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Модульно-рейтингова технологія навчання  
як основна умова успішної підготовки вчителя  

в системі індивідуалізованого навчання
Ажиппо О.Ю.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розглядається і характеризуєть-
ся поняття модулю та рейтингу, 
зокрема наводяться принципи 
технології модульного навчання, 
та обговорюються шкали оцінок 
для побудови рейтингу резуль-
тативності учбової діяльності 
студентів. Наведено свій варіант 
модульно-рейтингової технології, 
де з'єднання двох технологій на-
вчання (модульної і рейтингової) 
в єдину – модульно-рейтингову 
дозволяє не тільки успішно осво-
ювати учбовий матеріал, але і 
проводити об'єктивний контроль 
і оцінку знань студентів. Виділено 
умови успішного індивідуалізова-
ного навчання студентів при ви-
користанні модульно-рейтингової 
технології.

Ажиппо А.Ю. Модульно-рейтинговая 
технология обучения, как основное 
условие успешной подготовки учите-
ля в системе индивидуализируемого 
обучения. Рассматривается и характе-
ризуется понятие модуля и рейтинга, в 
частности приводятся принципы техноло-
гии модульного обучения, и обсуждаются 
шкалы оценок для построения рейтинга 
результативности учебной деятельности 
студентов. Автором приведен свой вари-
ант модульно-рейтинговой технологии, 
где соединение двух технологий обучения 
(модульной и рейтинговой) в единую – 
модульно-рейтинговую позволяет не толь-
ко успешно осваивать учебный материал, 
но и проводить объективный контроль и 
оценку знаний студентов. Выделено усло-
вия успешного индивидуального обучения 
студентов при использовании модульно-
рейтинговой технологии.

Aghyppo A.Y. Module-rating technol-
ogy of teaching, as a basic condition of 
successful preparation of teacher in the 
individualized departmental teaching. 
Notion of the module and rating is exam-
ined in the given article and characterized, 
in particular, a led principle of technology of 
the module teaching, and the scales of es-
timations for construction of rating of effec-
tiveness of educational activity of students 
come into question. In addition, by the au-
thor is resulted the variant of module-rating 
technology, where connection of two tech-
nologies of teaching (module and rating) 
in single is – module-rating allows not only 
successfully to master educational material 
but also to conduct the objective control and 
estimation of knowledge’s of students. It is 
single out conditions of successful individu-
al teaching of students using module-rating 
technologies.

Ключові слова:
модульно-рейтингова технологія, 
індивідуалізоване навчання, успіш-
ність підготовки вчителя.

модульно-рейтинговая технология, инди-
видуализируемое обучение, успешность по-
дготовки учителя.

module-rating technology, individualized teach-
ing, success of teacher preparation. 

Вступ.1

Однією з найважливіших задач сучасної педагогічної 
теорії і практики – це прагнення вийти за рамки 
традиційного навчання і знайти нові засоби, методи і 
технології навчання, що дозволяють підвищити якість 
професійної підготовки фахівців у вузі.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень по 
проблемі педагогічних технологій (В.П. Беспалько, 
А.А. Вербицький, М.В. Кларін, М.І. Махмутов, 
Ф. Янушкевич і ін.) показав, що, не дивлячись на 
наявний багатий арсенал різних технологій навчання 
(контекстне, діалогове, програмоване, проблемне 
навчання і т.д.), жодна з них окремо не може забезпечити 
досягнення поставленої мети. Виникла суперечність 
між зростаючими вимогами практики до підготовки 
компетентних фахівців і відсутністю в педагогічній, 
науці досліджень по розробці доцільних педагогічних 
технологій які забезпечують підготовку фахівців, що 
володіють мобільними знаннями, гнучкими методами 
професійної діяльності і критичним мисленням.

Дослідження виконано згідно напрямків практич-
ної діяльності факультету фізичної культури ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Проаналізувати та визначити 

умови успішного індивідуалізованого навчання студен-
тів на основі модульно-рейтингової технології навчання

Методи дослідження: аналіз педагогічної, соціо-
логічної  літератури, аналіз документів, різні види ан-
кетування та опитування..

Результати дослідження.
Модульне навчання зародилося і придбало велику 

популярність у вищих учбових закладах багатьох кра-
їн світу. Проте не дивлячись на достатню “зрілість” 
© Ажиппо О.Ю., 2010

модульного навчання, як в змістовному, так і “віково-
му” аспекті (воно виникло в 60-і роки 20 сторіччя), 
проте дотепер існують різні точки зору на розуміння 
модуля і технологію його побудови, як в плані струк-
туризації змісту навчання, так і розробки форм і мето-
дів навчання.

У російській і українській педагогічній літерату-
рі широке ходіння одержало визначення модуля, як 
основного засобу модульного навчання, яке є закінче-
ним блоком інформації, що включав цільову програму 
дій і методичне керівництво для досягнення поставле-
них дидактичних цілей [8, 9, 11].

Термін “модуль” в етимологічному значенні є “стис-
нення, компоновка знань в зручному для використову-
вання вигляді”. Знання можна “упакувати” по-різному, 
залежно від поставленої дидактичної мети (пакет, блок, 
інформація, рамка, алгоритм, програма і т.п.). Кожна 
наука по-своєму компонує одержану інформацію. 

Необхідність “стиснення” інформації багато до-
слідників [11, 13] пояснюють тим, що учбовий матері-
ал великого об’єму запам’ятовується насилу; в той же 
час, учбовий матеріал, розташований в певній систе-
мі, полегшує його сприйняття; виділення смислових 
опорних пунктів полегшує запам’ятовування; інфор-
мація краще запам’ятовується, якщо вона кодується 
в конспект-схему або опорний сигнал. Всі методичні 
прийоми блокового навчання націлені на формування 
у студентів системи знань, здібності до розрізнювання 
головного і другорядного матеріалу, що вивчається, в 
рамках дисципліни.

Компоненти модульного пакету не є жорстко фік-
сованими і можуть варіюватися залежно від: конкрет-
ної дисципліни; ступеня освіти; рівня навчання сту-
дентів; особового і професійного досвіду викладача.
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Досягнення цілей професійної освіти може бути 
досягнуто інтеграцією ряду приватних принципів тех-
нології модульного навчання:

квантування (“стиснення” інформації);• 
проблемності;• 
модульності (блоковості);• 
паритетності.• 

Всі вони обумовлені, загальною теорією функціо-
нування систем, яка є методологічною основою тех-
нології модульного навчання.

Принцип квантування спирається на модульну ор-
ганізацію кори головного мозку. Освоюючи учбовий 
матеріал, студент ділить його на, системні “кванти” 
або дози, а потім оформляє їх різними знаковими сис-
темами (мовними, графічними, символічними). 

Принцип проблемності відображає психологічну 
закономірність, згідно якої проблемна ситуація під-
вищує ефективність засвоєння учбового матеріалу, 
сприяє формуванню мотивації навчання і розвитку 
творчого відношення до діяльності.

Принцип модульності означає компоновку учбово-
го матеріалу блоками: блок “входу”; блок узагальнення; 
теоретичний блок; блок генералізації; блок “виходу”. 

Принцип паритетності означає створення пози-
тивного психологічного клімату у відносинах між 
викладачем і студентом. Даний принцип характери-
зує взаємодію викладача і студента в нових умовах 
(суб’єкт-суб’єктному взаємовідношенні), що склада-
ються в ході реалізації інших принципів: модульнос-
ті, проблемності, варіативності і тому в значній мірі є 
похідним від них [8].

Таким чином, технологія модульного навчання 
включає: цільовий компонент, ведучі приватні прин-
ципи, способи проектування змісту навчання через 
модульні програми і модулі, систему форм, засобів 
і методів навчання, а також комплексний контроль і 
оцінку учбових досягнень.

Порівняльний аналіз традиційного і модульного 
навчання показує, що до переваг останнього відно-
сяться:

цілі освоєння учбового матеріалу формуються в ді-• 
яльнісному аспекті і пред’являються студентам пе-
ред початком навчання;
діяльність в процесі індивідуалізованого навчання в • 
основному направлена на освоєння учбового мате-
ріалу, з обов’язковим результатом – навчанням;
функції викладача зводяться до ролі діагноста, • 
консультанта-радника, мотиватора і джерела інфор-
мації;
для реалізації задач навчання використовуються • 
різноманітні методи, частіше всього активні і роз-
виваючі;
навчання в модулях йде в слушний для студента час, • 
в будь-якому місці (дома, на тренувальних зборах, 
змаганнях і ін.), і залежно від інтелектуальних мож-
ливостей студента, що дуже важливе в системі інди-
відуалізованого навчання;
контроль (поточний, рубіжний, підсумковий) здій-• 
снюється поетапно, у міру освоєння модуля або всі-
єї модульної програми. 

Як показує теоретичний аналіз і наш досвід робо-
ти по використовуванню технології модульного на-
вчання, разом з наголошеними достоїнствами, дана 
технологія має і ряд недоліків і перш за все це трудо-
місткість виготовлення учбових модулів, пов’язана з 
великими інтелектуальними витратами і збільшенням 
навантаження викладача на 20-25%, що складаєть-
ся, в основному, за рахунок необхідності здійснюва-
ти безперервний контроль і розробляти навчально-
методичну документацію. Шляхи скорочення витрат 
робочого часу викладача ми бачимо в тому, щоб пе-
рекласти на ПК не тільки майже всі види контролю, 
але і передати машині також і тренажерні функції. 
Якщо врахувати, що при модульному навчанні міня-
ється структура, діяльності викладача (зменшується 
кількість аудиторних годин на 5-10%), то збільшення 
навантаження не так вже велике в порівнянні з тим 
позитивним ефектом, який ми маємо при модульному 
навчанні.

Модульне навчання – це комбінована дидактична 
система, яка вимагає використовування і широкого 
спектру методів. Наш досвід практичної роботи, а та-
кож аналіз теорії питання [12, 13] дозволяє вважати 
найдоцільнішою наступну класифікацію методів мо-
дульного навчання:
1. Інформаційні методи навчання (лекція, розповідь, 

консультування, бесіда, демонстрація, самостійна 
робота з книгою, навчальною програмою і ін.).

2. Операційні методи навчання (алгоритм, лабораторні 
вправи, програмований опит, робота на тренажері і ін.).

3. Пошукові методи навчання (дискусія, ділова гра, 
мозковий штурм, рішення творчих задач і ін.).
У основі даної класифікації лежить спрямованість 

методів на рішення дидактичних задач, самостійне 
здобування знань студентами, на активізацію їх пізна-
вальної діяльності, розвиток мислення, формування 
практичних умінь і навиків, що в цілому і визначає 
сутність модульного навчання. 

Гнучкість модульного навчання дозволяє легко 
поєднувати її з іншими технологіями і способами на-
вчання і, зокрема, з рейтинговим контролем знань. 

Рейтинг служить основою для побудови шкал оці-
нок результативності учбової діяльності студентів і 
визначається оцінками, виставленими за вибраною 
єдиною шкалою з чіткою градацією рівня теоретич-
них знань, практичних умінь і навиків. Рейтинг фор-
мується протягом всього періоду, навчання студента. 
Підсумкова оцінка за предмет включає не тільки ре-
зультати іспитів, але і враховує результати всіх про-
міжних етапів контролю за весь семестр (домашні і 
аудиторні контрольні роботи, колоквіуми, реферати, 
конспекти, доклади, лабораторні, семінарські і прак-
тичні заняття і т.д.). Результати контролю оцінюються 
в балах і підсумовуються від етапу до етапу. У резуль-
таті, як за весь період навчання у вузі, так і його певну 
частину (семестр, курс) студент набирає суму балів, 
яка характеризуватиме його рівень успіхів в навчанні 
порівняно з іншими студентами, тобто, буде визначе-
ний його рейтинг – місце, яке він займає в групі, на 
курсі, факультеті і т.д. (1-ий, 2-ий, 10-ий або 100-ий).
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Достатньо тривалий досвід роботи по рейтинговій 
системі оцінки знань студентів Далутського універси-
теті (штат Міннесота, США) і ін., дозволив по-новому 
підійти до організації і планування учбового процесу, 
самостійної роботи студентів: дати більш об’єктивну 
диференційовану оцінку їх теоретичним знанням, 
практичним умінням і навикам, провести градацію 
в студентських групах, що мають усереднену оцінку 
успішності, упорядкувати їх по рівню підготовки і ін. 
[3, 6].

Разом з тим, аналіз літературних джерел показав, 
що в різних вузах застосовуються різні моделі рей-
тингової системи. Наприклад вводиться безперервний 
контроль за успішністю студентів по всіх дисциплінах 
протягом семестру. Як правило, тут використовується 
модульний принцип вивчення дисциплін. З рейтингу 
студента по окремих предметах складається рейтинг 
за семестр, учбовий рік і весь період навчання [6, 10]. 
Рейтинговий контроль ділиться на два рівні: в перший 
входять результати сесії; другий – включає семестро-
вий контроль, що проводиться кафедрами. Причому 
оцінки за допомогою поправочних коефіцієнтів пере-
водяться в бали.

Таким чином, з’єднання двох технологій навчан-
ня (модульної і рейтингової) в єдину – модульно-
рейтингову дозволяє не тільки успішно освоювати 
учбовий матеріал, але і проводити об’єктивний контр-
оль і оцінку знань студентів.

Виходячи з вищевикладеного, в системі інди-
відуалізованого навчання студентів ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, ми використовували свій варіант 
модульно-рейтингової технології, в основу яку було 
встановлено:

чітке планування і організація учбового процесу;• 
індивідуальний підхід до розкриття творчих можли-• 
востей студентів:
можливість самостійного опрацьовування і засвоєн-• 
ня учбового матеріалу;
безперервний контроль і облік успішності протягом • 
семестру (учбового року);
кількісна оцінка знань (рейтинг) по всіх учбових • 
дисциплінах;
коефіцієнт значущості дисципліни, який визначає • 
реальний рівень підготовки фахівця.

Найважливішими складовими модульно-
рейтингової технології навчання є контроль і оцінка 
знань студентів, що включає поточний, рубіжний і 
підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється на лекціях, семі-
нарських, практичних і лабораторних заняттях. 

Рубіжний контроль – це оцінка знань по кожному 
модулю. На стадії рубіжного контролю в кожну робо-
ту включаються питання з попередніх модулів, щоб 
уникнути “фрагментності” в засвоєнні знань і сприя-
ти їх систематизації. 

Підсумковий контроль – перевірка знань студентів 
на заліках і іспитах. 

Оцінка успішності студентів проводиться залежно 
від освоєння учбового матеріалу. Провідний викладач 
дисципліни; встановлює форми контролю знань по 

кожному модулю і визначає коефіцієнт значущості 
кожного виду контролю і затверджує їх на засіданні 
кафедри. Різні види контролю узгоджуються з графі-
ком індивідуалізованого навчання кожного студента, і 
доводяться до його відома.

Рейтинг дисципліни складається з балів, одержа-
них студентом по всіх видах контролю з урахуванням 
коефіцієнтів кожного завдання і екзаменаційної (залі-
кової) оцінки. 

Обчислюється рейтинг дисципліни по формулі:
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Rд – рейтинг дисципліни;
Qi – середня оцінка i-го контролю;
Кi – коефіцієнт значущості i-го контролю;
Σ – сума оцінок всіх контролів і коефіцієнтів зна-

чущості.
Якщо дисципліна вивчається протягом декількох 

семестрів, то підсумковий рейтинг дисципліни ви-
значається як середня зважена величина семестрових 
рейтингів. 

При визначенні коефіцієнта значущості кожного 
виду контролю необхідно врахувати, що сума коефі-
цієнтів поточного і рубіжного контролю повинна пе-
ревищувати коефіцієнт підсумкового контролю, для 
того, щоб стимулювати систематичну роботу студен-
тів протягом семестру. Нами використовувалися на-
ступні коефіцієнти значущості занять:

лабораторна робота – 10;
тестування – 20;
контрольна робота – 30;
колоквіум – 40;
індивідуальне (семестрове ІНДЗ) завдання – 50;
залік – 50;
іспит – 70.
Всі види поточного контролю протягом семестру, 

за виключення лабораторних робіт, можна оцінити 
100-ми балами в сукупності (наприклад, тестове опи-
тування – 30 бали, конспектування – 20, виступ на се-
мінарі – 20, міні контрольна робота – 30 і ін.). Коефі-
цієнт значущості поточного контролю – 1.

З урахуванням коефіцієнта значущості зразковий 
розрахунок усередненого рейтингового бала у нас ви-
глядає таким чином, таблиця 1.

Облік успішності студентів повинен бути відо-
бражений в двох відомостях: атестаційної і залікової 
(екзаменаційної). В атестаційній відомості проставля-
ється бал контролю рубіжного по кожному модулю і 
середній бал по дисципліні. 

Висновки.
Таким чином, необхідною умовою успішного ін-

дивідуалізованого навчання студентів, є використову-
вання модульно-рейтингової технології, яка дозволяє: 
відійти від потокового методу навчання і перейти до 
індивідуалізованої підготовки вчителя; перенести 
центр тяжкості учбового процесу на самостійну робо-
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ту, забезпечивши для цього кожного студента наочни-
ми модульними програмами; упровадити в учбовий 
процес специфічні форми і методи навчання (метод 
укрупнених дидактичних одиниць; метод навчання в 
малих групах і індивідуально; цикловий метод і ін.); 
змінити роль і функції викладача в учбовому проце-
сі, перетворивши його на консультанта-координатора; 
упровадити систему тестів і контрольних робіт по 
кожному модулю; використовувати рейтингову систе-
му контролю і оцінки знань, за допомогою якої сту-
денти стимулюються до отримання систематизованих 
міцних знань і ранжуються за об'ємом і глибиною 
освоєння учбового матеріалу і ін.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення модульно-рейтингової системи 
навчання у школах.
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Таблиця 1 
Модульно-рейтинговий контроль знань студентів

Модулі, оцінки
Види контролю

Оцінки студентів по видах контролю  
в окремих модулях Середня 

Оцінка
Коефіцієнт 
значущості1-ий

модуль
2-ий

модуль
3-ій

модуль
4-ий

модуль

Поточний контроль:

конспектування 20 20 20 20

тестове опитування 20 30 20 30

виступ на семінарі 10 20 10 20

міні контр. робота 20/70 20/90 20/70 20/90 80 1

Рубіжний контроль:

Лабораторні роботи 80 70 90 60 75 1

Тестування - 90 - 90 90 2

Контрольна робота 80 - 80 - 80 3

Колоквіум - 70 - 70 70 4

Семестровий залік - 80 80 - 80 5

Залік (екзамен) - - - - 75 5/7
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Силова підготовка спортсменів-гирьовиків  
та її зв’язок з ефективністю тренувального процесу

Ахметов Р.Ф., Романчук В.М., Пронтенко К.В., Боярчук О.М.
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету

Анотації:
Проведено дослідження силових 
якостей гирьовиків високої ква-
ліфікації – вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл Жи-
томирської області (19-23 роки; 
рівня КМС, МС, n=21) у чотирьох 
групах вагових категорій, прове-
дено порівняння отриманих да-
них з показниками спортсменів ін-
ших областей України, здійснено 
кореляційний аналіз показників 
гирьовиків у силових вправах та 
їх спортивних результатів. Визна-
чено, що для підвищення рівня 
спортивної майстерності, силові 
якості необхідно вдосконалювати 
атлетам у категоріях 60 – 75 кг, а 
в категоріях 80, 90 та понад 90 кг 
вимоги до розвитку сили знижу-
ються. 

Ахметов Р.Ф., Романчук В.Н., Пронтенко 
К.В., Боярчук А.М. Силовая подготовка 
спортсменов-гиревиков и ее связь с 
эффективностью тренировочного про-
цесса. Проведено исследование силовых 
качеств гиревиков различной квалифика-
ции – воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ Житомирской области 
(19-23 года; КМС, МС; n=21) в четырех 
группах весовых категорий, проведено 
сравнение полученных данных с пока-
зателями спортсменов других областей 
Украины, осуществлен корреляционный 
анализ показателей гиревиков в силовых 
упражнениях и их спортивных результатов. 
Определено, что для повышения уровня 
спортивного мастерства, силовые каче-
ства необходимо совершенствовать атле-
там в категориях 60 – 75 кг, а в категориях 
80, 90 и свыше 90 кг требования к разви-
тию силы уменьшаются. 

Ahmetov R.F., Romanchuk V.N., Pron-
tenko K.V., Boyarchuk A.M. The power 
preparation of sportsmen and its com-
munication with the efficiency of the 
training process. The research of power 
qualities of sportsmen in weightlifting with a 
different qualification – the pupils of child-
youth sporting schools of Zhytomyr region 
(19-23; CMS, MS; n=21) in the four groups 
of gravimetric categories, the comparison 
of finding data with the indexes of sports-
men of other regions of Ukraine, the corre-
lation analysis of indexes of sportsmen in 
power exercises and their sporting results 
are being are considered in the article. It is 
definite, that for the rise of level of sporting 
trade, power qualities must be perfected to 
the athletes in categories 60 – 75 kg, and 
in categories 80, 90 and more than 90 kg 
the requirements to development of power 
go down.

Ключові слова:
гирьовий спорт, спортсмен, си-
лові якості.

гиревой спорт, спортсмен, силовые ка-
чества.

weightlifting, sportsman, power qualities.

Вступ.
Розвиток гирьового спорту в світі зумовив зрос-

тання конкуренції на міжнародній спортивній арені. 
Разом з тим аналіз чинної системи підготовки укра-
їнських гирьовиків показав, що існує ряд причин, що 
знижують її ефективність. Основними з них є: відсут-
ність у практичній діяльності науково обгрунтованих 
програм підготовки до змагань; застарілість науково-
методичної літератури; кваліфікаційні вимоги у су-
часному гирьовому спорті побудовані за принципом 
лінійного підвищення нормативів із збільшенням ва-
гової категорії; результати гирьовиків середніх ваго-
вих категорій перевищують показники спортсменів 
важких категорій; близько 80% атлетів, які вперше 
виконали норматив майстра спорту України належать 
до вагових категорій 65 – 75 кг; відсутність єдиного 
погляду фахівців гирьового спорту щодо пріоритетів 
розвитку найвагоміших фізичних якостей у підготов-
чому періоді; відсутність модельних характеристик 
фізичної підготовленості гирьовиків високого класу 
та інші [3, 4, 5, 6, 7].

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури 
[1, 2, 7] показав, що у пошуках раціональної побудови 
тренувального процесу з гирьового спорту, більшість 
фахівців орієнтується на програми підготовки спортс-
менів у важкій атлетиці та основну перевагу віддають 
розвитку силових якостей гирьовиків. Так, наприклад, 
Ю.А. Ромашин стверджує, що для виконання норма-
тиву КМС з гирьового спорту у ваговій категорії до 80 
кг спортсмену необхідно вижимати дві 32-кілограмові 
гирі «чистою» силою 10-16 разів [8]. У дослідженнях 
[2] відзначається, що силові можливості члена збір-
ної команди країни з гирьового спорту знаходяться на 
рівні силових можливостей важкоатлета другого роз-
ряду. Ю.В. Щербина [1] рекомендує підвищувати ви-
моги до розвитку силових якостей пропорційно підви-
щенню маси тіла спортсмена. Однак, як справедливо 

зазначено у роботах вчених [3, 5, 6], при фіксованій 
вазі гир (32 кг) спортсмени мають різну масу тіла: у 
ваговій категорії до 60 кг атлет на змаганнях піднімає 
більше 100-120% маси тіла, а у категоріях до 90 та по-
над 90 кг – 60-70%. Тому автори наголошують, що зі 
збільшенням маси тіла, вимоги до розвитку силових 
якостей гирьовиків знижуються. Проте, який рівень 
розвитку сили повинні мати гирьовики різних вагових 
категорій для виконання нормативів майстра спорту у 
доступній літературі фахівцями не встановлено.

Дослідження рівня розвитку силових якостей у 
гирьовиків високої кваліфікації дозволить розробити 
авторську методику, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності тренувального процесу спортсменів. 

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
військового інституту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити рівень розвитку сило-

вих якостей у гирьовиків високої кваліфікації різних 
груп вагових категорій та визначити взаємозв’язок 
між показниками спортсменів у силових вправах та їх 
спортивними результатами.

Дослідження проводилось зі спортсменами 
ДЮСШ «Старт» Житомирської обласної ради ФСТ 
«Україна» та ДЮСШ ФСТ «Колос» віком 19-23 роки 
рівня КМС і МС (n=21). 

Результати дослідження.
З метою дослідження рівня розвитку силових 

якостей у гирьовиків високої кваліфікації різних 
груп вагових категорій ми дослідили зміни середніх 
результатів спортсменів у таких силових вправах: 
жим штанги лежачи, тяга штанги станова, присідання 
зі штангою на плечах, жим гирі 32 кг кожною рукою. 
Гирьовики були поділені на 4 групи вагових категорій: 
60-65 кг, 70-75 кг, 80 кг, 90-+90 кг, результати 
дослідження наведено у табл. 1. Було проведено 
порівняльний аналіз результатів Житомирських 
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гирьовиків з показниками у силових вправах 
гирьовиків провідних областей України [2, 4, 5].

Аналіз силових показників гирьовиків Житомир-
щини у залежності від вагової категорії показав, що 
результат у жимі лежачи у спортсменів зростає з під-
вищенням вагової категорії: найвищі результати зафік-
совані у атлетів вагової категорії 90 та +90 кг (табл. 1). 
У порівнянні з показниками у жимі лежачи у гирьови-
ків рівня МС провідних областей України, результати 
майстрів гирьового спорту Житомирщини у категоріях 
60-80 кг хоча й вищі, але достовірно не відрізняються 
(Р>0,05), а у групі вагових категорій 90 і понад 90 кг 
достовірно вищі на 10,9 кг (P<0,05) (табл. 1). 

Аналіз результатів у присіданнях зі штангою на 
плечах показав, що, як і у жимі лежачи, середні показ-
ники гирьовиків достовірно зростають з підвищенням 
вагової категорії (P<0,05-P<0,01). Порівнюючи показ-
ники сили м’язів ніг у майстрів спорту Житомирської 
області та гирьовиків-майстрів провідних областей, 
можна стверджувати, що у групах вагових категорій 
60-65 кг та 70-75 кг достовірної різниці між резуль-
татами немає (Р>0,05), в категорії 80 кг різниця ста-
новить 12,6 кг та є достовірною (P<0,05). Найвищий 
результат у присіданні серед Житомирських майстрів 
зафіксовано у групі категорій 90 і +90 кг – 143,3 кг. 
Цей результат достовірно переважає показник май-
стрів спорту провідних областей у цій категорії на 
17,9 кг (P<0,05) (рис. 1).

Дослідження змін показників сили спини у спортс-
менів Житомирських шкіл з гирьового спорту за ре-
зультатами у тязі штанги дозволяє відмітити типову 
до жиму лежачи та присідань динаміку – достовірне 
зростання результатів з підвищенням вагової категорії 
(P<0,05-P<0,01) (табл. 1). 

Порівняльний аналіз результатів спортсменів висо-
кої кваліфікації Житомирщини та провідних областей 
України показав, що в усіх групах категорій результа-
ти атлетів Житомирських шкіл вищі, хоча достовірної 
різниці не виявлено (Р>0,05).

Дослідження результатів гирьовиків Житомирщи-
ни у жимі гирі 32 кг правою та лівою руками показа-
ло, що силові показники за даною вправою достовір-
но зростають з підвищенням вагової категорії атлетів 
(P<0,05). При цьому найвищі значення сили м’язів рук 
зафіксовано у гирьовиків вагової категорії 90 та понад 
90 кг (табл. 1). Це свідчить про відсутність залежності 
досягнення високих результатів у гирьовому спорті від 
розвитку сили м’язів рук.

Зростання результатів у силових вправах у гирьо-
виків Житомирщини високої кваліфікації з підвищен-
ням вагової категорії свідчить про високий рівень роз-
витку силових якостей спортсменів. Однак достовірне 
переважання силових показників у майстрів спорту 
Житомирщини над показниками гирьовиків високої 
кваліфікації провідних областей України особливо у 
вагових категоріях 80, 90 та понад 90 кг не забезпечує 
їм зростання спортивної майстерності та досягнення 
успіхів у змагальній діяльності. 

Таким чином, зі збільшенням маси тіла гирьови-
ка, потреба у зростанні силових якостей пропорційно 

знижується: для роботи з гирями 32 кг спортсменам у 
категорії 90 і понад 90 кг немає необхідності викону-
вати присідання зі штангою вагою 140-150 кг.

Узагальненим критерієм ефективності тренуваль-
ного процесу є рівень спортивної майстерності атле-
тів. Тому з метою визначення взаємозв’язку між по-
казниками гирьовиків у силових вправах та рівнем їх 
спортивної майстерності, нами було проведено коре-
ляційний аналіз показників розвитку силових якостей 
спортсменів різної кваліфікації та їх змагальних ре-
зультатів у сумі двоборства (n=35) (табл. 2).

Аналіз коефіцієнту кореляції дозволяє стверджува-
ти, що у групах спортсменів-розрядників і КМС від-
мічається сильний взаємозв’язок змагальних резуль-
татів з показниками у силових вправах – жим штанги 
лежачи (r=0,58 – 0,81), станова тяга (r=0,79 – 0,83), 
присідання (r=0,65 – 0,74), жим гирі (r=0,44 – 0,72) 
(Р<0,05) (табл. 2).

Дослідження показників майстрів спорту дозволяє 
відзначити сильний взаємозв’язок спортивних резуль-
татів лише з показниками, зафіксованими у становій 
тязі (r=0,71) (Р<0,05) (табл. 2).  Це свідчить, що на 
м’язи спини припадає основне навантаження під час 
виконання вправ з гирями, а також про необхідність 
акцентованого розвитку сили зазначених м’язів для 
досягнення високих результатів у гирьовому спорті.

Встановлено слабкий зв’язок змагальних 
результатів гирьовиків високого класу з результатами 
у таких силових вправах, як жим лежачи (r=0,26, 
Р>0,05), присідання зі штангою на плечах (r=0,39, 
Р>0,05), жим гирі (r=0,17, Р>0,05).

Кореляційний аналіз спортивних результатів 
гирьовиків рівня КМС і МС різних груп вагових 
категорій та їх показників у силових вправах дозволив 
встановити зв’язок результатів у гирьовому двоборстві 
з показниками у силових вправах атлетів вагових 
категорій 60-75 кг: жим штанги лежачи (r=0,34 – 0,47) 
(Р>0,05), тяга штанги станова (r=0,71 – 0,82) (Р<0,05), 
присідання зі штангою (r=0,46 – 0,59) (Р<0,05), жим 
гирі (r=0,19 – 0,28) (Р>0,05) (рис. 2).

З підвищенням вагових категорій зв’язок 
показників у силових вправах і змагальних результатів 
послаблюється: значення коефіцієнту кореляції у 
вагових категоріях 90 та понад 90 кг знижується у 
порівнянні з категоріями 60-65 кг у жимі штанги 
лежачи на 0,26 ум.од., у присіданні – на 0,25 ум.од., 
у становій тязі – на 0,4 ум.од., у жимі гирі – на 0,16 
ум.од. (рис. 2). Це дозволяє відмітити про зниження 
значення розвитку силових якостей гирьовиків з 
підвищенням вагових категорій.

Проведений кореляційний аналіз дозволяє ствер-
джувати, що для досягнення високих результатів у 
гирьовому спорті та виконання нормативу МС силові 
якості є пріоритетними для спортсменів легких та се-
редніх вагових категорій – 60 – 75 кг. Для гирьовиків у 
категоріях 80 – понад 90 кг – значення розвитку сили 
знижується. 

Для виконання розрядних нормативів з гирьового 
спорту в усіх вагових категоріях силова підготовка по-
винна займати важливе місце у тренувальному проце-
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Таблиця 1
Показники розвитку силових якостей спортсменів-гирьовиків високої кваліфікації (КМС, МС)  

Житомирської області (n=21)

Види випробувань Групи спортсменів Групи вагових категорій, кг
60-65 70-75 80 90-+90

Жим штанги ле-
жачи, кг

Гирьовики Житомирщ. 84,3±3,48 93,3±3,33 99±7,37 104,5±3,36
Гирьовики України 75,6±2,52 84,2±2,11 88,7±1,92 86,3±2,94

Присідання зі 
штангою, кг

Гирьовики Житомирщ. 113,3±4,41 125±5,77 135,7±3,44 143,3±4,40
Гирьовики України 105,6±4,54 113,3±3,33 119,6±3,62 117,1±3,64

Тяга штанги ста-
нова, кг

Гирьовики Житомирщ. 124,3±3,48 133,3±3,33 138,3±4,40 146,7±7,26
Гирьовики України 103,1±3,14 125,8±3,60 128,7±2,91 132,1±6,72

Жим гирі 32 кг пр. 
рукою, рази

Гирьовики Житомирщ. 3,3±1,29 5,6±2,08 9,3±3,39 11,7±3,13
Гирьовики України 2,3±0,51 3,6±0,72 3,5±0,63 2,1±0,64

Жим гирі 32 кг 
лів. рукою, рази

Гирьовики Житомирщ. 2,7±1,02 5,0±1,52 8,0±2,19 10,7±2,98
Гирьовики України 2,1±0,41 3,5±0,73 3,2±0,63 1,8±0,64

Таблиця 2
Взаємозв’язок показників розвитку силових якостей та спортивних результатів гирьовиків  

різної кваліфікації (n=63), (ум.од.)

Види випробувань

ІІІ – І 
розряд КМС МС

n=14 n=12 n=9
Значення коефіцієнту кореляції

Жим штанги лежачи (максимальна вага на один раз) 0,81 0,58 0,26
Тяга штанги станова (максимальна вага на один раз) 0,83 0,79 0,71
Присідання зі штангою на плечах 
(максимальна вага на один раз) 0,74 0,65 0,39

Жим гирі вагою 32 кг (максимальна кількість разів) 0,72 0,44 0,17
Примітка: r критичне для гирьовиків ІІІ і ІІ розрядів – 0,343; для спортсменів І розряду і КМС – 0,444;  

                          для МС – 0,576 (для Р<0,05).

Рис. 1. Зміни результатів гирьовиків Житомирщини (n=21) у присіданні зі штангою у 
порівнянні з результатами гирьовиків провідних областей України (n=112)
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сі. Високе та середнє значення коефіцієнту кореляції 
по усіх вагових категоріях для МС у таких вправах, як 
тяга штанги станова і присідання зі штангою свідчить 
про те, що м’язи спини та ніг є «робочими» у гирьо-
вому спорті (на них припадає основне навантаження) 
і відіграють основну роль при виконанні змагальних 
вправ. 

Висновки.
1. Встановлено, що при побудові тренувального про-

цесу у сучасному гирьовому спорті для досягнення 
високих результатів та виконання нормативу МС 
для спортсменів вагових категорій 60-75 кг розвиток 
силових якостей набуває першочергового значення. 
У вагових категоріях 80, 90, +90 кг важливість роз-
витку силових якостей знижується. 

2. Наявність взаємозв’язку спортивних показників 
атлетів вагових категорій 60-75 кг з результатами 
у силових вправах свідчить про необхідність роз-
витку силових якостей у гирьовиків зазначених 
категорій.
Подальші дослідження передбачається провес-

ти у напрямку обгрунтування і розробки модельних 
величин силової підготовки гирьовиків високої ква-
ліфікації різних груп вагових категорій та розробки 
експериментальної програми тренувального процесу 
гирьовиків різних категорій.
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Характеристика показателей физического развития   
женщин первого зрелого возраста

Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Изложены и обобщены данные 
о различных подходах к анализу 
состояния опорно-двигательного 
аппарата человека и влиянии на-
рушений осанки на системы орга-
низма. Проведено исследование 
состояния осанки женщин первого 
зрелого возраста, выявлены осо-
бенности показателей физического 
развития женщин с различными 
типами осанки. Дана оценка ком-
понентному составу тела женщин 
и проанализированы его особенно-
сти у женщин с различными типами 
осанки. Раскрыты способы форми-
рования правильной осанки, и при-
чины ее нарушения.

Бібік Р.В., Гончарова Н.М., Хабінець Т.О. 
Характеристика показників фізичного 
розвитку жінок першого зрілого віку. 
Викладено та узагальнено дані про різні 
підходи до аналізу стану опорно-рухового 
апарату та вплив порушень постави лю-
дини на системи організму. Проведено 
дослідження стану постави жінок пер-
шого зрілого віку, визначені особливості 
показників фізичного розвитку жінок 
з різним типом постави. Дана оцінка 
компонентному складу тіла жінок та 
проаналізовано його особливості у жінок 
з різними типами постави. Розкрито за-
соби формування правильної постави та 
причини її порушення.

Bibik R.V., Goncharova N.N., Habinets T.A. 
Characteristic of physical development 
rates of women in the first mature age. 
This article presents and generalizes the 
data about various approaches to the 
analysis of human support-motor apparatus 
condition and influence of posture disorders 
on organism systems. Research of a posture 
condition of women in the first mature age 
was carried out; features of women physical 
development rates with various types of 
a posture were revealed. The estimation 
of component structure of women body 
was given and its features for women with 
various types of a posture were analyzed. It 
is shown the peculiarities of forming correct 
posture and the reasons of its violation.

Ключывые слова:
физическое развитие, осанка, 
женщины, физкультурно-оздорови-
тельные занятия.

фізичний розвиток, постава, жінки, 
фізкультурно-оздоровчі заняття.  

physical development, posture, women, 
physical culturing and health-improving 
exercises.

Введение.1

К сожалению, последние годы в Украине харак-
теризуются сохранением негативных тенденций сни-
жения основных показателей жизнедеятельности на-
селения, как свидетельствуют статистические данные 
на сегодняшний день уже 80% школьников и студен-
тов имеют существенные отклонения в физическом 
развитии и, все это происходит на фоне резкого сокра-
щения числа людей, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом [7]. Сохранение здоровья 
нации – объективная необходимость. Укрепление и 
сохранение здоровья, достижение активного долголе-
тия является естественной потребностью каждого. 

Хорошее физическое развитие и полноценное здо-
ровье возможны только при формировании и сохра-
нении правильной осанки. Нарушения осанки часто 
служат предпосылкой для возникновения ряда функ-
циональных и морфологических изменений, которые 
могут привести к серьёзным расстройствам нормаль-
ной деятельности организма [5].

Анализ мирового опыта показывает, что осанка 
рассматривается в специальной литературе как ди-
намический стереотип, приобретаемый в процессе 
индивидуального развития на протяжении всего он-
тогенеза. Она зависит от формы позвоночника, его 
расположения относительно передней срединной оси 
тела. Наличие дефектов осанки вызывает в органах 
или тканях нарушение анатомической целостности, 
физиологических функций и сопровождается как 
местной, так и общей реакцией организма. Отсутствие 
должного внимания к физической подготовке, недо-
статок двигательной активности, не только ухудшают 
состояние здоровья человека, но и могут вызвать раз-
личные патологические явления, изменения в опорно-
двигательном аппарате и внутренних органах [6].

Известно, что осанка – это не только привычное 
положение (поза) человека в покое и в движении, но и 
© Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А., 2010

признак привлекательной внешности, [8]. Данное по-
ложение особо актуально для женщин первого зрело-
го возраста, что связано с вниманием женщин к своей 
внешности. 

Изучение особенностей показателей физическо-
го развития женщин с различными типами осанки и 
выявление наличия отклонений, по нашему мнению, 
имеет первоочередное значение для построения оздо-
ровительных программ и реализации мотивов оздоро-
вительной деятельности.  

На данный момент наблюдается повышенный ин-
терес к изучению показателей физического развития, 
поскольку они позволяют связать внутренние особен-
ности строения, функции, наследственные предрас-
положенности с внешними параметрами человека в 
норме и при патологии [10].

Очевидно, осанка как феномен целого представля-
ет сложноорганизованный объект, состояние которого 
определяется взаимодействием следующих факторов: 
морфологического развития опорно-двигательного 
аппарата, эффективного функционирования систем 
жизнеобеспечения, системы педагогического воздей-
ствия на физическое развитие в процессе физического 
воспитания [1]. 

Нарушения осанки создают условия для заболева-
ний не только позвоночника, но и внутренних орга-
нов. Плохая осанка – это или проявление болезни, или 
состояние предболезни [9]. 

По данным И.В. Рубцовой [11] последствием на-
рушений осанки является нарушение деятельности 
систем организма: изменения в состоянии грудной 
клетки становится причиной нарушений деятельно-
сти сердечнососудистой и дыхательной системы, вы-
пячивание живота нарушает нормальное положение 
органов брюшной полости. Уменьшение физиологи-
ческих изгибов позвоночника, особенно в сочетании 
с плоскостопием, приводит к постоянным микротрав-
мам головного мозга и повышенной утомляемости, 
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головным болям, нарушениям памяти и внимания.
Исследования И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова [9] 

свидетельствуют о том, что нарушения осанки сопро-
вождаются  плохим развитием мышц и сниженным 
общим тонусом организма. Неправильное положение 
головы  становится причиной плохого кровоснабже-
ния головы и снижения зрения.

Нарушение осанки, по мнению Т.В. Ивчатовой 
[2] влияет на пространственную организацию тела 
женщин, характеризуется изменением угловых и ли-
нейных размеров тела, нарушением взаимообуслов-
ленности и взаимосвязи биогеометрических, биоди-
намических и морфофункциональных показателей 
тела человека. 

Из выше сказанного следует, что авторами рассмо-
трены отдельные вопросы связанные с характеристи-
кой показателей физического развития  женщин пер-
вого зрелого возраста с различными типами осанки и 
данные исследования, по нашему мнению, не нашли 
достаточного отображения при построении оздорови-
тельных программ.  

Исследования выполнялись согласно «Сводному 
плану НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2006–2010 гг.» Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта в рамках темы 3.2.1. «Со-
вершенствование биомеханических технологий в фи-
зическом воспитании и реабилитации с учетом про-
странственной организации тела человека». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить показатели физиче-

ского развития женщин первого зрелого возраста с 
различными типами осанки.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, антропометрические мето-
ды исследования.

Результаты исследования.
Для решения поставленных задач, в соответствии 

с целью работы, проводилось  изучения физического 
развития женщин первого зрелого возраста. В иссле-
довании приняло участие 94 женщины, не занимаю-
щихся спортом, в возрасте 22–24 года. 

Для исследования особенностей физического раз-
вития женщин первого зрелого возраста с нарушени-
ем осанки были изучены показатели: масса и длина 
тела, которые, по мнению ряда авторов, являются ба-
рометром, отражающим экологические и социальные 
изменения, а также проявление различных заболева-
ний. В исследовании изучались обхватные размеры 
тела и значения кожно-жировых складок в различных 
точках измерения [3]. 

Анализируя полученные данные необходимо от-
метить высокий процент нарушений осанки у иссле-
дованного контингента (рис.1). У 74,47 % женщин на-
блюдались различные типы нарушений осанки.

Так, типы нарушений биогеометрического про-
филя осанки распределились следующим образом: 
круглая спина – 21,28 % (n=20), сколиотическая осан-
ка – 35,11 % (n=33), кругло-вогнутая спина – 11,70 % 
(n=11), плоская – 6,38 % (n=6). Наиболее часто встре-
чающимся нарушением осанки является сколиотиче-

ская осанка.
Правильная осанка важна не только с эстетической 

точки зрения, но и с физиологической: создавая наи-
лучшие условия для деятельности всего организма, 
она обеспечивает правильное положение и нормаль-
ную деятельность внутренних органов, способствует 
наименьшей затрате энергии, что значительно повы-
шает работоспособность. Нормальная осанка служит 
показателем здоровья и гармоничного физического 
развития [4]. 

В результате проведенных исследований опреде-
лялось влияние нарушений опорно-двигательного ап-
парата на показатели физического развития.

Данные изучения показателей физического разви-
тия женщин первого зрелого возраста в соответствии 
с имеющимися нарушениями осанки  представлены в 
табл. 1.

Проведенный анализ антропометрических данных 
женщин с различными типами нарушений осанки по-
зволяет констатировать наличие достоверных отличий 
между показателями физического развития женщин с 
нормальной осанкой и показателей женщин имеющих 
нарушения осанки. 

Наибольшие различия в показателях физического 
развития выявлены у женщин с нормальной осанкой  
и женщин с круглой спиной. Так, в значениях массы 
тела, обхвата плеча наблюдались различия,  но они но-
сили статистически не достоверный характер, и ста-
тистически достоверно значимые различия (р<0,01) 
наблюдались в показателях обхватных размеров тела 
женщин с круглой спиной по сравнению с женщина-
ми, не мающими нарушений состояния осанки. 

Подобая ситуация прослеживалась и при сопостав-
лении показателей  женщин с нормальной осанкой и 
женщин с плоской спиной, где наблюдались стати-
стически достоверные различия (р<0,05)  в значениях 
ОКГ и обхвата талии, в то время как значении обхвата 
бедра данные различия носили статистически не до-
стоверный характер.

Сопоставление данных физического развития 
женщин первого зрелого возраста с различными нару-
шениями осанки свидетельствует о том, что наимень-
шие показатели массы тела наблюдались у женщин 
с плоской спиной и составляли  х  =51,50; S=5,58, а 
наибольшие показатели массы тела имели женщины 
с нормальной осанкой х =56,35; S=4,97. Данная тен-
денция может быть связана с особенностями развития 
скелетной мускулатуры и достаточным ее объемом у 
женщин с нормальной осанкой.  

В связи с высоким уровнем взаимосвязи массы 
тела с другими показателями физического развития 
наблюдалась общая картина более высоких антро-
пометрических показателей  женщин с нормальной 
осанкой. 

Так, относительно длинны тела, наблюдалась похо-
жая картина у исследуемого контингента наибольшая 
длина тела прослеживалась у женщин с нормальной 
осанкой х =167,96; S=5,72, а наименьшие у женщин 
с плоской спиной и значения данного показателя со-
ставили х =163,83; S=4,07.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

13

Рис.1. Распределение исследуемого контингента по типам нарушений осанки, %.

Таблица 1
Показатели физического развития женщин первого зрелого возраста   

в соответствии с типом нарушения осанки, (n=94)

 n
Длина 
тела, 
см

Масса 
тела, кг ОГК, см

Обхват 
плеча, 

см

Обхват 
талии, 

см

Обхват 
бедра, 

см

Обхват 
через яго-
дицы, см

Нормальная 
осанка 

 24
 

х 167,96 56,35 78,38 25,13 71,69 55,77 88,98
S 5,72 4,97 4,62 1,91 6,76 3,25 5,54

Кругло-вогнутая
 спина

11 
 

х 164,64 54,45 78,59 24,27 68,14 52,73 88,00
S 7,26 5,87 4,35 2,31 5,53 3,91 4,06

Плоская
спина 

6 
 

х 163,83 51,50 72,5* 23,50 65,17* 51,75 84,83
S 4,07 5,58 2,66 2,51 4,36 3,82 4,26

Сколиотическая
осанка 

 33
 

х 165,00 54,48 77,11 24,12 70,11 53,29* 85,68
S 4,43 4,26 4,13 1,71 5,10 3,14 3,71

Круглая
 спина

 20
 

х 165,21 52,75 74,58** 23,97 67,00** 53,92 86,03
S 3,65 4,29 3,95 1,95 3,74 3,24 4,06

Примечания: *р<0,05; **р<0,01  по сравнению с нормальной осанкой; ОГК -окружность грудной клетки.

25,53  

кругло-вогнутая   
спина; 11,7  

круглая спина;  нормальная осанка;   
 21,28  

плоская спина;   
6,38  

сколиотическая   
осанка; 35,11  

Значение обхватных размеров тела исследованного 
контингента подчинялись общей тенденции высоких 
показателей у женщин с нормальной осанкой по срав-
нению с женщинами, имеющими нарушения осанки 
по всем показателям обхватных размеров, наименьшие 
показатели наблюдались у женщин с плоской спиной.

Детальный анализ состава тела женщин свиде-
тельствует о том, что женщины, имеющие различные 
нарушения состояния осанки, характеризовались низ-
кими показателями жирового компонента в теле. 

Из обследуемых женщин  наибольшее количество 
имело значение жирового компонента ниже возраст-
ной нормы, так все женщины с круглой  и плоской 
спиной характеризовались дефицитом жирового ком-
понента в массе тела. У женщин с кругло-вогнутой 
спиной наблюдалось несколько меньшее количество 
испытуемых с дефицитом жирового компонента 
(54,54 %), при этом 45,45 % женщин имели значение 

жирового компонента в массе тела в приделах воз-
растной нормы. Такая же тенденция была характерна 
для женщин со сколиотической осанкой, где значения 
жирового компонента ниже возрастной нормы наблю-
далось у 63,64 % женщин, а в приделах возрастной 
нормы у 33,33 % женщин, но вместе с этим присут-
ствовали женщины, у которых показатель был выше 
возрастной нормы (3,03 %).

У женщин с нормальной осанкой в выборке пре-
обладали значения жирового компонента в приделах 
возрастной нормы (50%) и это были наилучшие по-
казатели для исследуемого контингента, несколько 
меньшее количество женщин (37,5 %) имели дефицит 
жирового компонента и избыток (12,5 %).

Анализирую выше сказанное необходимо отме-
тить, что женщины с нормальной осанкой в нашей 
выборке имели статистически значимые различия  в 
показателях физического развития по сравнению с 
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женщинами, имеющими различные нарушения осан-
ки. Статистически более высокие значения массы тела 
частично были достигнуты за счет более высоких зна-
чений жирового компонента в массе тела, но так как 
масса тела отражает четырехкомпонентную анатоми-
ческую модель состава тела (масса тела = масса жиро-
вых тканей + масса скелета + масса скелетных мышц 
+ масса внутренних органов и остатка) возможно 
предположить, что значение мышечной массы также 
значительно повлияло на данный показатель. 

Выводы. 
Состояние осанки является комплексным поня-

тием, которое отображает привычное положение че-
ловека в покое и движении, гармоническое развитие 
человека. Нарушения осанки являются причиной 
функциональных и морфологических изменений в 
организме, патологических состояний.

Изучение состояния осанки женщин первого зре-
лого возраста свидетельствует о том, что 74,47 % 
имеют различные нарушения осанки, из которых наи-
более распространенным является сколиотическая 
осанка 35,11 %.

Сопоставление показателей физического развития 
женщин с различными типами осанки свидетельству-
ет о наличии статистически достоверных различий в 
показателях окружности грудной клетки, обхвата та-
лии, обхвата бедра (p>0,05) у женщин с нарушения-
ми осанки по сравнению с женщинами с нормальной 
осанкой.

Анализ значений жирового компонента тела жен-
щин с различными типами осанки свидетельству-
ет, что 100 % женщин с круглой  и плоской спиной, 
54,54 % с кругло-вогнутой спиной и 63,64 % со ско-
лиотической осанкой характеризовались дефицитом 
жирового компонента в массе тела, в то время как у 
женщин с нормальной осанкой преобладали значения 
жирового компонента в приделах возрастной нормы 
(50%) и это были наилучшие показатели для иссле-
дуемого контингента. 

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в разработке программы коррекции состояния 
осанки женщин первого зрелого возраста, с учетом 
показателей физического развития. 
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Організація здоров’язберігаючого навчального процесу  
у вищій школі в сучасних умовах

Борейко Н.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Анотації:
Розглянуто основи організації ціліс-
ного здоров’язберігаючого навчаль-
ного процесу у вищій школі відпо-
відно до сучасних умов модернізації 
освіти. Проведено аналіз більш 30 
нормативних документів та літера-
турних джерел. В дослідженні при-
ймали участь 1896 студентів НТУ 
«ХПІ». Визначено зміст, принципи 
системи здоров’язберігаючого на-
вчального процесу. Виявлено педа-
гогічні умови здоров’язберігаючої 
системи для студентів технічних 
вузів. Доведено, що у цілях підви-
щення якості освіти необхідно про-
ведення оптимізації навчальної, пси-
хологічної і фізичного навантаження 
студентів та викладачів, створення 
в вищих освітніх закладах умов 
для збереження і зміцнення їхнього 
здоров'я.

Борейко Н.Ю. Организация здоровьес-
берегающего учебного процесса в выс-
шей школе в современных условиях. 
Рассмотрены основы организации целост-
ного здоровьесберегающего учебного 
процесса в соответствии с современными 
условиями модернизации образования. 
Проведен анализ более 30 нормативных 
документов и литературных источников. 
В исследовании принимали участие 1896 
студентов НТУ «ХПИ». Определено содер-
жание, принципы системы здоровьесбе-
регающего учебного процесса, выявлены 
педагогические условия здоровьесберега-
ющей системы для студентов технических 
вузов. Доказано, что в целях повышения 
качества образования необходимо прове-
дение оптимизации учебной, психологи-
ческой и физической нагрузки студентов и 
преподавателей, создание в высших обра-
зовательных закладах условий для сохра-
нения и укрепления их здоровья.

Boreyko N.U. The organization of 
health-saving educational process in 
university with modern conditions. In 
the article the fundamentals of health-
saving educational process in accor-
dance with the current conditions of edu-
cational modernization. The analysis of 
more than 30 regulatory documents and 
literature. The study involved 1896 stu-
dents of NTU “KPI”. with the help of the-
oretical analysis, the content, principles 
of health-saving educational process, 
identified the pedagogical conditions 
of health-saving system for students of 
technical universities. It is well-proven 
that for upgrading education the lead 
through of optimization of the educa-
tional, psychological and physical load-
ing of students and teachers, creation in 
higher educational закладах of terms, is 
needed for a maintainance and strength-
ening of their health.

Ключові слова:
здоров’я, збереження, система, умо-
ви, діяльність, культура, технологія, 
студенти.

здоровье, сохранение, система, условия, 
деятельность, культура, технология, сту-
денты.

health, storage, system, condition, 
activity, culture, technology, students.

Вступ.1

Нині, спрямовуючись на забезпечення європей-
ської якості вищої освіти, більшість вищих навчаль-
них закладів намагається відійти від традиційної сис-
теми навчання, відбувається перехід до навчального 
процесу інноваційного типу, новим педагогічним 
технологіям і новому змісту. Оновлення змісту освіти 
здійснюється в умовах децентралізації керування, ши-
рокої автономізації освітніх закладів, розвитку варіа-
тивності освіти, інтенсифікації змісту (лавина дисци-
плін та інформації, необхідна для засвоєння студенту, 
збільшується й ускладнюється з кожним роком). При 
цьому, вищі освітні заклади повинні створити основу 
для подальшої успішної професійної самореалізації і 
забезпечити максимально сприятливі умови для фор-
мування не лише професійних знань, умінь та нави-
чок, а й цілісної гармонічної особистості фахівця з ви-
соким рівнем працездатності, а відповідно і здоров'я. 
Тому одним із критеріїв якості вищої освіти повинна 
бути його здоров'язберігаюча і здоров'язміцнювальна 
орієнтація. Декларування примата розуму в людині 
привело до втрати його цілісності, що негативно по-
значилося на практичній, особливо педагогічній ді-
яльності. Педагоги вже тривалий час переважно за-
ймаються «наповненням глечика», тобто передачею 
знань. У сучасній вищій освіті усе більше і більше від-
чувається домінанта «інтелектуальної» освіти. Разом 
з тим, вже більше 100 років тому, філософ Г.Спенсер у 
своїй праці: «Виховання: розумове, моральне і фізич-
не» відзначав, що через розумову домінанту в освіті 
учні перебувають у стані хронічної перевтоми, що не-
гативно позначається на фізичний та психічний розви-
ток, а також здоров'я в цілому. Таким чином, «новина» 
про перевантаження учнів та студентів давно вийшла 
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з дитячого віку і вирішувалась вченими багатьох га-
лузей науки, але нині зберігає свою актуальність. Без-
системне та безконтрольне постійне збільшення обся-
гу розумового навантаження у навчанні приводить до 
психоемоційних та фізичних перевантажень, перетво-
рюючи саму навчальну діяльність у вищому навчаль-
ному закладі у фактор ризику для здоров'я студентів. 
При цьому необхідно враховувати, що не всі іннова-
ційні процеси і технології, можуть бути використані у 
вищий школі й однозначно визначені як безпечні для 
здоров'я студентів.

Таким чином, в умовах зростання обсягу й інтен-
сивності навчальної діяльності, підвищених вимог до 
знань, неможливо забезпечити гармонічний розвиток 
студентів без визначення здоров’язберігаючих вимог 
до усього навчального процесу, а також виокремлення 
факторів ризику дезадаптації до навчання і виявлення 
ефективних педагогічних технологій, що підвищують 
адаптивні можливості студентів до підвищених на-
вантажень і стресів. І тому, сьогодні з відходом від од-
наковості й уніфікованості вищої освіти, зі створен-
ням умов для варіативної і особистісно орієнтованої 
педагогіки принципово важливо забезпечити можли-
вість реалізації лише таких освітніх програм, що за-
довольняють вимогам збереження і зміцнення фізич-
ного, психічного, соціального компонентів здоров'я 
студентів.

Дослідження медиків та педагогів останніх два-
дцяти років (Е.Булич, О.Вільхова, В.Гузинін, О.Дубай, 
О.Дрозд та ін.) виявили стійку тенденцію до істотного 
зниження показників здоров'я студентів вищих навчаль-
них закладів. Низький рівень здоров'я студентів викли-
кає занепокоєння і, з метою його поліпшення необхідно 
застосовувати лише такі педагогічні технології, які ма-
ють якісний показник здоров’язбереження, спрямовані 
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на врахування індивідуальних можливостей організму 
та можуть забезпечити у процесі навчання прийомам 
психічної та фізичної саморегуляції.

Численні фізіолого-гігієнічні і психофізіологічні 
дослідження переконали педагогів і керівників систе-
ми освіти у тому, що необхідно невідкладно приймати 
спеціальні заходи для збереження і зміцнення здоров'я 
студентів. Разом з тим, до дійсного часу, найбільш роз-
робленими залишаються питання формування здоров’я 
та формування здорового способу життя (О.Вакуленко, 
А.Голобородько, В.Горащука, О.Дубогай, С.Кириленко, 
С.Лапаєнко, В.Оржеховська, Л.Сущенко, О.Яременко 
та інші) і практично відсутні дослідження проблеми за-
безпечення цілісного здоров’язберігаючого навчально-
го процесу вищої школи відповідно до сучасних умов 
модернізації освіти.

Таким чином, актуальність проблеми, визначаєть-
ся тим, що дотепер не розроблено цілісну систему 
здоров’язберігаючої діяльності в вищій школі відпо-
відно до сучасних агресивних для здоров’я умов на-
вчального процесу, відсутні теоретично обґрунтована 
модель її організації, планування і змісту, розробка 
яких має забезпечити покращення якості навчання 
студентів.

Робота виконана відповідно до плану науково-
дослідних робот кафедри фізичного виховання НТУ 
«ХПІ». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розробка основ організації цілісно-

го здоров’язберігаючого навчального процесу студен-
тів відповідно до сучасних умов модернізації освіти.

Методи та організація досліджень. У процесі 
досягнення визначеної мети дослідження викорис-
товувались наступні методи – теоретичний аналіз та 
узагальнення матеріалів з психолого-педагогічної, 
валеологічної, гігієнічної літератури, нормативних 
документів, спостереження за практикою організації 
навчального процесу у вищій школі, анкетування, а 
також дослідження динаміки змін здоров’я студентів 
НТУ «ХПІ».

Результати дослідження.
Планування оптимальної системи здоров’язбері-

гаючого навчального процесу у вищий технічній 
школі вимагає вирішення цілого комплексу завдань: 
пошуку сучасних, ефективних наукових підходів 
до моделювання педагогічної й оздоровчої діяль-
ності; розробка результативної стратегії керування 
здоров’язберігаючою діяльністю у вищий школі; ви-
значення педагогічних умов, що забезпечують макси-
мальну здоров’язберігаючу ефективність навчального 
процесу.

Для розв’язання означених завдань необхідно ви-
значити сутність здоров’язберігаючої діяльності (ЗЗД) 
у навчальному процесі. ЗЗД можна представити, як 
компонент педагогічної системи, який, незважаючи 
на свою відносну незалежність, є її невід'ємною час-
тиною. Традиційно ЗЗД у вищому навчальному закла-
ді містить лише фізичне виховання й окремі оздоровчі 
заходи, що обмежені економічними умовами, а також 
довільним вибором адміністрації. Проте ЗЗД необ-

хідно розглядати не лише як комплекс заходів щодо 
збереження та зміцнення здоров'я студентів та викла-
дачів, в основі якої є лише фізкультурно-оздоровча 
робота, а як більш складне інтегроване, що включає 
наступні поняття:

системи – компоненти ЗЗД, що знаходяться в склад-• 
них взаємодоповнюючих і взаємодіючих відноси-
нах;
організації (керування) системи – механізми зв'язку • 
та регуляції між компонентами системи ЗЗД;
процесу (функціонування), що визначає • 
здоров’язберігаючий, здоров’яформуючий і оздо-
ровчий вектори розвитку системи освіти.

Розглядаючи ЗЗД, як систему – упорядковану су-
купність взаємозалежних і взаємообумовлених ком-
понентів, необхідно охарактеризувати кожний з них, 
визначити місце і значення кожного у загальній струк-
турі:

мета – забезпечити максимальну здоров’язберігаючу • 
ефективність навчального процесу;
педагогічні умови, обумовлені організацією і ста-• 
ном внутрішнього середовища закладу, що включає 
освітню, розвиваючу, оздоровлюючу частини;
зміст – заходи та програми різних напрямків • 
здоров’язбереження, здоров’яформування, оздоров-
лення;
засоби – здоров’язберігаючі технології та прийоми в • 
рамках різних напрямків роботи в системі ЗЗД;
форми організації діяльності – групові, індивідуальні.• 
результат – позитивна динаміка професійної підго-• 
товки студента, при стабільних показниках психіч-
ного, фізичного та соціального здоров'я, які відпо-
відають до всіх параметрів норми.

Об'єкт впливу системи ЗЗД – гармонізація здоров’я 
студента до вимог навчального процесу, на яке спря-
мовані всі педагогічні, психологічні та профілактичні 
та лікувальні впливи, при цьому стан психічного, фі-
зичного та соціального здоров'я є одним з головних 
критеріїв якості педагогічної системи і валідності за-
ходів впливу.

Суб’єкт системи ЗЗД – це не лише адміністрація 
вищого навчального закладу та викладачі з валеології, 
безпеки життєдіяльності, фізичного виховання, ме-
дичний персонал, а усі без винятку викладачі вищого 
навчального закладу (вищої математики, фізики, ста-
тистика та ін.) і інший персонал, що забезпечує і об-
слуговує навчання (повари, будівельники, смітники та 
ін.), а також, і це є найважливішим, сам студент, від яко-
го (його свідомого ціннісного ставлення до здорового 
способу життя та навичок реалізації ЗСЖ) у більшому 
ступені залежить ефективність здоров’язбереження.

Спираючись на поняття «здоров’я» (визначене 
ВОЗ), як фізичного, психічного і соціального благо-
получчя та на пріоритетні сьогодні гуманістичну па-
радигму освіти та особистісто орієнтованої підхід, 
метою організації ЗЗД у вищих навчальних закладах є 
забезпечення психофізичного та соціального здоров'я 
всіх суб'єктів освітнього процесу (студентів, педаго-
гів) незалежно від їхніх індивідуальних особливостей 
та формування у кожного з них відповідальності за 
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своє здоров'я й умінь підтримувати його. Усвідом-
лення цієї мети усіма суб’єктами системи забезпечує 
визначену гарантію її досягнення. При цьому, систе-
ма ЗЗД зможе досягти поставленої мети, лише якщо 
відповідає потенціалові системи освіти, за наступних 
умов:

формування ієрархічної системи педагогічних ці-• 
лей через орієнтацію на конкретні реально досяжні 
результати навчання, виходячи із лише дійсно (не 
декларативно) існуючого резервного потенціалу 
(педагогічного, матеріально-технічного, медичного, 
науково-методичного та ін.) конкретного навчаль-
ного закладу;
взаємозв'язку цілей здоров’язбереження і модерні-• 
зації системи освіти.

Педагогічні умови ЗЗД з позицій організації пе-
дагогічного процесу визначаються середовищем, що 
може бути поділене на дві складові: зовнішню (при-
родну, соціальну, економічну) та власне педагогічну 
(освітнього закладу). Можливості впливу педагогів на 
першу досить обмежена, у той же час зміна і створен-
ня власно педагогічного середовища є потенціалом 
здоров’язберігаючої системи.

Педагогічне середовище – це система впливів і 
умов формування особистості, а також можливостей 
для її розвитку, що утримуються в соціальному та 
просторово-предметному оточенні (В. Ясвин), яке має 
наступні параметри: 1) навколишнє оточення (архі-
тектура, зовнішній і внутрішній дизайн); 2) людський 
фактор (персональний простір, статусно-рольовий 
та статутовіковий розподіл суб'єктів навчально-
виховного процесу); 3) програма навчання (діяль-
нісна структура, стиль викладання, форми навчання 
і т.п.). Виходячи, із структурно-змістовного визна-
чення здоров’язберігаючого середовища, наданого 
Г.Ковальовим, його можна представити як трикомпо-
нентну систему середовищ:

предметне середовище – господарська інфраструк-• 
тура, матеріальне забезпечення навчальної й оздо-
ровчої діяльності, організація харчування, прожи-
вання та відпочинку студентів. Вона визначається 
якістю приміщень, технічним, медичним та спор-
тивним оснащенням, організацією системи прожи-
вання, харчування та відпочинку під час канікул з 
урахуванням вимог санітарних правил і норм;
комунікативне середовище – міжособистісні від-• 
носини між суб'єктами педагогічного процесу, ін-
дивідуальні і типологічні особливості викладачів 
та студентів, якість підготовки усіх фахівців, що 
здійснюють навчальний процес, взаємини виклада-
чів і студентів, їхнього розуміння здорового способу 
життя;
навчально-виховне та оздоровче середовище – фор-• 
ми і принципи навчально-виховної й оздоровчої ді-
яльності.

Через те, що педагогічне середовище, майже ніколи 
не знаходиться в стані статичної рівноваги, а постій-
но динамічно змінюється (обумовлено економічними 
і матеріальними умовами, ротацією кадрів, пошуком 
нових методик і технологій) необхідна координація 

керування системою здоров’язбереження. Це є акту-
альним саме в сучасних умовах модернізації освіти, 
коли вона знаходиться у фазі нестійкості, через велику 
кількість змін (кредитно-модульна система, збільшен-
ня самостійної роботи та відповідальності студентів, 
комп’ютеризація усього навчального процесу, збіль-
шення розумового та психоемоційного навантаження 
на студента та викладача). Надлишкова кількість змін 
без наукового фізіолого-гігієнічного обґрунтування 
веде до надмірного виснаження енергетичних ресур-
сів системи, і вона стає не здоров’язберігаючою, а, 
навпаки, «руйнуючою» для здоров'я студента та ви-
кладачів.

До засобів ЗЗД відносяться різноманітні мето-
дики, прийоми, методи та технології, за допомо-
гою яких здійснюється здоров’язберігаючий вплив. 
Здоров’язберігаючі технології – це технології, спря-
мовані на розв’язання завдань збереження, підтримки 
і збагачення здоров'я суб'єктів педагогічного процесу. 
Відповідно до мети можна виокремити наступні групи 
здоров’язберігаючих технологій: профілактичні, які 
спрямовані на підвищення резистентності та адапта-
ційних механізмів організму студентів; фізкультурно-
оздоровчі – фізичний розвиток і зміцнення здоров'я; 
спортивно-дозвільні – залучення до спортивної ді-
яльності, збільшення рухової активності; освітні – 
формування культури здоров’я, ціннісного ставлен-
ня до здорового способу життя, навичок зберігання 
здоров’я. Також до засобів ЗЗД необхідно віднести 
прийоми забезпечення емоційної комфортності та по-
зитивного психологічного самопочуття студентів та 
викладачів в процесі навчального і позанавчального 
спілкування.

Керування ЗЗД повинно здійснюється не лише ад-
міністрацією вищого навчального закладу, викладача-
ми, медиками, а і усіма учасниками навчального про-
цесу та самим студентом. Воно являє собою систему:

планування ЗЗД, яке в сучасних умовах модерніза-• 
ції освіти, повинно бути гнучким, спиратися на без-
перервний процес пошуку нових шляхів та методів 
удосконалювання навчальної діяльності за рахунок 
уточнення набору завдань і узгодження їх один з 
одним, виявлення додаткових можливостей, умов і 
факторів, що визначають успішність досягнення по-
ставленої мети здоров’язбереження;
проектування та розробки засобів ЗЗД, що визна-• 
чається через активну позицію суб’єктів ЗЗД, яка 
дозволяє здійснювати інноваційну діяльність з мо-
делювання і проектування нових засобів, форм і 
технологій ЗЗД;
створення педагогічних умов ЗЗД – формуван-• 
ня предметного, комунікативного, навчально-
виховного та оздоровчого середовища, а також за-
безпечення її всім необхідним для результативної 
діяльності – персоналом, приміщеннями, обладнан-
ням, фінансами та ін.;
рефлексію виконання управлінських рішень, яка ре-• 
алізується через суб'єктивну оцінку кожним учасни-
ком освітнього процесу актуалізації власних задач у 
рішенні питань здоров’язбереження;
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мотивацію – стимулювання персоналу навчально-• 
го закладу та студентів до пошуку нових методів, 
прийомів і технологій у роботі, активізація власної 
життєстверджуючої позиції у формуванні здорового 
способу життя як цінності;
координацію діяльності всіх учасників педагогічно-• 
го процес – досягнення узгодженості в роботі всіх 
ланок навчального закладу за допомогою налаго-
дження раціональних зв'язків (комунікацій) між 
ними;
контролю та діагностику ЗЗД, які виступає елемен-• 
том зворотного зв'язку;
оцінку ефективності діяльності установи, яка здій-• 
снюється за ступенем досягнення поставленої мети 
з урахуванням ступеня змін «об'єктів» і економіч-
ності зроблених при цьому «витрат»;
корекцію виконання управлінських рішень здійсню-• 
ється на підставі результатів проміжної діагностики.

Аналізу динаміки змін у стані здоров’я студентів 
НТУ «ХПІ» дозволив виокремити наступні фактори 
ризику порушень здоров’я під час процесу навчання:

погіршення функціонування органів зору (поява ко-• 
роткозорості у 14% студентів);
порушення опорно-рухового апарату (порушення • 
постави у 12%);
збільшення алергічних проявів у 18%;• 
погіршення діяльності шлунково-кишкового тракту • 
у 21%;
порушення діяльності серцево-судинної системи у • 
14%;
збільшення депресивного стану у 27%;• 
поява захворювань нирок 16%.• 

Висновки.
Аналіз практичної організації навчального про-

цесу у вищій школі виявив низький рівень організації 
здоров’язбереження. Реалізація здоров’язберігаючих 
технологій здійснюється лише на заняттях з фізичного 
виховання та валеології, в малих відсотках у самостій-
ній діяльності студентів після занять та на канікулах. 
Виявлено низький рівень готовності усіх суб’єктів на-
вчального процесу до забезпечення ЗЗД.

Необхідно зазначити, що при вступі до вищих на-
вчальних закладів більш 40% студентів мають значні 
порушення у стані здоров’я (з кожним роком цей від-
соток збільшується), серед яких 85% з хронічними за-
хворюваннями, тому організація здоров’язберігаючого 
навчального процесу не може повністю розв’язати 
проблему забезпечення високої якості навчання без 
розробки нових підходів до побудови корекційного 
середовища для «групи ризику» – студентів з відхи-
ленням здоров’я, тому у подальших дослідженнях 
зусилля науковців потрібно спрямувати на розробку 
такого середовища.

Здоров’язбереження у навчального процесу є 
складною системою. Лише через забезпечення усіх 
її компонентів можливо поліпшити стан здоров’я 
студентів. У цілях підвищення якості освіти поряд з 
іншими заходами необхідно проведення оптимізації 
навчальної, психологічної і фізичного навантаження 
студентів та викладачів, створення в вищих освітніх 

закладах умов для збереження і зміцнення їхнього 
здоров'я, через наступні заходи:

розвантаження змісту освіти;• 
використання оптимізованих до здоров’я студентів • 
методів навчання;
підвищення адаптаційних можливостей організму • 
студентів;
збільшення кількості та якості занять фізичним ви-• 
хованням, оздоровчих заходів;
організації моніторингу стану здоров'я студентської • 
молоді;
пропаганда здорового способу життя;• 
поліпшення організації харчування студентів;• 
створення зон здоров’я на території вищого на-• 
вчального закладу та в гуртожитках;
організація дозвілля, канікулярного часу та літнього • 
відпочинку.

Подальші дослідження передбачаєть-
ся провести в напрямку вивчення педагогічного 
здоров’язберігаючого середовища у  вищому навчаль-
ному закладі.
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Фізкультурно-спортивне мікросередовище  
та ефективність фізичної підготовки курсантів  

ВВНЗ інженерно-операторського профілю
Бородін Ю.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Проаналізовано та визначено 
умови створення в вузі сприятли-
вого фізкультурно-спортивного 
мікросередовища. Обґрунтова-
но роль мікросередовища вузу 
щодо підвищення ефективності 
фізичної підготовки курсантів. 
Визначено функції мікросере-
довища. Представлено основні 
умови створення у вузі сприятли-
вого фізкультурно-спортивного 
мікро середовища. Доведено, 
що фізкультурно-спортивне мі-
кросередовище повинно зна-
ходитися в постійному вдоско-
наленні, включаючи минулий і 
нинішній досвід.

Бородин Ю.А. Физкультурно-спортивная 
микросреда и эффективность физи-
ческой подготовки курсантов вузов 
инженерно-операторского профиля. Про-
анализированы и определены условия соз-
дания в вузе благоприятной физкультурно-
спортивной микросреды. Обоснована роль 
микросреды вуза относительно повышения 
эффективности физической подготовки кур-
сантов. Определены функции микросреды. 
Представлены основные условия созда-
ния в вузе благоприятной физкультурно-
спортивной микросреды. Доказано, что 
физкультурно-спортивная микросреда 
должна находиться в постоянном усовер-
шенствовании, учитывая прошлый и ны-
нешний опыт.

Borodin U.A. Athletic-sporting microen-
vironment and efficiency of physical 
preparation of саdets of institutes of 
higher of engineer-operator type. analy-
sed and defined terms of creation in the 
higher institute favourable to athletic-sport-
ing microenvironment. The role of microen-
vironment of higher institute is grounded in 
relation to the increase of efficiency of stu-
dents’ physical preparation. The functions 
of microenvironment are defined. The basic 
terms of creation are presented in higher 
institute of favourable to athletic-sporting 
microenvironment. It is well-proven that 
athletic-sporting microenvironment must be 
in a permanent improvement, taking into ac-
count past and present experience.

Ключові слова:
курсант, фізична підготовка, 
мікро середовище, ефектив-
ність.

курсант, физическая подготовка, микрос-
реда, эффективность. 

саdets, physical preparation, microenviron-
ment, efficiency. 

Вступ.1
Однією з умов реалізації концепції формування 

активно-діяльністного відношення студентів і курсан-
тів до навчання є наявність певного специфічного на-
вчального середовища, виступаючого в якості посеред-
ника при впливі процесу на особистість, переводячого 
формальні вимоги в площину особово-орієнтованих 
напрямів їх досягнення. Сьогодні дана проблема роз-
глядається з погляду гуманізації суспільства і гуманіта-
ризації освіти [1]. 

Важливою умовою формування гуманітарного се-
редовища є створення комфортного соціально – пси-
хологічного клімату, атмосфери довіри і творчості, 
реалізація ідеї педагогіки співпраці, демократії і гума-
нізму [2, 3, 4].

Навчальне середовище вищого навчального за-
кладу виступає як опосередкована ланка між суспіль-
ством і індивідом. Це означає, що процес взаємодії 
суспільства і індивіда відбувається не прямо, а через 
безпосереднє коло спілкування та придбаний індиві-
дуальний досвід. При цьому фізкультурно-спортивне 
мікросередовище є специфічним проявом загального 
макросередовища вузу і одним із складових елементів 
системи «макросередовище – мікросередовище – осо-
бистість». При цьому складається певне поле видів 
наочної діяльності, що визначається ролевою функ-
цією її членів, регламентацією їх взаємин, формою і 
культурою спілкування, ціннісними орієнтаціями до 
певного змісту загальнозначущої інформації, досвіду, 
станом навчальної, наукової і виховної роботи [3, 7].

Макросередовище вузу є сукупністю стійких, сис-
тематичних зв’язків, діяльності і відносин, що включає 
ті з них, в яких особистість виконує певну роль, має свій 
статус, виступає як суб’єкт суспільно значущої діяль-
ності і має можливості для задоволення власних по-
треб і що забезпечує сприятливі можливості реалізації 
індивідуальних і професійних інтересів особистості.
©  Бородін Ю.А., 2010

Аналіз процесу функціонування макросередовища 
вузу і системи освіти показали, що в своєму розвитку 
частина соціокультурних функцій вищої школи переда-
ється іншим інститутам – клубам за інтересами, інсти-
туту самоосвіти і іншим колективним і індивідуальним 
формам активності соціуму [3, 6, 7].

Навчальне середовище є найважливішим чинни-
ком, прискорюючим або стримуючим процес саморе-
алізації особистості, необхідною умовою успішного 
розвитку цього процесу, оскільки основна життєді-
яльність індивіда нерозривно пов’язана з вузівським 
середовищем, яке, на думку тих, хто навчається, є у 
ряді випадків єдиним середовищем, яке вони розумі-
ють і де розуміють їх [3, 5, 7].

Успішне формування важливих якостей особис-
тості в процесі фізичної підготовки можливо за умо-
ви активного відношення індивіда до цього процесу, 
при цьому сама діяльність є провідною формою прояву 
активності. На думку багатьох авторів, активність є ре-
зультатом прояву потреб, інтересів і переконань самої 
людини [5, 8].

Доведено, що активність людини є не тільки фено-
мен самовираження самої особистості, дотримання сво-
їх переконань, знань, умінь, схильностей, здібностей, 
волі й етичних цінностей, але й реакція індивіда на якісь 
створені для нього умови, спонукаючи до активної ді-
яльності. При цьому основне джерело активності осо-
бистості – її мотивація [9, 10].

Будь-яка, у тому числі і фізкультурно-спортивна 
діяльність, створює передумови для формування осо-
бистості індивіда як безпосередньо в процесі самої ді-
яльності, так і опосередковано в результаті дії умов, в 
яких вона відбувається. З огляду на те, що специфіка 
фізичної підготовки обумовлює сферу реалізації її 
можливостей набагато ширше, ніж тільки навчальної 
дисципліни, існує можливість формування активно-
діяльністного відношення у навчаємих не тільки в про-
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цесі проходження курсу дисципліни «Фізична підго-
товка», але й в процесі життєдіяльності в умовах вузу 
в цілому.

Встановлено, що організація процесу особово-
орієнтованого навчання передбачає зміщення акценту 
з організації формальних впливів на навчаємого на 
створення необхідних соціально-економічних, освіт-
ніх, виховних, культурних і інших умов, що опосеред-
ковано впливають на розвиток індивіда [6, 7].

Характер сучасного періоду розвитку вищої школи, 
зокрема системи вищої військової освіти, змушує по-
новому поглянути на можливості навчального серед-
овища вузу, ставить завдання її наукового обґрунту-
вання і вивчення впливу середовища на формування 
особистості військового фахівця.

Робота виконана відповідно до плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту 
України на 2006–2010 роки. Номер державної реєстра-
ції №0106V010783 «Теоретико-методологічні основи 
фізичної підготовки курсантів в вищих військових на-
вчальних закладах інженерного профілю.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль роботи. Обґрунтувати параметри 

фізкультурно-спортивного мікросередовища вузу, що 
сприяє підвищенню ефективності фізичної підготов-
ки курсантів у ВВНЗ інженерно-операторського про-
філю.

Завдання роботи.
визначити роль мікросередовища вузу у формуванні • 
соціально значущих якостей у курсантів і в підви-
щенні ефективності фізичної підготовки у вузі;
створити типову модель мікросередовища вузу, що • 
має фізкультурно-спортивну спрямованість і забезпе-
чує сприятливі умови для задоволення професійних, 
навчальних, культурних і досугових потреб курсан-
тів, формування загальнолюдських цінностей; 

Методи дослідження: анкетування, опитування, 
педагогічне спостереження.

Результати дослідження.
Фізкультурно-спортивне мікросередовище – це 

професійно-освітній і культурний простір вузу, що 
створюється його педагогічною системою, з вираже-
ною функціонально-ролевою визначеністю положен-
ня його членів, змістом навчальної і виховної роботи, 
що має фізкультурно-спортивну спрямованість і орі-
єнтоване на розвиток професійно і соціально значу-
щих якостей у курсантів, залучення їх до загальнона-
ціональних і загальнолюдських цінностей.

Первинною основою впливу на особистість кур-
санта є рівень розвиненості фізкультурно-спортивного 
мікросередовища вузу, що визначається наявністю, 
ефективністю функціонування і характером взаємодії 
основних її елементів і їхньої певної регламентації.

У зв’язку з цим під регламентованою фізичною 
підготовкою необхідно розуміти таку педагогічну 
систему, основу якої складає сукупність регламенто-
ваних елементів фізкультурно-спортивного мікросере-
довища, а також пов’язаних із ними відносин, функ-
цій, способів взаємодії людей на користь виконання 
певних завдань.

Педагогічна сутність процесу взаємодії 
фізкультурно-спортивного мікросередовища й осо-
бистості навчаємого полягає у можливості комплек-
сного впливу її на особистість. Спрямованість цього 
впливу розкривається у ряді функцій мікросередови-
ща: навчальній, формуючій, виховній, контролюючій, 
рекреаційній тощо.

Навчальна функція мікросередовища реалізується 
в основному результаті взаємодії систем «викладач – 
курсант» і «викладач – курсантський колектив», проте 
її можливості зовсім не вичерпуються тільки цим ви-
дом взаємодії. У результаті здійснення комунікативної 
функції також створюються передумови для обміну 
корисною інформацією і досвідом рухової діяльності.

Формуюча функція даного мікросередовища 
виражається в тому, що навчаємий включається 
в систему об’єктивно існуючих функціональних 
відносин і діяльності, сприяючій активізації і, як наслідок, 
розвитку значущих особових якостей. Підкреслюючи 
значення формуючої функції середовища, необхідно 
вказати на активну роль самої людини, її свідомості, 
відчуттів, волі. Діяльність як провідна форма прояву 
активності і служить основою суспільно обумовленого 
розвитку особистості.

До механізмів формування професійно та соціаль-
но значущих якостей курсанта можна віднести:

механізми нормативної організації формуючого • 
впливу мікросередовища на особистість курсанта, у 
визначенні яких основну роль відіграє кафедра фі-
зичної підготовки і спорту вузу;
механізми соціально-ролевого становлення особис-• 
тості курсанта;
механізми індивідуального й колективного самовизна-• 
чення;
механізми залучення особистості курсанта до емо-• 
ційної взаємодії;
механізми соціального контролю.• 

Виховна функція фізкультурно-спортивного мікро-
середовища реалізується в результаті створення умов 
для впливу на особистість з метою формування її сві-
тогляду, духовно-етичних цінностей, фізичної і загаль-
ної культури, усвідомлення курсантом понять істини, 
добра, справедливості, свободи, совісті, честі. Важливе 
значення дане мікросередовище має в плані реалізації 
можливостей для усвідомлення курсантом себе грома-
дянином, розуміння справжніх обов'язків перед сус-
пільством і державою.

В основі контролюючої функції мікросередовища 
полягає методика оцінювання курсантів з фізичної 
підготовки, що визначається однойменною кафедрою. 
Проте набагато ширші можливості мікросередовища 
в цьому аспекті виявляються в активізації механізмів 
самоконтролю і взаємоконтролю курсантів.

Рекреаційна функція фізкультурно-спортивного 
мікросередовища полягає у створенні в процесі вза-
ємодії членів колективу вузу сприятливого соціально-
психологічного клімату в навчальній групі, на кафедрі, 
у вузі в цілому, сприяючого самореалізації особистості. 
Комунікативні міжособові відносини, що виникають 
на підставі спільності інтересів, відіграють важливу 
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роль у підтримці стійкості елементів мікросередови-
ща. Різноманітні види взаємодії і взаємовпливу сприя-
ють самовизначенню особистості навчаємого в сфері 
фізкультурно-спортивної діяльності.

Таким чином, враховуючи великі можливості дано-
го мікро середовища вузу в реалізації своїх навчальної 
і формуючої функцій, її цілком можна визначати як 
фізкультурно-спортивне формуюче навчальне мікро-
середовище. Кожна з функцій має свій зміст, при цьо-
му однією з найважливіших складових кожної із них є 
«мотиваційний блок», інтегруючий механізм духовного 
світу особистості, виступаючий сполучною ланкою між 
світоглядом, емоційною сферою, конкретними вчинка-
ми індивіда.

Основними умовами створення у вузі сприятливого 
фізкультурно-спортивного мікросередовища є:

фізкультурно-спортивна спрямованість командного • 
складу вузу, його позитивне відношення до фізичної 
підготовки і спорту;
організаторська діяльність викладачів кафе-• 
дри фізичної підготовки і спорту щодо розвитку 
фізкультурно-спортивного мікросередовища;
високий рівень фізичної і спортивної підготовленості • 
курсових офіцерів;
наявність достатньої матеріальної бази для занять фі-• 
зичними вправами і спортом;
сприятливі соціально-побутові умови життя курсантів;• 
наявність спортивного активу, його лідерів із числа • 
кваліфікованих спортсменів;
обсяг і якість проведення змагань з різних видів • 
спорту на першість підрозділу, факультету, вузу;
необхідний рівень розвитку вузівської демократії.• 

Важливо підкреслити роль кафедри фізичної підго-
товки і спорту в створенні сприятливого фізкультурно-
спортивного середовища у вузі, необхідність 
забезпечення особистої активності її професорсько-
викладацького складу. У сучасних умовах виникає 
необхідність в послабленні ролі вчителя-предметника 
і посиленні його соціальної функції –ролі організатора 
соціального виховного середовища, регулятора і контр-
олера її взаємодії з кожним курсантом. Особливе зна-
чення в контексті формування у курсантів активно-
діяльністного відношення повинна мати методика 
оцінювання з дисципліни «Фізична підготовка», а та-
кож діяльність викладачів кафедри й командирів з ви-
рішення освітніх і виховних завдань.

Висновки.
Навчальне середовище (враховуючи особливу ста-

тутну структуру військового вузу) є найважливішим 
чинником, прискорюючим або стримуючим процес 
самореалізації особистості, необхідною умовою її 
розвитку.

Однією з основних педагогічних умов підвищення 
ефективності фізичної є створення у вузі сприятливого 
фізкультурно-спортивного мікросередовища, в резуль-
таті впливу якого забезпечується формування особис-
тості курсанта.

Фізкультурно-спортивне мікросередовище не по-
винне формуватися наново на кожному етапі розвитку 
суспільства і вузу, а повинне знаходитися в постійному 
вдосконаленні, при цьому включати минулий і ниніш-
ній досвід.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичної підготов-
ки курсантів.
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Професійна підготовка майбутніх фахівців  
для індустрії гостинності у Сполучених Штатах Америки 

Віндюк А.В. 
Класичний приватний університет

Анотації:
Наведено аналіз публікацій 
науковців США з професійної 
підготовки фахівців гостинності. 
Розглянуто зміст навчальних 
планів коледжу Конрада Хілтон, 
Університету Джонсон і Уейлс. 
Встановлено, що особливість 
підготовки майбутніх фахівців 
для індустрії гостинності полягає 
в тісному зв’язку з суспільством, 
підприємствами. Асоціації готелів 
беруть участь в обговорені, 
корегуванні навчальних планів, 
визначенні якості підготовки 
випускників, наданні фінансової 
допомоги вищим навчальним за-
кладам гостинності.

Виндюк А.В. Профессиональная подготов-
ка будущих специалистов для индустрии 
гостеприимства в Соединенных Штатах 
Америки. Представлен анализ публикаций 
учёных США по профессиональной подго-
товки специалистов гостеприимства. Рассмо-
трено содержание учебных планов колледжа 
Конрада Хилтон, Университета Джонсон и 
Уейлс. Установлено, что особенность подго-
товки будущих специалистов для индустрии 
гостеприимства заключается в тесной связи 
с обществом, предприятиями. Ассоциации 
гостиниц принимают участие в обсуждении и 
корректировки учебных планов, определении 
качества подготовки выпускников, предостав-
лении финансовой помощи высшим учебным 
заведениям гостеприимства.

Vindyk A.V. The professional training of 
future specialists for Industry of hospi-
tality in the United States of America. 
The analysis of the USa’s scientists pub-
lications on the professional training of 
specialists of hospitality is presented. The 
couteuts of curricula of Conrad Hilton’s 
college, University Johnson and wales 
has been analyzed. It is found out that 
the feature of training future specialists 
for Industry of hospitality consists in close 
connection with a society, enterprises. 
The associations of hotels take part in the 
discussion, adjustments of curricula, qual-
ity determination of training of graduating 
students, giving grants to higher educa-
tional establishments of hospitality.

Ключові слова:
професійна підготовка, фа-
хівець, коледж, університет, 
Сполучені Штати Америки, на-
вчальний план, гостинність.
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Вступ.1
Зростання попиту на туристську освіту пов’язано з 

активним розвитком туризму в Україні та світі. Рівень 
підготовки випускників, якість освіти не завжди відпо-
відає сучасним вимогам. У зв’язку з проведенням чем-
піонату Європи з футболу в Україні та Польщі у 2012 
році, зростанням частки ділового та рекреаційного ту-
ризму,  будівництвом готелів високої категорії зроста-
ють вимоги до майбутніх фахівців готельно-курортної 
справи. Можна допустити, що вивчення та аналіз про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців для індустрії 
гостинності у Сполучених Штатах Америки дозволить 
удосконалити зміст професійної підготовки майбутніх 
фахівців готельно-курортної справи України.

Роботу виконано відповідно до теми науково-
дослідної роботи кафедри туризму та готельного гос-
подарства Класичного приватного університету м. 
Запоріжжя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання статі: проаналізувати професійну під-

готовку майбутніх фахівців для індустрії гостинності 
у Сполучених Штатах Америки. Для вирішення за-
вдання було проаналізована спеціальна літератури, 
дисертаційні роботи США з професійної освіти фа-
хівців гостинності в Сполучених Штатах Америки.

Результати дослідження. 
Вища освіта США характеризується значним різ-

номаніттям навчальних програм, дисциплін та спеці-
альностей, яка представляє собою єдиний соціальний 
інститут, котрий здійснює важливі економічні, соці-
альні та ідеологічні функції.

Основною метою реформ у вищий освіті США є 
підвищення ефективності підготовки фахівців, яка 
досягається коректуванням навчальних планів та про-
грам з метою адаптації їх до постійних змін в суспіль-
стві, реалізація принципів індивідуального підходу, 
втілення інноваційних технологій в навчальний про-
© Віндюк А.В. , 2010

цес, впровадження нових форм та методів навчання.
Однією з головних особливостей системи вищої 

освіти у США є орієнтація на запити суспільства 
(customer service orientation). 

Так, В.І. Корсунов зазначає, що найпривабливі-
ші посади та робочі місця працедавці вимагають від 
американців документального підтвердження ви-
сокого рівня їх освіти, не нижче рівня ”бакалавр”, 
це пояснюється тим, що суспільство вимагає більш 
вищого рівня освіти своїх громадян, підвищенням 
кваліфікації на протязі усього життя, для того щоб 
суспільство знаходилось на передових рубежах, іс-
нує об’єктивна потреба в періодичному поповненні 
знаній [2 , с.120]. Автор вважає, що США потрібен 
вищий навчальний заклад у якому важливе місце за-
ймає викладання та підготовка фахівців, де високий 
рівень наукових досліджень, де постійно здійсню-
ється пошук рішень соціально-економічних проблем 
суспільства, внаслідок чого студенти будуть вивчать 
дві іноземні мови, багато уваги буде приділятися ки-
тайській, японській та російській мовам [2 , с.117]. 
В.І. Корсунов звертає увагу на коледжі, котрі пропо-
нують два варіанта програм: перший варіант назива-
ють перехідними програмами та другий варіант на-
зивають „термінальними” або тупиковими програми 
[2 , с.117]. Автор підкреслює, що студенти, які ви-
конали навчальний план та набрали певну кількість 
„перехідних кредитів” (приблизно 60), мають висо-
кій середній бал, можуть бути переведені на третій 
курс чотирьохрічного вищого навчального закладу 
для завершення навчання та отримання в майбут-
ньому ступеня бакалавра, другий варіант програми 
(іноді називають „термінальним” або тупиковим), 
складається з навчання у коледжі (термін навчання 
– два роки), після закінчення якого випускник пра-
цевлаштовується відповідно з отриманою кваліфіка-
цією, але подальше навчання у вищому навчально-
му закладі неможливе [2 , с.118-119]. За даними В.І. 
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Корсунова у США нараховується приблизно 4400 ко-
леджів і університетів, з них близько 1000 „корпора-
тивних” університетів, які надають освітні послуги 
співробітникам своїх компаній [2 , с.122].

З погляду сьогодення індустрія гостинності 
США швидко розвивається. С.І. Байлік зазначає, що 
з’являються нові форми організації готельної справи, 
наприклад, об’єднання в готельні ланцюги, створю-
ються багатопрофільні концерни, котрі обслуговують 
майже усю сферу туризму [1, с.18].. Так, американська 
компанія „Пан-Амерікен” стала власником готельної 
корпорації „Інтерконтиненталь”, котра включала до 
себе 51 діючий та 19 недобудованих готелів. Інша аме-
риканська авіакомпанія „ТВА” придбала за кордоном 53 
готелю відомої корпорації „Хілтон”, створивши нову 
компанію „Хілтон Інтерконтиненталь”, підприємства, 
якої розташовані у 36 країнах світу [1, с.21]. Сучасні 
готельні корпорації включають до себе цілі системи 
готелів, ресторанів, комплексів відпочинку та туризму. 
За даними С.І. Байліка готельна корпорація „Інтеркон-
тінентальотель” має 74 готелів (27540 номерів) у 48 
країнах та продовжує їх будівництво, обслуговуючий 
персонал готелів складає 27100 осіб. Друга корпора-
ція „Супранасьонал” має свої підприємства не тільки 
на території США, але й у Європі, вона має функції 
міжнародної готельної організації. Найкрупніша в світі 
готельна компанія „Холідей Інз Інтеркорпорейтед” має 
1405 готелів в США та 20 країнах світу [1, с.21].

У США приділяється достатньо уваги різним ас-
пектам підготовки майбутніх фахівців з гостинності, 
здійснюються педагогічні дослідження, захищаються 
дисертації з цього напрямку. 

Robert Edgar Smith у дисертації на тему „A 
historiographical study of the curriculum of the Conrad N. 
Hilton college of hotel and restaurant management 1969-
1986” („Історіографічне вивчення навчальних планів 
Коледжу Конрада Н. Хілтона в індустрії гостинності, 
1969-1986”) аналізує роботу цього коледжу, зміст на-
вчальних планів за 1969-1986 роки [8]. У дослідженні 
показано, що корпоративний навчальний заклад за-
лучає до співробітництва власників готелів, ресто-
ранів. Програма навчання у коледжу Конрад Хілтон 
побудована на базі програми університету Корнель 
(University Cornel). Перша університетська програма 
підготовки майбутніх фахівців з гостинності, за 
даними R.E. Smith була створена у 1922 році [8, 
с.30]. Навчальний план коледжу Конрада Хілтона 
складається з таких дисциплін: General Chemis-
try – Загальна хімія; Basic Chemistry Lab – Основна 
лабораторна хімія; Organic Chemistry – Органічна 
хімія; Organic Chemistry Lab – Органічна лабораторна 
хімія; Introductory Computer Science – Вступ до 
комп’ютерної техніки; Basic Computer Organiza-
tion – Основи комп’ютерної організації; Principles of 
Economics – Принципи економіки; Macroeconomics 
and Microeconomics – Макро- та микроекономіка; 
Freshman English Literature – Англійська мова та 
література; U.S. History – Американська історія; Ana-
lytic Geometry – Аналітична геометрія; Basic Techni-
cal Math – Основи технологічної математики; Applied 

Business Math – Ділова математика; Political Science 
– Політична наука; Introduction to Psychology – Вступ 
до психології; Industrial Psychology – Індустріальна 
психологія; Business and Professional Speaking – 
Бізнес і професійна етика; Intro to Hotel and Restaurant 
Management – Введення до готельно-ресторанного 
менеджменту; Introduction to the Travel Industry – 
Введення в індустрію мандрівництва; Basic Hotel En-
gineering Technology – Основи готельно-інженерних 
технологій; Quantity Food and Beverage Purchasing – 
Дозування харчування і напоїв; Food Processing Mgmt 
– Менеджмент переробки продуктів харчування; 
Internship and Practicum – Стажування і практикум; 
Work Methods in Volume Feeding and Housing – Робочі 
методи обслуговування номерів; Laws Relating to 
Food and Lodging Management – Закони, що мають 
відношення до харчування; Hospitality Industry Ac-
counting –Бухгалтерський облік готельної індустрії; 
Hotel and Restaurant Management – Управління 
готелем і рестораном; Business Communications – 
Ділові комунікації; Marketing, Sales Promotion, and 
Public Relations – Маркетинг, стимулювання збуту, 
зв’язку з суспільством; Food and Beverage Manage-
ment and Control – Управління та контроль з якості 
продукції та напоїв; Management of Public Health & 
Safety – Управління здоров’ям населення; Physical 
Education – Фізична культура; Accounting Theory 
– Tеоретична бухгалтерія; Operational Uses of Finan-
cial Data – Ділове законодавство фінансового аудиту; 
Business and Professional Speaking – Професійне діло-
ве мовлення [8, с.114-122].

Додаткові вимоги до студентів Коледжу Конрада 
Н. Хілтона диференціюються за трьома рівнями:

Рівень 1. Basic Skills – Основні навички (18 год.): 
А) English/Writing – Англійська мова та правопис (12 

год.) 
B) Mathematics – Математика (6 год.):

Рівень 2: Knowledge Base and Advanced Skills – Ба-
зові знання та навички (30 год.):
А) Natural Sciences – Природничі науки (6 год.): стан-

дартний курс біології, хімії, геології або хімії.
B) Social and Behavioral Sciences – Суспільні та 

соціальні науки (6 год.): Approved courses in 
anthropology, economics, geography, political science, 
psychology, or sociology – стандартний курс 
антропології, економіки, географії, політичні нау-
ки, психологія або соціологія.

C) Cultural Heritage – Культурологія (6 год.): Approved 
courses in art history, drama, foreign languages, 
history, literature, music appreciation, music history, or 
philosophy – стандартний курс історії мистецтва, дра-
ми, іноземних мов, історії літератури, музикальної 
спадщини, історії музики або філософії.
D) State-Mandated Courses – Державний компонент 

(12 год.), який включає вивчення дисциплін:
United States History to 1877 and Since 1877 – Амери-• 
канська історія до 1877 року (3 год.); Американська 
історія починаючи з 1887 (3 год.); 
American Government – Американська держава (6 • 
год.): National, State, and Local – національне питан-
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ня, адміністративне упорядкування, географія.
Рівень 3: Knowledge Integration – Інтеграція знань 

(6 год.) або другорядний курс, відмінний від базового 
(6 год.):
А) Approved concurrent enrollment courses – Стандар-

тний курс за вибором;
B) Approved integrative courses – Стандартний 

інтеграційний курс;
C) Completion of an approved minor -Закінчення стан-

дартного базового курсу [8, с. 174].
Для нашого дослідження цікавим є напрацювання  

Університету Джонсон і Уейлс (Johnson and Wales Uni-
versity). При Університеті існує Коледж гостинності, 
в якому здійснюється дворічна та чотирьохрічна 
професійна підготовка майбутніх фахівців з 
гостинності за різними напрямками. Після закінчення 
дворічної програми на ступінь молодшого спеціаліста 
(ад’юнта) з „Туризму” або „Гостинності”, студенти 
коледжу готові приступити до працевлаштування в 
індустрії гостинності. Студентам, які продовжують 
навчання та закінчують чотирьохрічний курс 
присвоюється ступінь бакалавра „Travel-Tourism & 
Hospitality Management” – „Менеджмент туризму та 
гостинності” [6].

У Коледжі університету студенти можуть навчатися 
за спеціальністю „Administrative Health Protection” – 
„Адміністративна охорона здоров’я” термін навчання 
складає чотири роки, по закінченні присвоюється 
ступень бакалавра наук. Для спеціальності  „Health 
Protection Management in Hotels” – „Менеджмент 
охорони здоров’я” в гостинності термін навчання 
складає два роки, по закінченні присвоюється ступень 
молодший спеціаліст.

Студентам, які обирають спеціальність ” „Fi-
nancial-Engineering base of Health Protection and 
Health-Resort” – „Матеріально-технічна база охорони 
здоров’я і курортології необхідно знати вимоги штату 
у якому він планую працювати тому, що вимоги з 
ліцензування для адміністраторів охорони здоров’я 
відрізняються у різних штатах. Навчання за даною 
спеціалізацією є основним фактором для отримання 
диплома молодшого спеціаліста. Студенти можуть 
продовжувати навчання на ступінь бакалавра за 
програмою „Адміністратор охорони здоров’я і 
курортології” [6].

Важливою складовою частиною практичного 
навчання у коледжі гостинності при університеті 
Джонсон і Уейлс фахівців готельно-ресторанного 
менеджменту є курс на базі навчального підрозділу 
університету, готелю Johnson and Wales Inn. У цьому 
готелі студенти отримують практичний досвід 
роботи виконуючи обов’язки фахівців в різних  
підрозділах готелю. У більшості випадків клієнти 
готелів в курортологічних зонах США мають потребу 
у послугах з організації і проведення відпочинку 
безпосередньо у готелі чи поряд з ним. В період 
стажування у студентів розвиваються професійні 
навички анімаційної, соціокультурної, екскурсійної 
діяльності [6].

Jun Mo Know у дисертації на тему „The im-

pact of user-generated contents in the hotel industry” 
(„Становлення споживацьких запитів у індустрії 
гостинності”) дослідження зосереджено на тому, 
що в управлінні готелем необхідно використовувати 
думки клієнтів через систему Інтернет як цінний 
маркетинговий інструмент [7]. Персонал готелю має 
побудувати довірчі відносини зі споживачами. У 
випробуванні брали участь студенти коледжу Harrah 
Hotel College University of Nevada, Las Vegas (готель 
Harah Невадського Університету, Лас Вегас) [7, с.41]. 
Автор робить висновки, що поява Інтернету виступає 
позитивною тенденцією у технології гостинності. 
Компанії готелів перемістили маркетингові стратегії 
від традиційного залучення клієнтів через рекламну 
діяльність до використання технології затримання 
клієнта у інтерактивному процесі комунікації. У 
дисертації була обґрунтована необхідність створення 
в Інтернеті сторінки споживача – User Generated 
Contents (UGC), яка дає можливість спілкуватися 
з клієнтами готелів через Інтернет [7, с.36]. UGCs 
пропонує нові шляхи, як для управління готелем, 
так і для взаємозв’язку з клієнтами готелю. UGC 
став одним з найсуттєвіших джерел отримання 
інформації про роботу готелів для молодшого 
покоління, включаючи і студентів, які навчаються за 
спеціальністю „Гостинність”. Jun Mo Know пропонує 
необхідність навчання студентів технології створення 
та удосконалення UGC [7].  

David Mc. Arthur Baker у дисертації на тему „Oc-
cupational choice: adolescents interests and perceptions 
of tourism and hospitality careers” („Професійний 
вибір: інтереси і сприйняття туристичного бізнесу 
і індустрії гостинності серед молоді”) аналізує 
результати анкетування більше тисячі студентів 
спеціальності „Туризм і гостинність” [4]. Показник 
кількості студентів США, опитаних  щодо володіння 
знаннями і рівнем зацікавленості до професій „Туризм 
і гостинність” подані у таблиці 1.

Результати таблиці 1 показують, що обсяг про-
фесійних знань, якими володіють студенти спеці-
альності „Туризм і гостинність”, співпадають з ін-
тересами студентів в обранні кар’єри майже у 50% 
випадків. До них відносяться наступні професії: ад-
міністратор, менеджер ресторану, кухар, шеф-кухар, 
менеджер казино та готелю, секретар офісу готелю, 
економка і т.п. 

Рівень знань на думку студентів щодо професії 
офіціанта достатній у 55,12 %, але цікавість до даної 
професії становить 33,43 %. З восьми позицій (мене-
джер казино, секретар офісу готелю, менеджер готе-
лю, стюарт (працівник круїзного судна), туроператор, 
агент подорожей, фахівець з конференц-сервісу, мене-
джер з рекреалогії) цікавість до робочих місць значно 
вища, ніж наявність знань про них [4, с.108-109]. По-
дальше дослідження цього аспекту представляє пев-
ний інтерес і для науковців України.

У дисертації A.M. Freedman на тему „Bussiness 
ethics survey of hospitality students and managers” 
(„Огляд ділової етики студентів і менеджерів ін-
дустрії гостинності”) порівнюється рівень ділової 
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етики студентів, що не мають досвіду роботи у ін-
дустрії гостинності з діловою етикою менеджерів, 
які мають п’ятирічний досвід роботи. Вік дослі-
джуваних складав не більше 26 років [5]. Метою 
дослідження було визначення оцінки ділової етики 
(PBES – the Personal Business Ethics Score) студен-
тів та менеджерів індустрії гостинності. Результати 
представлені у таблиці 2.

Результати дослідження A.M. Freedman показують, 
що досвід роботи покращує ділову етику фахівців.

В середині 60-х років ХХ століття в США ство-
рюються College / University Career Centers – Центри 
кар’єри коледжів / університетів, зазначають І.Г. 
Шамсутдінова та Д.Ю. Ларін [3, с.103-110]. Основні 
функції центрів: здійснення допомоги студентам 
в пошуках роботи, зв’язок між студентами та 
працедавцями. Їх діяльність включає до себе 
проведення досліджень стану ринку робочої сили; 
інформування укладачів університетських програм  
о змінах на ринку праці; моніторинг професійної 
ефективності освіти. Рекомендації центрів впливають 
на загальну освітню політику навчальних закладів, 
сприяють випуску зрілих фахівців. Університетські 
програми підготовки майбутніх фахівців з гостинності 
до кар’єри є одним із напрямків роботи Центра 

кар’єри. І.Г. Шамсутдінова та Д.Ю. Ларін вважають, 
що для студентів відкриваються  великі можливості  
знайти себе за допомогою університетських центрів 
кар’єри та програм підготовки майбутніх фахівців з 
гостинності до кар’єрного росту з обраної професії [3, 
с.103-110].

Висновки.
Таким чином, особливістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців для індустрії гостинності у 
Сполучених Штатах Америки є систематична 
підготовка фахівців для індустрії гостинності, яка 
проводиться з 1922 року. У понятті менеджмент 
гостинності укладається декілька складових: 
управління підприємством харчування; управління 
готелем; адміністрування в охороні здоров’я і 
курортології. Встановлено, що підготовка кадрів з 
гостинності ведеться в коледжах і вищих навчальних 
закладах США. Студенти вивчають суспільні, 
соціальні, математичні, економічні, філологічні, 
фінансові, управлінські дисципліни. До спеціальних 
дисциплін можна віднести: технологія готельної 
справи, робочі методи обслуговування номерів, 
управління переробкою продуктів харчування, 
гостинність, управління помешканням і т.д. Коледжі, 
при успішній атестації студентів і певної кількості 

Таблиця 1
Показники рівнів знання і зацікавленості студентів США до професій спеціальності „Туризм і гостинність”, 

у % (за даними D. Baker, 2003)

№ Професія (англ./укр.) Рівень знання 
студентів 

Рівень зацікавленості  
до професій 

Waiter or waitress – Офіціант 55,12 35,4
Host or hostess – Адміністратор 44,09 34,64
Restaurant manager – Менеджер ресторану 37,01 53,54
Cook – Кухар 60,63 54,33
Chef-cook – Шеф-кухар 55,12 56,69
Casino manager – Менеджер казино 17,32 36,22
Hotel front office receptionist – Секретар офісу готелю 18,11 31,49
Hotel manager – Менеджер готелю 19,66 37,79
Housekeeper – Економка 24,41 22,04
Reservationists agent – Агент з бронювання 15,75 21,25
Airline flight attendant – Службовець авіалінії 20,47 22,83
Cruise ship – Стюарт (круїзне судно) 17,32 41,73
Tour operator-/ Туроператор 11,81 19,68
Travel agent – Агент з подорожей 17,32 24,4
Convention and meeting planner- Фахівець з конференц-сервісу 11,81 20,47
Parks and recreation manager – Менеджер з рекреалогії 19,66 24,4

Таблиця 2
Показники особистої оцінки ділової етики (PBES) студентів та менеджерів індустрії гостинності,  

у % (за A.M. Freedman, 1990) 

Рівень Значення PBES Студенти Менеджери 

Високий 44,0 – 55,0 20,7 41,0

Середній 22,1 – 43,9 79,3 57,0

Низький 11,0 – 22,0 0,0 2,0
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кредитів, присвоюють випускникам ступінь 
„бакалавр”. Особливість підготовки майбутніх 
фахівців для індустрії гостинності в США полягає 
в тісному зв’язку з суспільством, підприємствами, 
відповідними асоціаціями, які приймають участь 
в обговорені, корегуванні навчальних планів, 
визначенні якості підготовки випускників, надані 
фінансової допомоги вищим навчальним закладам 
гостинності. Корпоративні вищі навчальні заклади 
готують фахівців для своєї сфери, контролюють 
всю діяльність університету. В університетах США 
здійснюється наукова робота з питань удосконалення 
роботи індустрії гостинності. Здійснюється захист 
дисертацій, у яких узагальнені результати досліджень 
з удосконалення освіти майбутніх фахівців з 
гостинності, особлива увага приділяється практиці 
студентів. Американські фахівці з гостинності значну 
увагу приділяють формуванню ділової етики та 
соціальної відповідальності, вважають за необхідне 
акцентувати увагу студентів на умовах та методиках 
кар’єрного росту. В США працює центр кар’єри 
коледжів, університетів, котрі є органами зв’язку 
між академічним середовищем та працедавцями. 
Рекомендації центру впливають на освітню політику 
навчального закладу.

У подальшій науково-дослідній роботі 
передбачається здійснити порівняльний аналіз змісту 
навчальних планів підготовки майбутніх фахівців 
з гостинності, використовувати досвід підготовки 
в коледжах та університетах США в удосконалені 
системи підготовки  майбутніх фахівців з готельно-
курортної справи в Україні.
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Духовно-моральне виховання молоді у спадщині М.І. Пирогова
Ворожбіт В.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Проаналізовано цілі, зміст, форми 
духовно-морального виховання 
молоді у педагогічних працях М.І. 
Пирогова. Указано, що вихов-
ний ідеал учений бачив у щирій 
людині, яка готова віддано служи-
ти Батьківщині, усвідомлює влас-
ну гідність, приймає свободу як 
основний моральний імператив. 
Засобами духовно-морального ви-
ховання педагог визначав приклад 
вихователя, педагога, наставника. 
Зміст духовно-морального вихо-
вання бачив у єдності гуманітарних 
і природничих курсів. Основна 
форма – самопізнання. Чинником 
духовно-морального зростання 
молоді є натхнення. Указано, що 
успіх духовно-морального вихо-
вання залежить від уміння вихо-
вателя вивчати і розуміти спосіб 
життя, побут, прагнення молоді.

Ворожбит В.В. Духовно-нравственное 
воспитание молодежи в наследии Н.И. Пи-
рогова. Проанализировано цели, содер-
жание, формы духовно-нравственного 
воспитания молодежи в педагогических 
произведениях Н.И. Пирогова. Указано, 
что воспитательный идеал ученый видел 
в искреннем человеке, который готов са-
моотверженно служить Родине, сознает 
свое достоинство, принимает свободу как 
основной нравственный императив. Сред-
ствами духовно-нравственного воспитания 
педагог выделил пример воспитателя, пе-
дагога, наставника. Содержание духовно-
нравственного воспитания видел в единстве 
гуманитарных и естественнонаучных курсов. 
Основная форма – самопознание. Условием 
духовно-нравственного воспитания молоде-
жи является вдохновение. Указано, что успех 
духовно-нравственного воспитания зависит 
от умения воспитателя изучать и понимать 
способ жизни, быт, стремления молодежи.

Vorozhbit V.V. Moral and spiritual edu-
cation of the youth in the heritage of 
N. Pirigov. The article is devoted to the 
analyze of aims, content and forms of 
moral and spiritual education of the youth 
in N. Pirogov’s pedagogical texts. It is 
stated that the ideal of educator the sci-
entist discovered in the sincere person, 
who is ready for duty for the motherland, 
is self confident, sees the freedom as a 
basic moral imperative. as a means of 
moral and spiritual education the scien-
tist pointed out the example of educator, 
pedagogue, tutor. The content of moral 
and spiritual education was seen in a 
unity of humanistic and scientific cours-
es. The main form is self knowledge. The 
condition of the moral and spiritual bring-
ing up is inspiration. It is stated that the 
success of moral and spiritual bringing up 
depends on the educator’s ability to study 
everyday life and aspiration of the youth.

Ключові слова:
моральність, духовність, молодь, 
педагог, Пирогов, натхнення, 
громадянськість, віра.

моральность, духовность, молодежь, педа-
гог, Пирогов, вдохновение, гражданствен-
ность, вера.

morality, spirituality, youth, Pirogov, inspi-
ration, civicism.

Вступ.1

Глобальні процеси демократизації, що відбува-
ються в нашій державі, зміна й визначення нових 
стратегічних і тактичних завдань, перегляд пріори-
тетів суспільного розвитку, суттєві трансформації в 
економічній, політичній, соціально-культурній сфері 
актуалізують звернення до питання виховного ідеалу, 
відродження духовних істин, утвердженні моральних 
імперативів у змісті виховного процесу на всіх рівнях 
освіти. У національній доповіді Президента України 
«Цілі розвитку Тисячоліття. Україна 2010», проголо-
шеної на саміті ООН у вересні 2010 р. указано, що 
зміст освіти має забезпечити формування компетент-
ностей для особистісного розвитку, участь кожної 
особистості у демократичних процедурах громадян-
ського суспільства, адаптацію освітньої системи до 
ринку праці, навчання впродовж життя [9, с. 53].

Розв’язанню цих важливих завдань сприятиме 
аналітичне осмислення педагогічного доробку відо-
мих просвітян, нове прочитання рекомендацій щодо 
цілей, змісту, форм і методів виховання молоді. Серед 
визначних педагогів, які уважали освіту і виховання 
дійовим засобом суспільних перетворень, почесне 
місце займає постать Миколи Івановича Пирогова.

Історіографія дослідження творчої спадщини 
М.І. Пирогова надзвичайно широка. Гуманістичну 
спрямованість педагогічної концепції ученого аналізу-
вали П.Ф. Каптерев, О.М. Острогорський, К.Д. Ушин-
ський, В.Я Стоюнін. Внесок просвітника в розробку 
національного виховного ідеалу, теоретичне обґрунту-
вання педагогом ідей громадянського виховання дослі-
джували Е.Д. Днєпров, Г.Є. Жураківський, С.Г. Іванов. 
Релігійно-християнські засади морального виховання 
у спадщині М.І. Пирогова аналізувалися А.М. Бойко, 
Н.Н. Барковою, О.А. Горчаковою, Л.П. Шевченко. 

© Ворожбіт В.В., 2010

Наукова спадщина М.І. Пирогова відноситься до 
різних галузей антропологічних наук. Незважаючи на 
понад вікову давнину, творчо-педагогічний доробок 
М.І. Пирогова залишається актуальним, вражає ори-
гінальністю і глибиною думки.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою публікації є аналіз з позицій сьогодення 

основних аспектів духовно-морального виховання 
молоді у спадщині М.І. Пирогова.

Результати дослідження.
Активна просвітницька і педагогічна діяльність 

просвітителя-демократа, визначного теоретика у га-
лузі педагогіки, організатора народної освіти М.І. 
Пирогова припала на 50 – 60-і роки ХІХ ст., коли в 
результаті економічних, політичних, соціальних змін 
в Російській імперії відбулася трансформація свідо-
мості суспільства. Ця трансформація виявлялася у по-
леміці про сутність людського буття, можливості роз-
витку духовності і моральності особистості.

М.І. Пирогов  привернув увагу педагогічної гро-
мадськості статтею «Питання життя» у журналі 
«Морской сборник». Нею він започаткував широкий 
суспільно-педагогічний рух ліберального напряму. У 
публікації просвітник висловив свої погляди на роль, 
значення та стан виховання [7]. Наголосив на тому, 
що вихованню належить вирішальна роль у житті 
суспільства в цілому, і кожної особистості зокрема. 
Учений аргументував тезу про те, що від виховання в 
значній мірі залежить майбутнє людини. 

Із поширенням у сучасному освітньому серед-
овищі однобічного розуміння ідей дитиноцентризму, 
пропагування серед педагогів позиції «невтручання» 
у природний особистісний розвиток дитини, втрата 
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ціннісних орієнтирів суспільного розвитку призво-
дить до формалізації виховного процесу. Це, на думку 
М.І. Пирогова, змушує людину до духовного роздво-
єння. Подолати цей руйнівний процес може система 
духовно-морального виховання.

Самовіддане служіння медицині (М.І. Пирогов був 
військовим хірургом під час Кримської військової кам-
панії; керував общиною сестер милосердя; організову-
вав роботу шпиталів тощо), критико-аналітичний сві-
тогляд ученого і просвітнього діяча утворили міцний 
духовний фундамент його виховної концепції. У про-
грамних документах (проект Положення про початкові 
народні училища, гімназії, статутів університетів) М.І. 
Пирогов пропагував у цілях самовіддане щиросердне 
служіння Батьківщині, яке починається з усвідомлен-
ня кожною особистістю почуття власної гідності, при-
йняття нею самоцінності свободи як основного мораль-
ного імперативу. «Всі, хто готується стати корисними 
громадянами, — відзначав М.І. Пирогов, — повинні 
спочатку навчитися бути людьми» [1, с. 29-51]. 

Як свідчить проведене історико-педагогічне до-
слідження, просвітницька діяльність ученого припала 
на період релігійно-православного спрямування вихо-
вання. Уряд Російської імперії надавав православній 
церкві фактично необмежені права і засоби вихов-
ного впливу у закладах освіти. Найпоширенішими у 
той час були церковнопарафіяльні школи, єпархіальні 
училища, школи грамоти при церковних парафіях. 
Богослов’я було обов’язковим предметом курсу уні-
верситетської освіти. Видавнича справа, дитяча літе-
ратура зокрема, підлягала жорсткій церковній цензурі. 
Однак, як доводить проведений аналіз праць просвіт-
ника, М.І. Пирогов та інші просвітники того часу від-
значали надмірну політизацію духовно-морального 
виховання через релігійну освіту. Учений указував, 
що церква мала активно пропагувати офіційну ідео-
логію освіти (православ’я – самодержавство – народ-
ність) замість того, щоб духовно підтримувати учи-
тельство, яке пропагувало моральний виховний ідеал 
через образ Христа – досконалої Бога-людини, здат-
ної до самопожертви, але скоромної, з високою мірою 
самодостатності й усвідомленням цінності почуття 
власної гідності. Сам М.І. Пирогов такий моральний 
ідеал ототожнював із поняттям гуманістичної особис-
тості, громадянина. Завдання вихователя формулював 
таким чином: створення умов для становлення високо 
моральної особистості християнина, для якої грома-
дянський обов’язок є особистісною цінністю і про-
явом моральності.

Як зазначила дослідниця М.Д. Прищак, мораль-
ність самого М.І. Пирогова формувалася на основі опа-
нування християнського вчення, чому сприяла релігій-
ність його сім'ї, традиції шанування церковних обрядів. 
Однак, за висловом самого просвітника, релігійно-
моральні почуття у юнацькі роки були більше зовніш-
німи, без глибинних душевних поривань [5, с. 40]. 

Пройшовши довгий шлях випробувань, М.І. Пи-
рогов прийшов до висновку про те, що матеріалізм, 
атеїзм не дають людині душевної твердості і спокою у 
складних життєвих ситуаціях [4, с. 208]. Життєві незго-

ди – тяжка хвороба у Дерпті, неможливість викладати 
у Московському університеті і жити разом з рідними, 
смерть першої дружини, тривога за долю дітей – усе це 
змусило педагога звернутися до Біблії, сприяло утвер-
дженню у його світогляді євангельського підходу розу-
міння суті людського буття, і відповідно – розуміння 
програми духовно-морального виховання. 

М.І Пирогов був першим з вітчизняних педагогів, 
хто в другій половині ХІХ століття загострив увагу на 
проблемі духовності як методологічної основи навчан-
ня та виховання. На думку К. Ушинського, у статтях 
М.І. Пирогова «показується весь той тісний зв’язок, 
що існує між вихованням і філософськими науками, 
якого у нас багато хто не хоче зрозуміти. М. І. Пиро-
гов поглянув на справу виховання з філософського 
погляду і побачив у цьому не питання шкільної дис-
ципліни, дидактики або правил фізичного виховання, 
а найглибше питання людського духу – «питання жит-
тя», і справді, це не тільки питання життя, а найбіль-
ше питання людського духу» [6, с. 180].

Установлено, що відомий педагог аналізував про-
блему духовно-морального виховання людини че-
рез смислові та цільові аспекти буття. Але практика 
суспільного життя доводить, що на шляху реалізації 
цілей буття людина зустрічає багато перешкод, одні-
єю з яких є матеріальні пріоритети розвитку самого 
суспільства [8, c. 21]. М.І. Пирогов з болем відзна-
чав, що питання виховання не стали  питаннями жит-
тя суспільства [7]. Тому намагався власній виховній 
концепції надати практичного спрямування. Вагомою 
його заслугою уважаємо той факт, що працюючи по-
печителем, М.І. Пирогову вдалося полеміку навколо 
проблем виховання вивести за межі бюрократичних 
суперечок і зробити їх актуальним предметом громад-
ської дискусії. Наприклад, на сторінках «Одеського 
вісника» він ініціював обговорення проблем громад-
ського, морального виховання, аналізу результатів ді-
яльності гімназій, університетів.

Як відомо, сучасні міркування педагогічної гро-
мадськості спрямовані на визнання того факту, що 
ефективність освітньої системи країни слід розгляда-
ти на трьох рівнях: особи учня (мова йде про освіту 
упродовж усього життя, яка дає змогу вдосконалювати 
індивідуальні навички, стимулює процес саморозвит-
ку особистості); способу організації (якість структури 
й ефективність функціонування); суспільства (куму-
лятивний ефект від об’єднання результатів навчання 
із визначенням перспектив у світі знань). Відповідну 
у історико-педагогічну паралель можна віднайти у 
поглядах М.І. Пирогова. Наприклад, педагог слушно 
зауважував про те, що ми звикли протиставляти жит-
тя школі і школу життю [7]. Значна частина людей і 
нині переконані, що навчання є лише підготовкою до 
справжнього життя. Як правило, починають вчитися 
і виховуватися у дитинстві, і поняття про виховання, 
навчання і школу зливаються з поняттям про дитячий 
вік людини. Відповідно формується хибний стерео-
тип про те, що у виховному процесі не реалізуються 
потреби і прагнення дорослої людини. М.І. Пирогов 
стверджував, що і батьки, і суспільство, і держава по-
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винні прагнути відновити смисл школи і її права, що 
витікають з самого життя [7]. Треба повернутися до 
прямого призначення школи – бути керівником жит-
тя на шляху до майбутнього. Цього можна досягнути, 
коли всі здібності людини, її шляхетні і високі праг-
нення знайдуть у школі засоби для всебічного розви-
тку. Ця висока місія школи залишається актуальною і 
в умовах сьогодення.

 Вадою тогочасного виховання М.І. Пирогов уважав 
становість освіти та її залежність від матеріальних ре-
сурсів, вважаючи цю перешкоду несправедливою, та-
кою, яка не відповідає інтересам держави, педагогіки 
і моралі. Нахили людини і здібності до навчання, на 
його думку, повинні визначати фактичну можливість 
для кожного отримати освіту. Прикро констатувати, 
однак, матеріальний критерій досі залишається ваго-
мим у диференціації і диверсифікації освіти.

Другою вадою М.Пирогов вважав вузькопрофесій-
ну та кар’єристичну спрямованість виховання. Свою 
педагогіку він назвав «духовно-моральною», очевид-
но, через те, що захищав загальнолюдський характер 
виховання, де пріоритетними є цінності світової циві-
лізації. Щира віра у виховну силу науки актуалізува-
ла проблему емоційної основи виховання і навчання. 
За М.І. Пироговим, вчитель так має викладати науку, 
щоб вона сприймалася не вустами, а серцем. У цьо-
му першочергове значення має моральний авторитет 
наставника, який ґрунтується знову ж таки на само-
усвідомленні особистісної ролі вихователя, почутті 
власної гідності. Сам учений був таким прикладом. 
Відомо, що керуючи численною групою молодих 
учених, відрядженої на стажування за кордон (серед 
них: І.І. Мечніков, О.О. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов та 
ін..), М.І. Пирогов опікувався душевним комфортом 
вихованців, удосконаленням їхньої моральності. Під-
твердженням цього є висловлювання вихованця Л.М. 
Модзалевського: «Це наш патріарх. Я ще не бачив лю-
дини більш людянішої… він такий простий і разом з 
тим – глибокий. Дивовижно, як людина такого віку і 
статусу могла зберегтися у свій чистоті…» [1, с. 16].

Вартим уваги є висловлювання М.І. Пирогова у 
доповіді під час відкриття Ришельєвського ліцею про 
те, що вже настав той час, коли всі усвідомлюють, що 
основою майбутнього добробуту нашого суспільства 
повинно бути виховання наших дітей і частково пе-
ревиховання нас самих. Тому кожен батько, віддаючи 
свою дитину в школу, повинен сказати: «Я всім жерт-
вую заради моєї дитини і нічого іншого не вимагаю 
від вихователів, лише те, щоб вони зорієнтували мою 
дитину бути людиною» [2, с. 42]. 

Як підкреслював просвітник, ідеал виховання 
міститься в словах батька сину: «Шукай бути і будь 
людиною». В них виражається головне завдання ви-
ховання: «Навчити дітей з ранніх літ підпорядкувати 
матеріальний бік життя моральному і духовному» [3, 
с. 424]. Тільки це дасть змогу вивести людство з хиб-
ного і небезпечного стану, коли меркантильні, почут-
тєві, матеріальні інтереси домінують над духовними 
і коли людина живе у розладі з вічними істинами, з 
істинами святими, чистими, високими.

Вчений бачив три шляхи виходу з даної ситуації, 
це: 1) погодити морально-релігійні основи виховання 
з сучасним напрямом розвитку суспільства; 2) зміни-
ти напрям розвитку суспільства; 3) приготувати мо-
лодь вихованням до внутрішньої боротьби, давши їй 
всі способи і всю енергію витримати нерівний бій. На 
заваді першого шляху – неможливість зводити висо-
ке до низького і погоджувати вічні істини морально-
релігійних начал з меркантильними і почуттєвими 
інтересами, які домінують у суспільстві. Змінити на-
прям розвитку суспільства не є справою педагогів. На 
думку М.І. Пирогова, залишається третій шлях. Він 
хоча й важкий, але можливий. І підготувати з молодих 
років людину до цієї боротьби, – це означає «зробити 
нас людьми» [1, с. 36], зробити істинними, справжні-
ми людьми. Третій шлях – це становлення «внутріш-
ньої людини». Педагог з пафосом закликав: «Дайте 
виробитися і розвинутися внутрішній людині! Дайте 
їй же і засоби підкорити собі зовнішню і у вас будуть 
і педагоги, і солдати, і моряки, і юристи, а головне – у 
вас будуть люди і громадяни» [3, с. 437].

«Внутрішня людина», що і є поєднанням в собі ві-
чних світлих, чистих і високих істин, істин, які допо-
можуть їй вирішити конкретні, практичні, професійні, 
суспільні та інші проблеми життя. Будучи за формою 
релігійним, поняття духовність у М.І. Пирогова є ре-
зультатом буттєвої повноти, цілісності як релігійного, 
так і секулятивного, як  трансцендентного, так і тех-
нологічного, виховного. «Вічні істини», «авторитет», 
скоріше є свого роду регулятивними ідеями, чистою 
недосяжною формою.

У ході аналізу педагогічного доробку просвітника 
встановлено, що М.І. Пирогов виділяв рівні духовнос-
ті залежно від релігійності світогляду людини. Пер-
ший рівень – раціональний, його утворюють інфор-
маційна культура що ґрунтується на систематичному 
науковому пізнанні, діяльнісний природі поведінки 
людини, моральних складових (прийняття цінностей 
християнського вчення). Другий рівень – містичний, 
його формують сакральні дії, молитва, благоговіння 
перед священнодійством. Перший рівень впливає на 
розвиток культури загалом, і зокрема на становлення 
національного виховного ідеалу. Другий рівень акуму-
лює історію культури і спонукає до життєтворчості. 

М.І. Пирогов вважав, що природні задатки є «бла-
гими дарами творця». Але людські здібності, добрі 
нахили є тільки певними можливостями духовного, 
а для їх реалізації на раціональному рівні потрібна 
виховна умова, щоб не зробити обдарованих без-
глуздими прихильниками мертвої букви, завзятими 
супротивниками необхідного на землі авторитету, 
прихильниками грубого матеріалізму, захопленими 
марнотратцями почуття і волі і холодними адептами 
розуму, або ж навпаки – таємничими містиками, релі-
гійними фанатами [1, c. 41]. 

Особливе значення просвітник приділяв мірі 
духовно-моральної вихованості серед науковців, пе-
ред якими часто поставала проблема визначення: чи 
узгоджуються переконання, досягнені науковим шля-
хом, з душевним імперативом? Залежно від релігій-
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них переконань М.І Пирогов науковців поділяв на три 
групи: вчені – в науці скептики, щирі парафіяни; ті, 
хто прагне примирення віри і науки; ті, хто ні в що 
не вірить. Саме до третьої групи педагог відносив і 
молодь [4]. 

Виходячи з цього, за просвітник завдання вихова-
теля вбачав у допомозі молодій людині щиросердно 
визначитися, у що вірити, що саме визнавати за ідеал. 
Рівень духовно-моральної вихованості визначається 
щирістю і правдивістю людини по відношенню до са-
мої себе [1, с. 46]. 

М.І. Пирогов був переконаний, що спонукання 
людини до душевної щирості, підтримка шляхетного 
прагнення зберегти гуманне християнське в характері 
може попередити руйнацію суспільства, втрату гро-
мадського ідеалу. 

Духовний зміст і моральні імперативи просвітник 
визначав широтою наукового світогляду. Будучи меди-
ком, М.І. Пирогов доводив, що гуманітарні предмети 
в гімназії і університеті так само важливі, як і природ-
ничі цикли, оскільки це розкриває духовно-моральну 
сторону нашого життя. Із продовженням диференціа-
ції і спеціалізації наук значення гуманітарних знань як 
засобу підтримання моральності в суспільстві зростає. 
На думку ученого, тільки людина з високими мораль-
ними переконаннями здатна протистояти спокусам 
сучасного суспільства (кар’єризм, лицемірство, над-
мірна корисливість). Інакше збережеться роздвоєння 
особистості на «бути» і «здаватись», що є шкідливим 
для самої людини. Виховання щирості і відвертості 
душі і таке виховання душі, щоб вона, розвиваючись 
не роздвоювалась і не втрачала своєї щирості ось той 
критерій істинності змісту виховання, який обґрунту-
вав просвітник.

М.І. Пирогов уважав, що найдійовішим засобом 
духовно-морального виховання є приклад вихователя, 
педагога, наставника. Велике значення надавав само-
стійній роботі вчителів над підвищенням рівня знань і 
над удосконаленням своєї майстерності. 3 цією метою 
запровадив взаємні відвідування уроків та обмін до-
свідом. Основою виховного впливу уважав шанобли-
ве, щире ставлення до вихованця, що спирається на 
глибокі знання вікової психології та фізіології. Вищим 
проявом педагогічного гуманізму уважав здатність 
педагога «дивитися на духовну сторону життя юнака 
і дитяти, як на святий храм», самоцінний по суті [4, 
с. 181]. 

Цей храм треба берегти, вдосконалювати, зміцню-
вати, не дозволяти брехні і блюзнірству проникати в 
нього. Педагог був переконаний, що внутрішній світ 
людей різних за віком своєрідний завдяки уяві. Тому 
вихователь не повинен нав’язувати поняття і логіку 
«дорослого» життя, а намагатися зрозуміти уяву вихо-
ванця і допомогти прийти істини на основі уже сфор-
мованих моральних імперативів. Порівняння сприй-
няття світу в юному і зрілому віці сприяють рішенню 
ще одного завдання, що є необхідним для бачення ці-
лісної картини світобудови – подолання однозначної 
лінійності часу.

Наставник, який хоче зробити людьми своїх вихо-

ванців, віддає перевагу духу над формою, живій дум-
ці над мертвою буквою. Він бачить в науці не тільки 
збірник знань, а й могутній засіб впливу на моральну 
сторону виховання. Реалізуючи виховну мету, вчитель 
не примусить дитину вивчати науку одними вустами, 
але направить її на розвиток тієї чи іншої душевної 
здібності.

Показовою у цьому ключі є промова педагога «Під 
час прощання зі студентами університету св. Воло-
димира» 8 квітня 1861 р., яка є своєрідним закликом 
гуманно ставитися до кожної людини, до відкритос-
ті, довірливості, правдивості, чуйності та щирості в 
стосунках з підростаючим поколінням. «Я належу до 
тих щасливих людей, які добре пам’ятають свою мо-
лодість... Від цього я, старіючи, не втратив здатності 
розуміти й чужу молодість, любити її і, головне, пова-
жити її... Між іншим, хто не забув своєї молодості та 
вивчив чужу, той не міг не розрізнити і в її захопленнях 
устремлінь високих і благородних, і не міг не відкрива-
ти і в її поривах явищ тієї грізної боротьби, яку потріб-
но вести людському духу за  дороге йому устремління 
до істини та досконалості» [4, с. 433 – 434]. 

Кращі риси молодості в роздумах М.І. Пирогова 
постають першими фундаментальними основами для 
формування «внутрішньої людини» [4, с. 434]. Педа-
гог ставив собі «головним завданням» підтримувати 
всіма силами те, що завжди любив і поважав в моло-
дості. 

Основною формою духовно-морального вихован-
ня просвітник визначав самопізнання. Рушійним чин-
ником самопізнання і духовно-морального зростання 
є натхнення. Без натхнення, на думку вченого, немає 
волі, без волі немає боротьби, а без боротьби – ницість 
і свавілля. Без натхнення розум слабкий і короткозо-
рий. Через натхнення людина проникає в глибину сво-
єї душі й виносить переконання, що в ній існує щось 
заповітно-святе, відкриває таємниче джерело – дух. 
Світле й урочисте, воно робить розум сильним і дале-
козорим, як святковий одяг, обгортає дух, спрямовую-
чи його на небо.

 У дореволюційній педагогічній літературі М.І. Пи-
рогова не випадково іменували великим цілителем тіла 
і вихователем душі, а його роздуми про шляхи духо-
вного вдосконалення – педагогічною проповіддю[1, 2]. 

Дослідження М.І. Пироговим внутрішнього побу-
ту молодої людини і роль педагога в його формуван-
ні  актуальні і сьогодні. Людині необхідне позитивне 
прагнення (потреба в свободі і спасінні, в служінні і 
в жертовності) більше, ніж власне буденне існування. 
Однобічний утилітарний розвиток людини неминуче 
призводить до егоїстичної внутрішньої позиції, яка 
веде до роз'єднаності, роздвоєності, що, у свою чергу, 
загрожує людині і суспільству в цілому. Питання, що 
ведуть до подолання роз'єднаності, і постають осно-
вними «Питаннями життя» в педагогічних статтях і 
промовах вченого.

Висновки.
М.І. Пирогов, приділяючи велику увагу духовно-

моральному формуванні «внутрішньої людини», ви-
хованні її готовності до боротьби духу з матеріаль-
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ним, визначав найвартіснішим у людини прагнення до 
істини. Виховний ідеал учений бачив у щирій людині, 
яка готова віддано служити Батьківщині, усвідомлює 
власну гідність, приймає  свободу як основний мо-
ральний імператив. Засобами духовно-морального ви-
ховання педагог визначав приклад вихователя. Зміст 
бачив у єдності гуманітарних і природничих курсів. 
Основною формою уважав самопізнання, рушійним 
чинником – натхнення. Справедливо указував, що без 
віри неможливо світогляд зробити впливовим у мо-
ральному побуті. 

Дослідження М.І. Пироговим молодої людини і 
ролі педагога в його формуванні актуальні і сьогодні. 
Подальшого ретельного вивчення потребують питан-
ня способів актуалізації уваги громадськості до про-
блем духовно-морального виховання молоді, залучен-
ня до просвітництва науковців,  урядовців.
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Здоровье и массовая физическая культура:  
методологические аспекты

Гализдра А.А.
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя

Анотации:
Рассмотрены концепции культуры здо-
рового образа жизни людей. Предло-
жены подходы к оценке здоровья. По-
казаны возможность формирования, 
сохранения, укрепления здоровья на 
различных этапах развития человека. 
Дано медико-биологическое обосно-
вание необходимости использования 
массовой физической культуры на 
протяжении всей жизни. Отмечается 
необходимость сохранения трудоспо-
собности через активный образ жизни 
человека. Раскрыты и проанализирова-
ны основные показатели здоровья. Раз-
работана концепция культуры здорово-
го образа жизни людей в соответствии 
с государственными программами.

Галіздра А.А. Здоров’я і масова 
фізична культура: методологічні 
аспекти. Розглянуті концепції куль-
тури здорового способу життя лю-
дей. Запропоновані підходи до оцінки 
здоров'я. Показані можливість форму-
вання, збереження, зміцнення здоров'я 
на різних етапах розвитку людину. 
Дане медико-біологічне обґрунтування 
необхідності використання масової 
фізичної культури протягом усьо-
го життя. Відзначається необхідність 
збереження працездатності через ак-
тивний спосіб життя людину. Розкрито 
й проаналізовано основні показники 
здоров'я. Розроблено концепцію куль-
тури здорового способу життя людей 
відповідно до державних програм.

Galizdra A.A. Health and mass physi-
cal culture: methodological aspects. 
Conceptions of culture of healthy way 
of life of people are considered. Offered 
approach to the estimation of health. 
Shown possibility of forming, saving, 
strengthening of health on the differ-
ent stages of development of man. The 
medical biological ground of necessity of 
the use of mass physical culture is given 
during all of life. The necessity of saving 
of ability to work is marked through the 
active way of life of man. Exposed and 
analysed basic indexes of health. Con-
ception of culture of healthy way of life of 
people is developed in accordance with 
the government programs.

Ключевые слова:
здоровье, массовость, физическая 
культура, человек, индивидуальное 
развитие, концепция.

здоров’я, масовість, фізична культура, 
людина, індивідуальний розвиток, кон-
цепція.

health, mass, physical culture, people, 
personal development, concept.

Введение.
1Предлагаемый для обсуждения вопрос не нов, но 

это не снижает его актуальности, так как, несмотря 
на позитивные социальные преобразования, развитие 
медицинской науки и здравоохранения, массовости 
физической культуры, проблема здоровья населения 
Украины далека от разрешения. Высокая заболевае-
мость взрослых и детей, ограничивающая работо-
способность и трудоспособность, службы в армии, 
занятий спортом. Причем среди мероприятий по по-
вышению уровня здоровья населения большие резер-
вы имеются в массовой физической культуре.

Анализ концепций здоровья показывает, что ни 
одна из них не стала общепринятой, не нашла реа-
лизации в практической деятельности. До сих пор не 
определен материальный субстрат здоровья, тогда как 
каждое заболевание имеет патоморфологическую и 
патофизиологическую характеристику. В результате 
не разработаны количественные критерии его оцен-
ки; здоровье и болезнь рассматриваются как взаимои-
сключающие состояния. В процессе диспансеризации 
и профилактических осмотров, как правило, выяв-
ляются или исключаются все известные заболевания 
или анатомические дефекты и в зависимости от ре-
зультата каждый человек попадает в группу здоровых 
или больных. Однако, практика показывает, что дале-
ко не все лица, отнесенные к группе здоровых, отли-
чаются высокой работоспособностью, устойчивостью 
к простудным заболеваниям и, наоборот, наличие того 
или иного заболевания или анатомического дефекта 
не ограничивает возможностей человека в достиже-
нии гармоничности физического развития и функцио-
нального состояния организма, закаленности, позво-
ляющих сохранять высокую социальную активность 
на протяжении жизни.

В связи с этим появились предположения о выде-
лении промежуточной группы, так называемой пред-
© Гализдра А.А., 2010

болезни [2], или третьего состояния [1], которое у че-
ловека может длиться очень долго и которое нельзя 
отождествлять с предболезнью. Все эти предложения 
не подкрепляются четкими критериями и выделяемые 
состояния характеризуются нечеткостью. Следует 
также заметить, что ни одна из предложенных концеп-
ций не выдерживает критики при анализе с позиции 
основных законов материалистической диалектики.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что 
в подавляющем большинстве случаев понятия ''здо-
ровье'' и «болезнь» совершенно необоснованно рас-
сматриваются как альтернативы, а невозможность на 
практике четко разграничить эти состояния зачастую 
приводит к необходимости моделирования промежу-
точных форм. В то же время неудовлетворенность в 
подобном решении данного вопроса, невозможность 
при таком подходе решать многие практические во-
просы, связанные с логическим обоснованием профи-
лактических мероприятий для всего населения, в том 
числе массовой физической культуры, является по-
будительным мотивом в углублении исследований по 
данной проблеме. В зарубежной литературе [6] также 
появились мысли о том, что в ХХI веке концептуаль-
ная модель здоровья требует глубокого переосмысле-
ния, ибо здоровье и болезнь рассматриваются в на-
стоящее время как динамичные, нередко сочетающие 
в себе принципы того и другого.

Следует также отметить обеспокоенность государ-
ственных органов управления физической культурой 
и спортом состоянием здоровья населения, что нашло 
свое отражение в целевой комплексной программе 
«Физическое воспитание – здоровье наций», «Нацио-
нальная доктрина развития физической культуры и 
спорта» [5].

Поэтому наиболее актуальным в настоящее время, 
на наш взгляд, является уточнение сущности понятия 
“здоровье”, изучение закономерностей его изменений 
в процессе индивидуального развития, определение в 
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связи с этим роли, конкретных задач и объема средств 
физического воспитания на различных этапах онто-
генеза. Выявления характера взаимосвязи здоровья и 
массовой физической культуры, таким образом, может 
рассматриваться как центральная методологическая 
проблема теории и практики физической культуры, 
требующая диалектической интерпретации. Педагог, 
реабилитолог, методист физической культуры должен 
иметь конкретное представление о сущности здоровья, 
его материальном субстрате, количественных крите-
риях оценки. Это позволит не только целенаправленно 
выбирать тот или иной вид физических упражнений, 
следить за их эффективностью, но и повысить обра-
зовательную функцию физической культуры, интерес 
человека к сознательному участию в формировании, 
созидании и коррекции своего здоровья. 

Работа выполнена по плану НИР Тернопольско-
го национального технического университета имени 
Ивана Пулюя.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать концепцию культуры 

здорового образа жизни людей в полном соответствии 
с государственными программами. 

Результаты исследований.
В разработке собственной концепции здоровья мы 

использовали системный подход как один из ведущих 
методологических принципов материалистической 
диалектики. При этом исходили из того что, здоровье 
– одна из многих качественных характеристик чело-
века, подобно таким, как интеллектуальность, нрав-
ственность и т п. В логическом словаре [3] понятия 
«здоровый», «здравый», «здравствовать» трактуется в 
смысле «разумный», «большой, полезный, сильный». 
Иными словами, здоровье – это целесообразное соче-
тание определенных качеств, позволяющих человеку 
жить («здравствовать»). А поскольку качество жиз-
ни, здоровье у всех людей разнообразны, правомер-
но говорить о различных уровнях здоровья и необхо-
димости их измерения. И здесь трудно обойтись без 
системного подхода, который может помочь выявить 
материальный (морфофункциональный и психофи-
зиологический) субстрат здоровья.

 Следует заметить, что двойственная природа че-
ловека обуславливает и двойственную природу его 
здоровья – биологическую и социальную. Социаль-
ные и биологические системы объединяет не только 
сложность, историческую связь, но и то, что они от-
носятся к особому классу целостных динамических 
функциональных систем, которые рассматриваются 
как органические. Особенность таких систем заключа-
ется в том, что здесь часть определяется от целого, от 
координации с другими его частями, а целое свободно 
для саморазвития при условии, что составляющие его 
компоненты есть результат внутренней дифференци-
ровки, играют роль его функционального члена.

 Если рассматривать здоровье как такую систему, 
то ее сущностью служит гомеостаз, его стабильность, 
«стационарность» поддерживаемая фундаменталь-
ными биологическими свойствами живого организ-
ма – адаптивностью и саморегуляцией. Элементами 

системы «здоровье» могут считаться только такие 
показатели, которые интегрально отражают различ-
ные его стороны и, в свою очередь, являются также 
показатели, которые интегрально отражают различ-
ные его стороны и, в свою очередь, являются также 
целостностями системы. Эти показатели известны, 
но, как правило, рассматриваются изолированно друг 
от друга, изучаются различными областями наук, хотя 
именно их сочетание при разном количественном вы-
ражении сохраняет гомеостаз, может увеличивать его 
резервные возможности и позволяет человеку в раз-
личной степени осуществлять свои биологические и 
социальные функции. 

К показателям здоровья мы сочли возможным от-
нести следующее: 
1) уровень и гармоничность физического развития; 
2) функциональное состояние организма (наличие ре-

зервных возможностей основных физиологических 
систем); 

3) уровень иммунной защиты и неспецифической ре-
зистентности; 

4) наличие того или иного заболевания или анатоми-
ческого дефекта; 

5) уровень морально-волевых и ценностно-
мотивационных установок.
И если первые три показателя не нуждаются в до-

полнительной интерпретации, то по поводу четвер-
того хотелось бы отметить, что степень проявления 
имеющегося заболевания оказывает существенное 
влияние на целостное состояние здоровья. Так, в пе-
риод его обострения или декомпенсации, как прави-
ло, ухудшается функциональное состояние организ-
ма, изменяются показатели физического развития, и 
наоборот, наличие хорошего здоровья не исключает 
какого-либо дефекта в организме. 

Пятый показатель здоровья – сугубо человеческий. 
Именно через сферу разума опосредуется взаимосвязь 
здоровья и здорового образа жизни, через волевые ка-
чества и уровень ценностных мотиваций определяет-
ся отношение человека к своему здоровью и здоровью 
окружающих, осознанное участие в его формирова-
нии, сохранении, укреплении и коррекции. 

В настоящее время накоплено немало доказа-
тельств того, что здоровье человека зависит не столь-
ко от уровня развития медицины (хотя это тоже очень 
существенно), сколько от собственного поведения, 
приводящего в одних случаях к ущербу, в других – к 
укреплению здоровья, т.е. от конкретного образа жиз-
ни. Поэтому формирование ценностной мотивации по 
отношению к здоровью, в том числе к проблеме эко-
логии, нельзя рассматривать изолированно – это часть 
общей системы жизни, системы здоровья нации.

Все перечисленные показатели в зависимости от 
количественного проявления при целостной оценке 
здоровья могут характеризоваться как позитивные 
– укрепляющие гомеостаз и не ограничивающие со-
циальную и биологическую активность человека и 
как негативные – оказывающие противоположное 
действие, иными словами, быть факторами благопо-
лучия здоровья или риска снизить его до минималь-
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ного уровня, граничащего с активизацией скрытых 
или имеющихся заболеваний, снижением или утратой 
трудоспособности. 

Выводы.
Таким образом, здоровье – это целостное много-

мерное динамическое состояние (включая его по-
зитивные и негативные стороны), развивающиеся 
в процессе реализации генетического потенциала в 
условиях экологической среды и позволяющие чело-
веку в различной степени осуществлять его биологи-
ческие и социальные функции.

Предлагаемая методология разработки концепции 
здоровья как целостного состояния организма пред-
ставляется нам перспективной. Практика спортивной, 
клинической медицины в настоящее время располага-
ет достаточным количеством методик, которые могут 
быть в комплексе (в большем или меньшем объеме) 
использованы для его оценки в процессе профилак-
тических медицинских осмотров, диспансеризации, 
при учете эффективности физического воспитания. 
Выявление при этом конкретных особенностей инди-
видуального здоровья позволяет более целесообразно 
и целенаправленно использовать различные формы и 
средства массовой физической культуры для его укре-
пления и коррекции.

Предлагаемый подход к оценке здоровья, под-
разумевающий возможность его формирования, со-
хранения и укрепления в процессе индивидуального 
развития человека, является медико-биологическим 
обоснованием необходимости использования мас-
совой физической культуры на протяжении всей его 
жизни [4].

Дальнейшие исследования предполагается напра-
вить на изучение проблем оценки индивидуального 
здоровья на основании изложенной методологии.
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Роль мотивації у розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу в системі вищої школи

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розкривається сутність специфі-
ки мотивації, механізм та її осо-
блива структура формування 
з точки зору її ролі у розвитку 
основної для педагогіки катего-
рії педагогічної взаємодії агентів 
навчального процесу. Обґрун-
товується, що функціональна 
характеристика мотиву надає 
викладачу можливість добору 
найбільш влучних аргументів 
для мотивації цілі тієї чи іншої 
діяльності, а також дозволяє 
передбачити думки, почуття та 
поступки научуванних, ефектив-
но організовувати педагогічну 
взаємодію суб’єктів навчального 
процесу. 

Гончар Е.В. Роль мотивации в развитии 
идеи педагогического взаимодействия 
участников учебного процесса в систе-
ме высшей школы. Раскрывается сущ-
ность специфики мотивации, механизм и 
ее особая структура формирования с точки 
зрения ее роли в развитии основной для 
педагогики категории педагогического вза-
имодействия агентов учебного процесса. 
Обосновывается, что функциональная ха-
рактеристика мотива предоставляет препо-
давателю возможность подбора наиболее 
метких аргументов для мотивации цели той 
или иной деятельности, а также позволя-
ет предсказать мысли, чувства и поступки 
учащихся, эффективно организовывать 
педагогическое взаимодействие субъектов 
учебного процесса.

Gonchar E.V. The role of motivation in 
the development of the idea of pedagog-
ical mutual relations of participants of 
educational process in higher education. 
The essence of specific motivation, mecha-
nism and its particular structure formation 
through the prism of the basic pedagogical 
categories of mutual relations of educa-
tional process agents are exposed. It is also 
proved that the functional characteristic of 
the motif gives a teacher the possibility of 
selecting the most witty arguments both to 
motivate the purpose of the activity, and to 
predict the thoughts, feelings and actions 
of students, effectively organize pedagogi-
cal mutual relations of educational process 
subjects.

Ключові слова:
педагогічна взаємодія, психо-
логічний, мотив, мотивація, 
структура, регуляція, особис-
тість, гуманізм, суб’єкт.

педагогическое взаимодействие, психоло-
гический, мотив, мотивация, структура, 
регуляция, личность, гуманизм, субъект.

teacher interaction, psychological, motive, 
motivation, structure, regulation, personal-
ity, humanism, subject.

Вступ.1
Вища школа як світова освітня система має бага-

товіковий шлях суспільно-історичного розвитку. Ви-
кладач, виступаючи носієм тисячолітнього людського 
досвіду, є безпосередньою сполучною складовою по-
колінь. В залежності від ідеалів суспільства та його 
уявлення про універсальність знань у певний історич-
ний період вища освіта характеризується різними ти-
пами парадигм.

Альтернативою технократично – авторитарній 
парадигмі, яка переважала у першій половині ХХ 
століття, постає гуманістична спрямованість вищої 
освіти. Розвиток педагогіки та освіти в Україні на по-
чатку другої половини ХХ століття, а саме у 60-80 рр., 
характеризується активним пошуком нових форм та 
технологій навчання, а також багаточисельними педа-
гогічними експериментами, що надали життя різним 
авторським методикам та школам гуманістичної спря-
мованості.

Відповідні зміни у суспільно-політичному житті 
України 80-х рр.. та процес інформатизації усіх сфер 
життя підсилили потребу у новому типі фахівців, 
творчих, здатних до самостійного мислення, а з тим й 
у реформуванні вищої професійної освіти. Водночас 
комуністичне правління, що почало у цей час втрача-
ти свій вплив, надавало можливість відходити від ав-
торитарних форм навчання і відкривало шлях творчій 
думці, новим більш досконалим технологіям, демо-
кратизації та гуманізації освіти в цілому.

Отже, поступово у навчальному процесі префе-
ренції почали віддаватися особистості людини з її 
індивідуальними здібностями та інтересами. Основна 
ідея зароджуваного напрямку набула вихід у педаго-
гіці співробітництва українських педагогів-новаторів 
Миколи Ґудзика, Олександра Захарченко, Віктора 
Шаталова та ін. Вже у цільовій комплексній програмі 
«Вчитель» від 1996 р. підкреслювалось, що «завдяки 
© Гончар О.В., 2010

діяльності педагога має реалізуватися державна полі-
тика щодо створення інтелектуального, духовного по-
тенціалу нації, розвитку, збереження і примноження 
культурної спадщини й формування людини майбут-
нього» [8, 1].

Набуття країною самостійності, нові політичні, 
юридичні та соціально-економічні умови в Україні 
наприкінці ХХ ст. зумовили новий етап розвитку і в 
освіті. Започаткований у 1999 р. з ініціативи Болон-
ського університету процес інтеграції науки й освіти 
та визначення країною курсу на приєднання до єдино-
го європейського освітнього простору до 2010 р., зу-
мовило кардинальну зміну українських освітянських 
пріоритетів. 

Проблема підвищення якості вищої освіти, перш 
за все, пов’язана з її визначальною складовою – ви-
кладачем, а також  характером його стосунків із сту-
дентами як провідної умови ефективності організації 
навчального процесу у вищій школі.

В останні десятиріччя проблема педагогічної вза-
ємодії викладачів і студентів у навчальному процесі 
продуктивно розробляється в різних аспектах. На-
вчання може відбуватися тільки тоді, коли воно яки-
мось чином організовано. 

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння явища «педагогіч-
ної взаємодії», яке за своєю специфікою є приклад-
ним. На це вказують сучасні українські вчені – педа-
гоги А.М. Бойко, А.Б. Добрович, І.В. Дубровіна, В.К. 
Дьяченко, С.Т. Золотухіна, Н.В.Єлізарова, Т.І. Сущен-
ко, М.И.Фрумін, Є.В.Чудінова та ін.. 

У роботах закордонних авторів (Р.Селман, 
О.Стауфорд, М.Фландерс, М.Хаузен) педагогічна взає-
модія, або інтеракція, у навчанні розглядається, виходя-
чи з положень гуманістичної й когнітивної психології. 
Навчанню в малих групах співробітництва («cooperative 
learning”)  присвячені роботи Р. Славина («навчання в 
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команді»), Д.Джонсона й Р. Джонсона («Учимося ра-
зом»), Шломо Шаран («Групові дослідження), а також 
Ел. Аронсон, Спенсер, М.С. Каган та ін.

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, 
що розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії 
(педагогіку взаємодії (А.С. Бєлкін, В.А. Кан – Калік, 
И.А. Зимова, Є.В. Коротаєва, А.І.Кравченко, М.Д. 
Никандрова, М.І. Щевандрін); педагогіку підтримки 
(О.С. Газман, Н.Н.Михайлова, С. М. Юсфін); мистець-
ку педагогіку (О.П. Рудницька), організацію навчаль-
ного співробітництва 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, Г.С. Костюк, А.В. Луначарський, А.П. 
Пинкевич, С.Л. Рубінштейн), на даний момент, не 
можна говорити про існування цілісного досліджен-
ня, в якому було б надано об’єктивне осмислення та 
наукове обґрунтування досвіду реалізації ідеї педаго-
гічної взаємодії учасників навчального процесу в сис-
темі вищої освіти.

Вибір саме цієї категорії зумовлений тим, що вза-
ємодія може носити як формальний характер, що про-
являється у межах 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. На тлі процесу оновлення 
в системі освіти вищої школи першерядне значення 
набуває формування мотивації як провідного фактору 
регуляції активності особистості. Останнє положення 
і визначає актуальність даного дослідження.

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

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

няття мотивації, механізму та  її особливої структури 
формування крізь призму розвитку основної педаго-
гічної категорії «педагогічної взаємодії» агентів на-
вчального процесу. 

Результати дослідження.
Глобальний процес гуманізації обумовлює новий 

зміст освіти, яким стає розвиток особистості. Така 
переорієнтація визначає зміну методів й прийомів 
роботи викладача. Пріоритетними для нього стають 
знання про взаємовідносини «Викладач – Студент» 
та реалізація цих знань у процесі взаємодії зі студен-
тами у навчальному процесі. Формування єдиного 
європейського освітянського середовища зумовило 
скорочення аудиторних годин, підвищення долі само-
стійної роботи, розвиток інформаційних технологій, 
комп’ютеризації процесу навчання, поширення дис-
танційної форми навчання тощо.

У цьому контексті не можна не підкреслити важ-
ливість оволодіння викладачем уміннями формувати 
мотивацію поведінки та діяльності студентів у ході на-
вчального процесу як вузлову ланку учіння студента. 

У сучасному тлумачному психологічному словни-
ку поняття «мотив» розглядається як « спонукання до 
діяльності, пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта; 
сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, що викли-

кають активність суб’єкта і визначають її спрямованість 
(мотивація)» [9, с. 264]. Мотив (лат. Motives – рухли-
вий) – це ні що інше, як предмет потреби, або опред-
мечена потреба [5, с. 46]. Як наголошує дослідниця 
І.В. Зайцева, мотивацію слід розглядати «не тільки як 
умову ефективного навчання, а й як важливий чинник 
розвитку особистості майбутнього фахівця» [1, с. 15]. 

Загалом у психолого-педагогічній науці методо-
логічним підґрунтям дослідження проблеми моти-
вації є основні положення гуманістичної педагогіки 
й психології, педагогічної антропології (Маслоу А., 
Ушинський К. Д., Сухомлинський В. А., Амонашвілі 
Ш. А., Зимова І.А., Петровський А.В., Нигматов З.Г. й 
ін.); системно-динамічної теорії діяльності (Шакуров 
Р.Х.), а також індивідуально-орієнтованого (Ільїн B.C., 
Бондаревская Е.В. і ін.), синергетичного (Таланчук 
Н.М.), андрагогічного (Джарвис П., Зміїв С., Хамби-
ков Я.І. і ін,) підходів. Загальним у дослідженнях є те, 
що всі вони спираються на принцип єдності людської 
психіки й діяльності, задають системність у вивченні 
потребнісно – мотиваційної сфери людини.

Але серед них найбільш впливовими є дослі-
дження Абрахама Маслоу, який розкривав мотива-
цію діяльності через вивчення особливостей кожного 
конкретного індивіду. В сучасній науці з прізвищем 
американського вченого А. Маслоу, лідера гуманіс-
тичного напряму в психології, пов’язують фундацію 
гуманістичної педагогіки. Так, вчений вважав, що в 
основі мотивації повинні завжди лежати суто людські 
потреби, які за своєю сутністю є поступовою сатис-
факцією людини через творчість та самоактуалізацію. 
Послідовне задоволення таких потреб відбувається у 
процесі психологічного росту людини, провідна роль 
у якому належить саме освіті.

Ця ідея пронизує і наукові праці видатних представ-
ників гуманістичної педагогіки А. Комбса та К. Роджер-
са. На думку вчених, пріоритети у навчальному процесі 
завжди слід віддавати урахуванню індивідуальних осо-
бливостей та особистісних інтересів того, хто навчаєть-
ся. А це вимагає дбайливого та уважного ставлення до 
усіх проявів індивіду. Формування вільної та творчої 
особистості є головною метою, що лежить в основі 
«Я-концепції» К. Роджерса. Згідно з теорією видатного 
науковця людина завжди повинна робити вчинки від-
повідно до її почуттів, потреб та справжніх думок. А 
головним завданням педагога залишається лише корек-
тно їх спрямовувати та коригувати.

Отже, у навчанні мотивація виражається в прийнят-
ті студентом цілей і завдань навчання як особистісно 
значимих і необхідних. Таким чином, під мотивацією 
навчальної діяльності можна вважати співвіднесення 
потреб та цілей, що стоять перед студентом, які він 
прагне досягти, і внутрішньої активності особистості. 

Її основними структурними елементами є пізна-
вальна мотивація й мотивація досягнення успіху, сти-
мулювання яких безпосередньо сприяє підвищенню 
ефективності навчальної діяльності.

Як пізнавальні мотиви, так і мотиви досягнення 
успіху можна об'єднати у дві групи: внутрішні й зо-
внішні. Так, внутрішня навчальна мотивація містить 
у собі внутрішні мотиви вибору ВНЗ, широкі пізна-
вальні мотиви, якісну оцінку реальних результатів 
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власних дій. Зовнішня навчальна мотивація скерована 
зовнішніми мотивами вступу до ВНЗ, вузькими пізна-
вальними мотивами, тобто відбиває оцінку досягнень 
із боку суспільства й орієнтацію на нього. 

У зв'язку із цим у структурі мотивації навчання ми 
виділяють мотиваційно-значеннєві явища – пізнання, 
досягнення, домінування, афіліація, які являють со-
бою складну багатофункціональну систему, що поєд-
нує мотиваційні й значеннєві складові.

Пізнання виявляється у прагненні людини до 
глибини професійних знань, до пояснення нового, 
у допитливості, розширенні свого життєвого досві-
ду. Задоволеність пізнаннями виявляється у втіленні 
одержуваних знань у реальній практиці.

Досягнення характеризуються установкою на ре-
зультативність й успіх, упевненістю людини у собі, 
усвідомленням цінності будь-якої справи, наполегли-
вістю у досягненні цілей, самокритичністю й само-
стійністю. Задоволеність досягненнями передбачає 
усвідомлення своєї ролі у досягнутому, забезпечує реа-
лістичне цілепокладання, постійне самовдосконалення 
за рахунок пізнання й посилення працездатності.

Домінування розкривається у конфліктах і супер-
ечках, в умінні швидко переконувати інших, в одер-
жанні задоволення від участі у прийнятті важливих 
рішень, у можливості висловлення своєї незгоди, у 
прагненні до відповідальності, у легкості виступу пе-
ред аудиторією. Задоволеність домінуванням досяга-
ється в активному впливі на погляди людей, у пере-
конанні інших, у прагненні до соціальної першості, у 
прояві власної компетентності.

Афіліація (псих. «потреба у спілкуванні та емоцій-
них контактах») містить у собі радість надання допо-
моги іншим людям, інтерес до друзів і співчуття до 
їхніх неприємностей, співпереживання успіху інших, 
перевага обов'язків над правами у відносинах з людь-
ми. Задоволеність афіліації пов'язана з можливістю 
одержання допомоги від інших, із задоволеністю своїм 
соціальним станом, з відсутністю почуття самітності.

З цього приводу цікавою є думка Р.Х. Шакурова, 
який наголошує на тому, що головну роль в динаміза-
ції й структуруванні діяльності відіграють бар'єри. На 
думку вченого, «психологічні бар'єри – це зовнішні й 
внутрішні перешкоди, що чинять опір проявам життє-
діяльності суб'єкта, його активності» (171, с. 21).

Структура мотивації навчальної діяльності студентів 
вузу реалізується через мотиваційні стратегії. Це комп-
лекси способів діяльності, що відбивають динамічну 
сторону мотивації та забезпечують розвиток її змісту:
1) інтернально-об'єктна стратегія – уникання склад-

них життєвих ситуацій;
2) інтернально-суб'єктна стратегія – прагнення 

до співробітництва, подолання розбіжностей 
й до спільної творчості у всіх основних видах 
діяльності;

3) екстернально-суб'єктна стратегія – суперництво, 
додержання зовнішнім нормам і правилам, самоу-
твердження особистості;

4) екстернально-об'єктна стратегія – пристосування 
до інших людей.
У сучасних умовах навчальна діяльність вису-

вається у число найважливіших для будь-якого фа-

хівця властивостей особистості. Це пов'язано з тим, 
що тільки вміння вчитися протягом усього життя 
може забезпечити спеціалісту можливість відповіда-
ти вимогам часу, які безупинно ускладнюються. Про 
здатність людини успішно навчатися практично усе 
свідоме життя свідчать дослідження фізіологів і пси-
хологів. При цьому мотив є інтегральним збудником 
і регулятором діяльності індивіда. Така діяльність у 
цілому орієнтує суб'єкта діяльності на самостійну по-
становку цілей, на усвідомлення ним змісту здійсню-
ваної діяльності. 

Утім, традиційне уявлення про структуру мотиву 
як розподілення його складових на домінантні та си-
туативні, на нашу думку, здається неповним. Як слуш-
но зауважує дослідниця А.К. Маркова, «формувати 
мотивацію – значить не закласти готові мотиви й цілі 
у голову научуваних…, а поставити його у такі умови 
та ситуації розгортання активності, де бажані мотиви 
та цілі створювалися й розвивалися б з урахуванням і 
у контексті минулого досвіду, індивідуальності, вну-
трішніх устремлінь самого учня» [3, с. 11]. В цьому 
аспекті цікавою є концепція В.Д. Шадрікова, сутність 
якої полягає у розподілі загальної мети діяльності на 
мету-образ і мету-завдання. У процесі навчання «мета 
–образ характеризує нормативно-змістові властивос-
ті майбутнього психічного результату, а мета-задача 
–прагнення суб’єкта його досягти» [8, с. 38]. 

Крізь призму механізму комунікаційного акту, що 
був викладений вище, домінантна або провідна скла-
дова мотиву відіграє, наприклад, вирішальну роль для 
молодої людини тільки на першому етапі, тобто на 
стадії загального вибору професії або ВНЗ, тому що 
домінантні мотиви окреслюють зовнішні об’єктивні, 
загальноприйняті цінності, соціальну значимість да-
ної професії та пов’язаною з нею майбутньою діяль-
ністю цієї людини як студента конкретного вищого 
навчального закладу за обраною спеціалізацією. Со-
ціальна ситуація та моральні цінності суспільства, у 
якому знаходиться молода людина (студент), безумов-
но, мають велике значення та впливають на її розвиток 
в цілому та формування особистісної мотивації діяль-
ності, зокрема. Як підкреслює В.І. Клименко, «моти-
вація – цілеутворення і цілеспрямованість діяльності, 
живиться енергією двох джерел: а) зовнішніми впли-
вами енергії й інформації, які збуджують активність, 
викликають зацікавленість у предметах і явищах, що 
знаходяться поза людиною; б) внутрішніми імпуль-
сами, які сигналізують свідомості про дискомфорт у 
тілі і душі» [2, с. 22]. Друга, ситуативна складова є 
більш детальною презентацією навчальної діяльності 
агентів освітнього процесу як ланцюга різноманітних 
ситуацій. Тут викладач вирішує проблему організації 
вибору студента на основі утруднення, що водночас 
сприяє виникненню або безконфліктних взаємовідно-
син між викладачем та студентами (коли їх цілі спів-
падають та ступень сприйняття мотивації достатній), 
або зародженню протиріч, конфлікту. Це зумовлює, з 
одного боку, підвищення пізнавального інтересу, до-
питливості студента, а, з іншого, необхідність більш 
адекватної ситуативної вмотивованості та творчого 
характеру пошуку адекватних дій для попередження 
розгортання конфлікту.
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Але слід зазначити, що такий розподіл не ураховує 
самого механізму «присвоєння» студентами мотивів, 
що подаються викладачем у ході педагогічної кому-
нікації, тобто третьої складової, яка стосується асо-
ціативної суб'єктивації того чи іншого мотиву. Отже, 
третя складова торкається внутрішньо-особистісних 
свідомих та несвідомих «пучків зв'язку», що виника-
ють у людини при сприйнятті усного чи писемного 
тексту, коли вербальні образи зв'язуються у свідомості 
того, хто сприймає, з іншими вербальними та «пред-
метними» образами. І. П. Павлов визначав подібний 
«пучок зв’язків» поняттям або «асоціаціями» [4].

У книзі «Серце віддаю дітям» відомий україн-
ський педагог В.Сухомлинський зазначав, що успіх 
роботи педагога, спрямованої на гармонічний розви-
ток учнів, можливий лише за умови глибокого знання 
духовного життя й особливостей розвитку кожної ін-
дивідуальності. Іншими словами, мотивація виклада-
ча буде ефективною лише тоді, якщо вона «проникне» 
до потаємного шару підсвідомості. [6]. 

Схематично таку структуру формування та пер-
цептивного засвоєння мотивації можна представити у 
вигляді «польової» побудови мотиву, де асоціації вва-
жаються ядерними, а ситуативні та домінантні компо-
ненти знаходяться на периферії. 

Суттєво, що найчастіше викладачі вищої школи, 
формуючи мотивацію, застосовують тільки перший 
та другий рівень «присвоєння» мотивів, але нівелю-
вання асоціативно-ядерної складової у будь-якій мо-
тивації не дозволяє вивести педагогічну взаємодію у 
площину паритетних відносин. Зазвичай, така діяль-
ність як навчальна забезпечується декількома шарами 
суб’єктивації мотиву. Не зачепивши внутрішніх струн 
студента, мотивація викладача залишається поверхо-
вою, а діяльність, до якої закликає викладач, отримує 
модальність примусу та незадоволеності. Тому вини-
кає ситуація відсутності мотивації у студента до того 
чи іншого предмета зокрема та нерозуміння того, яка 
роль йому відводиться у процесі формування його як 
професіонала в цілому.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження ролі 

мотивації у розвитку ідеї педагогічної взаємодії учас-
ників навчального процесу в системі вищої школи до-
зволяє дійти наступних висновків та перспектив по-
дальшої розвідки.

Як ми вже відзначали, головна роль сучасного 
педагога бути досвідченим партнером його слухачів, 
який спрямовує навчальний процес, сприяючи успіш-
ності творчо-усвідомленого активного просування 
студента у навчальному матеріалі за його індивіду-
альною траєкторією. На цьому тлі першорядного зна-
чення набуває формування мотивації як провідного 
чинника регуляції активності особистості. Мотивація 
характеризується силою та стійкістю. Отже, вона тіс-
но пов’язана з інтересами та потребами. У цьому ас-
пекті важливо зазначити механізм та особливу струк-
туру формування мотивації, згідно з якою домінуюча 
мотивація (мотив, що зумовлений зовнішніми чинни-
ками та загальноприйнятими переважаючими уста-
новками) є периферійною, а мотивація, що зумовлена 
самою діяльністю, є ситуативною. Ядерна частина 
мотивації є перцептивно-асоціативною за характером, 
оскільки пов’язана з підсвідомістю кожної індивіду-
альності. 

Така функціональна характеристика мотиву надає 
викладачу можливість добору найбільш влучних ар-
гументів для мотивації цілі тієї чи іншої діяльності, а 
також дозволяє передбачити думки, почуття та вчин-
ки научуваних, ефективно організовувати педагогічну 
взаємодію агентів навчального процесу.
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Зміст і особливості формування культури  здоров’я  
студентів спеціальної медичної групи у процесі  
теоретичної підготовки з фізичного виховання

Грибок Н.М.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглянуто проблему формування 
ціннісного ставлення до власного 
здоров’я у студентів з наявними 
захворюваннями. Знайдено но-
вий погляд на зміст теоретичної 
підготовки з фізичного вихован-
ня студентів, у яких відмічаються 
відхилення у стані власного 
здоров’я. Наведено, на основі 
аналізу існуючої програми, експе-
риментальну навчальну програму з 
фізичного виховання для студентів 
спеціальної медичної групи. Вста-
новлено, що запропонована на-
вчальна програма спрямована не 
тільки на ліквідацію існуючих за-
хворювань, але й на формування, 
зміцнення та збереження власного 
здоров’я у духовному, психічному і 
фізичному аспектах. 

Грибок Н.Н. Содержание и особенности 
формирования культуры здоровья сту-
дентов специальной медицинской группы 
в процессе теоретической подготовки по 
физическому воспитанию. Рассмотрено 
проблему формирования ценностного отно-
шения к собственному здоровью у студентов 
с наличием заболеваний. Найдено новое ви-
денье содержания теоретической подготов-
ки по физическому воспитанию студентов, у 
которых отмечаются отклонения в состоянии 
здоровья. Предложено, на основе анализа су-
ществующей программы, экспериментальную 
учебную программу по физическому воспита-
нию для студентов специальной медицин-
ской группы. Установлено, что предложенная  
учебная программа направлена не только на 
ликвидацию заболеваний, но и на формиро-
вание, укрепление и сохранение собственно-
го здоровья в духовном, психическом и физи-
ческом аспектах. 

Gribok N.N. Contents and features of 
forming students’ culture of health 
of special medical group in the pro-
cess of theoretical preparation on 
physical education. The problem of 
forming valued attitude is considered 
toward own health for students with the 
presence of diseases. New vision of 
maintenance of theoretical preparation 
is found on physical education of stu-
dents at which rejections are marked 
in a state of health. an experimental 
on-line tutorial is offered, on the basis 
of analysis of the existent program, on 
physical education for the students of 
task medical force. It is set that the of-
fered on-line tutorial is directed not only 
on liquidation of diseases but also on 
forming, strengthening and mainte-
nance of own health in spiritual, psychi-
cal and physical aspects.

Ключові слова:
культура здоров’я, студенти спе-
ціальної медичної групи, навчальна 
програма, фізичне виховання.
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cal force, on-line tutorial on physical 
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Вступ.1
Теперішній час характеризується стійкими тен-

денціями погіршення здоров’я населення України. За-
галом у 2009 р. здійснено 182,8 тис. звертань (на 100 
тис. всього населення) в лікувально-профілактичні за-
клади з приводу всіх хвороб [1, c. 7]. Останнім часом 
неухильно зростає й кількість студентів яких відносять 
до спеціальної медичної групи. У динаміці за останніх 
п’ять років можна спостерігати тенденцію до зростан-
ня не тільки кількості студентів з відхиленнями у стані 
здоров’я, але й класів хвороб серед студентів [2, c.8]. Ви-
щесказане свідчить про те, що зазначена проблема має 
всі підстави насторожувати нас у загальнодержавному 
контексті, оскільки вона стосується високоосвіченої 
категорії громадян, які у майбутньому мають скласти 
основу продуктивних сил суспільства, стати носіями 
загальної культури народу [3, c. 4]. Cлід зазначити, що 
останнім часом проблемі формування культури здоров’я 
особистості, зокрема студентів, приділяють увагу такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені як: В.Бабич, В.Горащук, 
Ю.Драгнєв, С.Кириленко, Г.Кривошеєва, С.Лебедченко 
[4; 5; 6; 7; 8; 9] та інші. Значна численність сучасних 
вчених досліджують проблему удосконалення фізичного 
виховання школярів та студентів спеціальної медичної 
групи, серед них: Е.Булич, О.Дубогай, Т.Круцевич, 
М.Тарасенко, І.Чабан, В.Язловецький [10; 11; 12; 13; 14; 
15] та інші. Разом з тим, проблемі формування культури 
здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 
фізичного виховання не приділяється належної уваги. 

Отже, наступає реальна потреба у перебудові на-
вчальної програми з фізичного виховання для студентів 
спеціальної медичної групи яка сприяла б формуванню 
у майбутніх фахівців високого рівня культури здоров’я, 
підвищенню мотивації як до відновлення власного 
здоров’я, так і його формування, зміцнення і збережен-
ня у духовному, психічному та фізичному аспектах.
© Грибок Н.М., 2010

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття запропонованих до-

даткових питань внесених у експериментальну на-
вчальну програму з фізичного виховання у контексті 
формування культури  здоров’я студентів спеціальної 
медичної групи.

Результати дослідження.
Пропонуючи розгляд додаткових питань у експери-

ментальній групі, ми намагались підібрати теоретич-
ний матеріал таким чином, щоб він у повній мірі до-
зволяв засвоїти студентам початкові (базові), але в той 
час достатньо важливі знання, які б не тільки сприяли 
формуванню у них певного уявлення про зміцнення та 
збереження власного здоров’я, але й відігравали значну 
роль у виробленні позитивного ставлення до його від-
новлення, зміцнення та збереження. З проведених нами 
досліджень було з’ясовано, що переважна більшість 
студентів віднесених до спеціальної медичної групи не 
мають чіткої настанови на дотримання здорового спосо-
бу життя. Отже, саме тому, починаючи з  першого курсу 
розділ теоретична підготовка з фізичного виховання до-
повнювався вивченням окремих питань (відповідно до 
існуючої програми) з формування, збереження, зміцнен-
ня та відновлення індивідуального здоров’я. 

Побудова тем з теоретичної підготовки студентів 
(з першого до четвертого курсу) відбувалась за таки-
ми змістовними лініями: духовне здоров’я; психічне 
здоров’я; фізичне  здоров’я.

Організація теоретичної підготовки студентів спеці-
альної медичної групи у експериментальній групі відбу-
валась на початку практичних занять таким чином, щоб 
студенти мали можливість на кожному навчальному за-
нятті отримувати необхідні знання. На теоретичну час-
тину відводилося від 15 до 25 хв. Такий підхід дозволяв 
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студентам на кожному занятті отримувати нову інфор-
мацію, яка доповнювала  попередньо вивчені питання.  

Вивчення теоретичного матеріалу саме на початку 
заняття нами обґрунтовувалось наступним чином. По-
перше, систематична та логічно доповнююча інформа-
ція з формування, зміцнення та відновлення  здоров’я 
сприяла підвищенню мотивації студентів до оздоров-
лення, а також  спонукала майбутніх фахівців до засто-
сування отриманих раніше знань на практиці. По-друге, 
засвоєння знань відбувається краще до початку виконан-
ня фізичних навантажень (навіть якщо вони не є значни-
ми), а ніж одразу після них, оскільки організм людини 
потребує відновлення після занять фізичними вправами 
(приведення до вихідної норми частоти серцевих скоро-
чень, артеріального тиску, частоти дихання тощо). 

Проведення теоретичної частини лише за рахунок 
лекційних занять, на наш погляд, не є доцільним, оскіль-
ки програма навчального предмету з фізичного вихо-
вання у ВНЗ не передбачає великого обсягу лекційних 
занять [16], а це у свою чергу не дозволяє вміщувати 
весь обсяг теоретичного матеріалу необхідного для під-
вищення рівня знань студентів у контексті формування, 
зміцнення та відновлення власного здоров’я. В той же 
час, відсутність систематичної, контрольованої поін-
формованості студентів з зазначених вище питань не у 
повній мірі сприятиме формуванню у них мотивації до 
постійного оздоровлення та самовдосконалення. Саме 
тому, теоретичний матеріал повідомлявся студентам на 
початку кожного заняття з фізичного виховання.

Вищезазначений матеріал теоретичної частини з 
фізичного виховання  для І курсу підбирався таким 
чином, щоб він, по-перше, знайомив студентів спе-
ціальної медичної групи (СМГ) з загальними відо-
мостями про формування, відновлення, зміцнення та 
збереження здоров’я в усіх його аспектах, по-друге, 
зацікавлював студентів та спонукав виробленню у 
них інтересу до власного здоров’я й отримання в по-
дальшому більш глибоких знань в зазначеному на-
прямку. На першому курсі достатньо багато уваги ми 
приділяли розкриттю найнеобхідніших й достатньо 
важливих додаткових понять в галузі фізичного вихо-
вання, валеології та фізичної реабілітації, які мають 
велике значення для кращого розуміння та засвоєння 
студентами подальшої інформації з питань всебічно-
го удосконалення та оздоровлення, а саме: духовне 
здоров’я, психічне здоров’я, соціальне здоров’я, фі-
зичне здоров’я, хвороба, третій стан, діагноз, віднов-
лення, адаптація, оздоровчі технології, гіподинамія, 
гіпокінезія, атрофія, культура здоров’я. 

Змістовна лінія духовне здоров’я на першому кур-
сі передбачала розгляд таких питань: сутність та зміст 
духовного здоров’я, його значення для кожної людини 
та особливості формування; місце здоров’я людини в 
ієрархії життєвих цінностей; значення духовного ас-
пекту здоров’я у житті кожної особистості, особли-
вості підбору оздоровчих технологій, що впливають 
на формування духовного здоров’я особистості. 

В змістовній лінії психічне здоров’я розкривались 
наступні додаткові питання: сутність і особливості 
формування психічного здоров’я; взаємозв’язок і від-
мінності психічного і духовного здоров’я особистості; 
вплив позитивних та негативних  емоцій на здоров’я 
людини; можливості  формування психічного здоров’я 

у процесі фізичного виховання; особливості підбору 
оздоровчих технологій, що впливають на психічне 
здоров’я особистості; релаксація тощо.

У змістовній лінії фізичне здоров’я ми намагались 
познайомитись з відомостями про оздоровчий та ліку-
вальний вплив фізичних вправ; гіподинамія і гіпокіне-
зія – вплив на  здоров’я; теоретичні основи визначен-
ня фізичного розвитку та фізичної підготовленості; 
основи оздоровчого дихання; значення правильного 
дихання для здоров’я людини; вплив неправильного 
дихання на організм людини з відхиленнями у стані 
здоров’я; дихання за Е. В. Стрельцовою; місце харчу-
вання у оздоровленні людини; основи раціонального 
харчування; шкідливий вплив швидкого харчування; 
загальні правила оздоровчого харчування; види оздо-
ровчого харчування; масаж, як засіб оздоровлення 
організму та профілактики захворювань; покази та 
протипокази щодо проведення масажу та самомаса-
жу; фізіологічні основи оздоровчого впливу масажу; 
основні правила проведення масажу та самомасажу;  
основні прийоми виконання масажу та самомасажу; 
місце загартування у профілактиці захворювань та 
оздоровленні організму людини; фізіологічні осно-
ви загартування; принципи загартування; покази та 
протипокази до загартування при окремих захворю-
ваннях; особливості загартування сонцем та повітрям 
при відхиленнях у стані здоров’я; захворювання, що 
передаються статевим шляхом; шкідливі звички та 
здоров’я; основи побудови індивідуальної оздоров-
чої системи; оздоровчі системи валеологів-практиків; 
вплив музики на  здоров’я людини. 

На другому курсі студенти знайомились з наступ-
ними додатковими поняттями: ЛФК, імунітет, стрес, 
депресія, аутогенне тренування, емоції, ціннісні орі-
єнтації, самопізнання, самооцінка, самоаналіз, само-
критика, змістовні компоненти культури здоров’я.

На цьому ж курсі ми намагались продовжувати 
сприяти виробленню у майбутніх фахівців більш по-
вного уявлення про здоров’я в духовному, психічному 
та фізичному аспектах, а також його формування, від-
новлення  та зміцнення. Тому у змістовній лінії духо-
вне здоров’я ми пропонували студентам такі питання: 
значення мети у житті кожної людини; місце гуманіс-
тичних ціннісних орієнтацій у формуванні духовного 
здоров’я особистості; можливості формування духо-
вного здоров’я засобами фізичного виховання; теоре-
тичні основи самопізнання особистості; особливості 
визначення стану духовного здоров’я особистості. 
Змістовна лінія психічне здоров’я включала інфор-
мацію  про стреси та дістреси, їх вплив на здоров’я 
людини; засоби протидії виникненню стресів та бо-
ротьби з постстресовими станами; роль фізичного 
виховання у попередженні стресів та ліквідуванні їх 
наслідків; засоби запобігання депресій та боротьби з 
ними; визначення стану психічного здоров’я особис-
тості; значення аутогенного тренування у збереженні 
та відновленні здоров’я та особливості його засто-
сування у процесі фізичного виховання; теоретичні 
основи оздоровчих настанов (СОЄВКС) Г.Ситіна.  

Змістовна лінія фізичне здоров’я розкривала на-
ступні питання: дихання за Б.Толкачовим; особливос-
ті роздільного харчування; особливості оздоровчого 
харчування за П.Брегом; масаж як засіб лікування за-
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хворювань;  основи проведення масажу та самомаса-
жу при окремих захворюваннях; основи загартування 
водою (обтирання, обливання, купання, душ Шарко, 
контрастний душ) – покази та протипокази при окре-
мих захворюваннях; оздоровчий вплив босоходіння; 
визначення фізичного здоров’я особистості.

Серед додаткових загальних понять на третьому кур-
сі було запропоновано наступні: самовиховання, фізич-
на реабілітація, рекреація, стресостійкість,  духовність, 
психотравма, медитація,  дисинхроноз, дієтотерапія.

Змістовна лінія духовне здоров’я передбачала на-
дання студентам інформації про:  особливості моніто-
рингу духовного  здоров’я; нетерпимість, агресивність, 
жорстокість – та їх вплив на духовне здоров’я людини; 
прагнення до самооздоровлення як змістовна складо-
ва духовного здоров’я особистості; теоретичні основи 
самовиховання, медитація як засіб заспокоєння та ка-
тарсису; теоретичні основи західних систем (Аюрве-
да). Змістовна лінія психічне здоров’я вміщувала в собі 
розгляд таких питань:  неврози, причини виникнення 
та способи подолання;  депресії (апатія) та їх наслідки 
для психічного й фізичного здоров’я людини; рекреа-
ція як засіб оздоровлення; моніторинг психічного ста-
ну здоров’я. Змістовна лінія фізичне здоров’я пропону-
вала студентам наступне: моніторинг фізичного стану 
здоров’я;  дихання по  К.П. Бутейко; оздоровчий вплив 
однодобового голодування; особливості оздоровчого 
харчування за Монтеньяком; харчування за типом кон-
ституції; точковий самомасаж; масаж та самомасаж піс-
ля травм;  оздоровчий вплив бані та сауни на здоров’я 
(окремі системи організму) людини.

На четвертому курсі ми намагались надавати ін-
формацію студентам спеціальної медичної групи на-
ближену до їх майбутньої професійної діяльності. 
Отже, на цьому курсі серед додаткових понять сту-
денти знайомились з наступними: толерантність, са-
мовдосконалення, професійний стрес. Змістовна лінія 
духовне здоров’я передбачала ознайомлення студен-
тів з такими питаннями:  співчуття, повага, толерант-
ність, прагнення самореалізації як важливі складові 
духовного здоров’я особистості;  відповідальність та 
самовизначеність як прояви зрілості особистості та 
готовності до професійної діяльності; прагнення до 
самовдосконалення; теоретичні основи східної оздо-
ровчої системи Цигун.

В рамках змістовної лінії психічне здоров’я сту-
дентам повідомлялось про позитивне ставлення до 
майбутньої професії, як важливої складової збере-
ження психічного здоров’я; запобігання виникненню 
професійних хвороб у майбутній трудовій діяльності; 
особливості адаптації молодих фахівців до професій-
ної діяльності; виникнення та запобігання професій-
ного стресу;  попередження емоційного вигорання;  
психологічні основи створення здорової сім’ї.

Змістовна лінія фізичне здоров’я передбачала по-
дальше ознайомлення студентів з оздоровчими техно-
логіями, що впливають на фізичний аспект  здоров’я, 
а також з питаннями у контексті створення у майбут-
ньому власної сім’ї: Отже, передбачалось розкриття 
наступних питань: основи виховання здорових дітей 
у сім’ї; використання ввідної гімнастики як важлива 
умова попередження професійних захворювань; ди-
хальна гімнастика за О.М. Стрельніковою; особливос-

ті дихальної гімнастики у воді; харчування за групою 
крові;  оздоровча дія посту (покази та протипокази 
при окремих захворюваннях);  особливості спортив-
ного масажу та самомасажу; масаж стоп; особливості 
самомасажу з урахуванням майбутньої професійної 
діяльності як засіб попередження професійних хво-
роб; полоскання горла; комплексне загартування; осо-
бливості загартування дітей.

Висновки.
У теперішній час надзвичайно важливою постає 

проблема адаптації навчальної програми з фізично-
го виховання у контексті підвищення рівня культури 
здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Вва-
жаємо, що запропонований нами зміст теоретичної 
підготовки з фізичного виховання студентів відне-
сених до спеціальної медичної групи сприятиме ви-
робленню у майбутніх фахівців необхідного об’єму 
знань у контексті відновлення, а також формування, 
зміцнення та збереження власного здоров’я у духо-
вному, психічному та фізичному аспектах.

У подальшому планується висвятити методичну 
та практичну частину експериментальної програми 
з фізичного виховання для студентів спеціальної ме-
дичної групи.
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Методы интегральной оценки физического развития 
школьников 7-10 лет Республики Кипр

Даджани Д.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Представлены данные касательно 
интегральной оценки физического 
развития и физической подготовлен-
ности младших школьников респу-
блики Кипр для дифференциации 
программ по физическому воспита-
нию. В исследовании приняли уча-
стие 133 детей, из них 68 мальчиков и 
65 девочек. Разработаны оценочные 
шкалы, позволяющие учителю или 
тренеру просто и быстро оценивать 
состояние занимающихся. Разрабо-
тан инструментарий педагогического 
контроля для эффективного управле-
ния физическим воспитанием школь-
ников 7-10 лет республики Кипр.

Даджані Д. Методи інтегральної оцінки 
фізичного розвитку школярів 7-10 
років республіки Кіпр. Представлено 
дані щодо інтегральної оцінки фізичного 
розвитку й фізичної підготовленості мо-
лодших школярів республіки Кіпр, що 
дозволило б диференціювати програми з 
фізичного виховання. У дослідженні взя-
ли участь 133 дітей, з них 68 хлопчиків і 
65 дівчинок. Розроблено оціночні шкали, 
що дозволяють учителеві або тренерові 
просто й швидко оцінювати стан 
школярів, які займаються. Розроблено 
інструментарій педагогічного контролю 
для ефективного керування фізичним ви-
хованням школярів 7-10 років республіки 
Кіпр.

Dajani J. Methods of integrated as-
sessment of the physical development 
of schoolchildren 7-10 years old of the 
Republic of Cyprus. are submitted sec-
tional of an integrated estimation of physi-
cal development and physical preparation 
of the schoolboys of Cyprus that would al-
low to differentiate the programs on physi-
cal education. In research took part 133 
children, from them 68 boys and 65 girls. 
Evaluation scales, allowing a teacher or 
trainer simply and quickly to estimate 
the state of children are developed. The 
tool of pedagogical control is developed 
for an effective management of physical 
education of schoolchildren 7-10 years of 
republic Cyprus.

Ключевые слова:
физическое развитие, интеграль-
ная оценка, программа физического 
воспитания, дифференциация.

фізичний розвиток, інтегральна оцінка, 
програма фізичного виховання, дифе-
ренціація.

physical development, integrated assess-
ment, program of physical education, dif-
ferentiation.

Введение.1
Организация занятий по физическому воспитанию 

с детьми младшего школьного возраста требует учета 
их интереса к видам физических упражнений и виду 
спорта для повышения эмоционального состояния и 
эффективности процесса [2, 3, 9].

При этом, по данным специалистов, важно учиты-
вать целевые установки, возрастные особенности раз-
вития, а также должные величины уровня физического 
состояния, которые необходимо достичь в результате 
занятий [4, 9, 10]. Последние исследования в области 
методов мониторинга физической подготовленности 
школьников (Л.П. Сергиенко, 2010; Т.Ю. Круцевич, 
2007 и др.) свидетельствуют о возобновлении инте-
реса к индексам, как более удобной форме оценки в 
педагогической практике. Однако мы не нашли в ли-
тературе методов интегральной оценки физического 
развития и физической подготовленности школьни-
ков, что позволило бы дифференцировать программы 
по физическому воспитанию.

Изучение объема двигательной активности, фи-
зической подготовленности учеников 1-4 классов 
республики Кипр свидетельствует о наличии харак-
терных особенностей физического развития и физи-
ческой подготовленности, обусловленных климато-
географическими и социально-экономическими 
условиями проживания [5, 6].

Разработка возрастных нормативов физического 
развития и физической подготовленности для детей 
школьного возраста республики Кипр, как состав-
ляющей физического воспитания предполагает кон-
кретизацию теоретико-методических положений о 
разработке должных норм физической подготовлен-
ности детей, что позволит более эффективно управ-
лять направленностью и содержанием занятий, как в 
учебной, так и во внешкольной массовой работе [8, 
9]. В связи с этим была поставлена задача изучения 
возможности и разработки интегрального показате-
ля физического развития детей младшего школьного 
© Даджани Д., 2010

возраста для определения направленности занятий в 
рамках системы физического воспитания.

Исследования проводились в соответствии с со-
циальным заказом республики Кипр и целевым зака-
зом Министерства образования (и спорта) республики 
Кипр, а также являлись составляющей исследований, 
выполненных в соответствии со Сводным планом 
НИР Госкомспорта Украины на 2006-2010 гг.

Работа выполнялась в соответствии с темой Свод-
ного плана НИР Министерства Украины по вопро-
сам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г.г. 3.1.2. 
«Научно-методические основы усовершенствова-
ния преподавания дисциплины «Теория и методика 
физического воспитания» (Номер госрегистрации 
0106U010782).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать инструментарий 

педагогического контроля для эффективного управ-
ления физическим воспитанием школьников 7-10 лет 
республики Кипр.

Методы исследования: Антропометрические ме-
тоды исследования, педагогическое тестирование, 
аналитическое обобщение и анализ, методы матема-
тического моделирования, методы математической 
статистики и анализа.

Результаты исследований.
Исходные данные были получены в ходе педаго-

гического эксперимента, проведенного на базе трех 
младших школ в городе Никосия, в котором приняли 
участие 133 детей, из них 68 мальчиков и 65 девочек.

Как инструмент оценки и управления в процес-
се физического воспитания в практике используют-
ся регрессионные уравнения, которые позволяют на 
основе нескольких системообразующих показателей 
физического развития и физической подготовленно-
сти интегрально оценивать их уровень и определять 
направленность и эффективность педагогических воз-
действий и физической активности занимающихся. 

Разработка оценочных шкал позволяет учителю 
или тренеру (специалисту) просто и быстро оцени-
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вать состояние занимающихся. При необходимости 
коррекции интегрального показателя разрабатываются 
практические рекомендации по коррекции содержания 
занятий исходя из выявленного уровня показателей фи-
зического развития и физической подготовленности 

В исходных исследованиях при разработке уравне-
ний множественной регрессии мы использовали 9 по-
казателей, которые по результатам ранее проведенных 
исследований были отобраны, как наиболее значимые, 
с точки зрения их взаимосвязи между собой и влияния 
на физическое состояние кипрских школьников. При 
этом системообразующим, интегральным показате-
лем физической работоспособности был выделен ин-
декс гарвардского степ-теста, переменными – сумма 
толщины кожно-жировых складок, пульс в состоянии 
покоя, результаты двигательных тестов «сгибание-
разгибание рук в упоре лежа за 30 сек», «наклон впе-
ред», «бег 20 м» и «прыжок в длину с места», а также 
скоростной индекс, скоростно-силовой индекс и ин-
декс двойного произведения (индекс Робинсона).

На первом этапе на материале показателей маль-
чиков и девочек первого класса были проверены раз-
ные модели регрессионных уравнений и отобраны 
три варианта (табл. 1). В первый вариант уравнений 
были включены показатели суммы толщины кожно-
жировых складок, пульса в состоянии покоя и резуль-
таты двигательных тестов – «сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа за 30 сек», «наклон вперед», «бег 20 м» и 
«прыжок в длину с места». Во второй вариант уравне-
ния были включены сумма толщины кожно-жировых 
складок, индекс двойного произведения, результаты 
двигательных тестов – «сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек», «бег 20» м и «прыжок в длину 
с места». В третье уравнение были включены сумма 
толщины кожно-жировых складок, а также скорост-
ной и скоростно-силовой индексы. 

Практическая проверка точности разработанных 
моделей регрессионных уравнений показала, что от-
клонение прогнозируемого результата ИГСТ от сред-
него фактического у мальчиков 1 класса составляет в 
первом уравнении – 0,95 у.е., во втором – 0,82 у.е. и в 
третьем – 0,70 у.е.. У девочек прогнозируемые показа-

тели отличались от фактических в первом уравнении 
на 0,92, во втором на 0,56, в третьем на 0,41. После 
практической и графической проверки точности про-
гноза и по стандартной ошибке результатов полу-
ченных описательных уравнений, для комплексной 
оценки физического развития было рекомендовано 
использовать для младших школьников республики 
Кипр регрессионное уравнение, включающее лишь 
три параметра – сумму кожно-жировых складок, ско-
ростной индекс, скоростно-силовой индекс, которые в 
комплексе отражают соматометрические, соматоско-
пические и физиометрические показатели.

На втором этапе, поскольку в результате онтогенеза, 
степень взаимосвязей между отдельными показателями 
меняется, мы разрабатывали множественные уравнения 
регрессии для мальчиков и девочек каждой возрастной 
группы кипрских школьников отдельно (табл. 2).

Таким образом, можно предположить, что на осно-
вании проведенной работы нами были разработаны 
регрессионные уравнения, позволяющие прогнозиро-
вать изменения ИГСТ как интегрального показателя, 
отражающего физическое развитие младших школь-
ников Республики Кипр.

Полученные данные позволили разработать до-
верительные интервалы на основании сигмального 
отклонения для оценки уровня физического развития 
младших школьников республики Кипр, учитываю-
щие региональные особенности изучаемого контин-
гента (табл. 3, 4).

Проверка разработанных уравнений интегральной 
оценки физического развития и физической подготов-
ленности школьников, в  практической работе в рамках 
школьных занятий и на занятиях в группах оздорови-
тельного плавания показала их высокую информатив-
ность при дифференцировании программ по физическо-
му воспитанию, что позволяет эффективно резать задачи 
физического воспитания подрастающего поколения в 
соответствии с требованиями времени [1, 7, 10].

Выводы.
Использование интегрального показателя физиче-

ского развития позволяет определять относительно од-
нородные группы школьников, используя трехуровневое 

Таблица 1
Поисковые модели регрессионных уравнений физического развития младших школьников Республики Кипр

Регрессионные уравнения
Фактический 

результат, 
у.е.

Прогностиче-
ский результат, 

у.е.

Раз-
ница, 
у.е.

мальчики
ИГСТ = 126,69–0,24×X1–0,75×X.2 +0,66×X3+ 0,83×X4–0,50×X.5+ 0,02×X6 60,41 59,47 0,95
ИГСТ = 75,389 – 0,20 × X1 – 0,33 × X.9 + 0,41 × X3 + 1,96 × X.5+ 0,04 × X6 60,41 59,60 0,82
ИГСТ = 86,582 – 0,38 × X1 – 4,95 × X.7 + 7,63 × X8 60,41 59,72 0,70

девочки
ИГСТ = 93,016–0,24×X1– 0,02×X.2 –1,43×X3+ 0,15×X4– 2,66×X.5+ 0,01×X6 60,00 60,92 -0,92
ИГСТ = 93,016 – 0,20 × X1 – 0,33 × X.9 + 0,41 × X3 + 1,96 × X.5+ 0,04 × X6 60,00 60,56 -0,56
ИГСТ = 51,135 – 0,23 × X1 + 3,66 × X.7 + 1,91 × X8 60,00 60,41 -0,41

где, X1 – Сумма к.ж.с. X5 – Бег 20 м
X2 – Пульс в состоянии покоя X6 – Прыжок в длину
X3 – Сгибание-разгибание рук в упоре X7 – ССИ
X4 – Наклон вперед X8 – СИ

X9 – ИДП
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деление: «низкий и ниже среднего», «средний» и «выше 
среднего и высокий» уровни физического развития и 
дифференцировать методику физического воспитания.

Выявленная тесная корреляционная взаимосвязь 
между индексом гарвардского степ-теста и соматиче-
скими, соматоскопическими показателями позволяет 
использовать даже один показатель ИГСТ для ориен-
тировочного определения уровня физического разви-
тия младших школьников.

Среднегрупповые стандарты уровня физического раз-
вития школьников в разных классах корректируют систе-
му оценки ИГСТ кипрских школьников согласно их воз-
растному развитию и региональным особенностям.

Обоснование и разработка компонентов системы 
педагогического контроля в рамках школьного физи-
ческого воспитания требует дальнейших исследова-
ний и конкретизации, исходя из региональных и соци-
альных особенностей контингента занимающихся.
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Таблица 2
Модели регрессионных трехкопонентных уравнений оценки физического развития  

младших школьников Кипра

Контин-
гент Регрессионные уравнения

Фактиче-
ский резуль-

тат, у.е.

Прогностиче-
ский резуль-

тат, у.е.

Раз-
ница, 
у.е.

мальчики, 
1 класс ИГСТ = 85,582 – 0,38 × X1 – 4,95 × X.7 + 7,63 × X8 59,22 58,52 0,70
девочки, 
1 класс ИГСТ = 51,135 – 0,23 × X1 + 3,66 × X.7 + 1,91 × X8 60,71 61,12 -0,41
мальчики,
2 класс ИГСТ = 106,467 – 0,72 × X1 – 2,13 × X.7 – 4,21 × X8 60,70 59,95 075
девочки, 
2 класс ИГСТ = 78,901 – 0,22 × X1 – 1,48 × X.7 – 0,63 × X8 61,48 61,04 0,44
мальчики,
3 класс ИГСТ = 54,064 – 0,142 × X1 – 0,601 × X.7 + 15,57 × X8 62,09 61,37 0,72
девочки,
3 класс ИГСТ = 91,34 – 0,35 × X1 – 2,61 × X.7 – 0,92 × X8 61,39 61,91 -0,52
мальчики,
4 класс ИГСТ = 90,820 – 0,52 × X1 – 1,43 × X.7 – 1,61 × X8 56,30 56,62 -0,32
девочки,
4 класс ИГСТ = 77,063 – 0,42 × X1 – 0,62 × X.7 + 5,50 × X8 57,79 58,21 -0,42

Примечание: X1 X7 X8 – тоже, что и в таблице 1.
Таблица 3

Среднегрупповые стандарты УФР для мальчиков младших классов республики Кипр, у.е.

Уровень
низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 класс < и 56,85 56,86 – 58,76 58,77 – 60,67 60,68 – 62,56 62,57 и >
2 класс < и 59,89 59,90 – 61,24 61,25 – 62,61 62,62 – 63,96 63,97 и >
3 класс < и 60,77 60,78 – 62,22 62,23 – 63,68 63,69 – 65,13 65,14 и >
4 класс < и 55,78 55,79 – 56,62 56,63 – 57,47 57,48 – 58,31 58,32 и >

Таблица 4
Среднегрупповые стандарты УФР для девочек младших классов республики Кипр, у.е.

Уровень
низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

1 класс < и 57,64 57,65 – 59,48 59,49 – 61,33 61,34 – 63,16 63,17 и >
2 класс < и 60,47 60,48 – 61,60 61,61 – 62,74 62,75 – 63,86 63,87 и >
3 класс < и 58,09 58,10 – 60,27 60,28 – 62,45 62,46 – 64,63 64,64 и >
4 класс < и 57,16 57,17 – 58,47 58,48 – 59,75 59,79 – 61,03 61,04 и >
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Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури 
у світлі реформування вищої фізкультурної освіти в Україні

Драгнєв Ю.В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядається професійний роз-
виток майбутнього вчителя фі-
зичної культури у світлі рефор-
мування вищої фізкультурної 
освіти в Україні. Розкривається 
роль впровадження сучасних ін-
формаційних, педагогічних та ак-
меологічних технологій у фахову 
підготовку майбутнього вчителя 
фізичної культури з метою опти-
мізації їх професійного розвитку 
в умовах реформування вищої 
фізкультурної освіти в Україні. 
Вказується, що саме інформа-
ційна модернізація навчального 
процесу майбутніх вчителів фі-
зичної культури має бути ядром 
модернізації вищої фізкультурної 
освіти в Україні. Наголошується, 
що професійний розвиток фахів-
ців з фізичної культури повинен 
враховувати нові тенденції розви-
тку системи вищої фізкультурної 
освіти.

Драгнев Ю.В. Профессиональное развитие 
будущего учителя физической культуры в 
свете реформирования высшего физкуль-
турного образования в Украине. В статье 
рассматривается профессиональное разви-
тие будущего учителя физической культуры 
в свете реформирования высшего физкуль-
турного образования в Украине. Раскрывает-
ся роль внедрения современных информа-
ционных, педагогических и акмеологических 
технологий в профессиональную подготовку 
будущего учителя физической культуры с 
целью оптимизации их профессионального 
развития в условиях реформирования выс-
шего физкультурного образования в Украине. 
Указывается, что именно информационная 
модернизация учебного процесса будущих 
учителей физической культуры должна быть 
ядром модернизации высшего физкультурно-
го образования в Украине. Отмечается, что 
профессиональное развитие специалистов 
по физической культуре должно учитывать 
новые тенденции развития системы высшего 
физкультурного образования.

Dragnev Y.V. Professional develop-
ment of future teacher of physical 
culture in the light of reformation of 
higher athletic education in Ukraine. 
In the article professional development 
of future teacher of physical culture is 
examined in the light of reformation of 
higher athletic education in Ukraine. 
The role of introduction opens up mod-
ern informative, pedagogical and ac-
meological technologies in professional 
preparation of future teacher of physical 
culture with the purpose of optimization 
of their professional development in 
the conditions of reformation of higher 
athletic education in Ukraine. Specified 
that exactly informative modernization of 
educational process of future teachers 
of physical culture must be the kernel of 
modernization of higher athletic educa-
tion in Ukraine. It is marked that profes-
sional development of specialists on a 
physical culture must take into account 
new progress of the system of higher 
athletic education trends.

Ключові слова:
професійний розвиток, майбутні 
вчителі фізичної культури, вища 
фізкультурна освіта.

профессиональное развитие, будущие учи-
теля физической культуры, высшее физ-
культурное образование.

professional development, future teach-
ers of physical culture, higher athletic 
education.

Вступ.1

Вивчення змісту професійного розвитку особистості 
майбутнього вчителя фізичної культури необхідне для 
розробки спеціальних педагогічних та акмеологічних 
технологій управління професійно-значущим само-
розвитком. Особистий результат професійного роз-
витку майбутнього вчителя фізичної культури, поза 
сумнівом, ширше за форми професійного досвіду та 
професійного становлення на етапах професійного 
зростання, де виділяються знання, уміння, навички 
тощо. 

Провідний фахівець у галузі теорії і методики 
фізичного виховання Т. Ротерс вказує на те, що у су-
часних умовах інтегруван ня України у Європейську 
систему вищої освіти на перший план виходить 
необхідність реформування системи освіти України, 
її удосконалення, підви щення рівня якості. Виходячи 
з цього стратегічним завданням реформування вищої 
освіти України є трансформація кількісних показників 
освітніх послуг в якісні, що передбачає перегляд 
змісту ви щої освіти та наповненням його новітнім 
матеріа лом, впровадженням сучасних технологій 
навчан ня [4]. Ми погоджуємося з думкою Т. Ротерс 
про те, що у сучасних умовах інтегруван ня України 
у Європейську систему вищої освіти на перший план 
повинно вийти необхідність реформування системи 
освіти України…, тому саме під час реформуван-
ня вищої фізкультурної освіти в Україні необхідно 
впровадити сучасні інформаційні, педагогічні та 
акмеологічні технології у фахову підготовку майбут-
нього вчителя фізичної культури з метою оптимізації 
їх професійного розвитку.

© Драгнєв Ю.В., 2010

І.Свістельник вказує, що вища фізкультурна освіта 
на шої держави має величезний досвід підготовки 
фахівців, розгалужену матеріально-технічну базу, ве-
личезний інтелектуальний потенціал профе сорсько-
викладацького складу, вагомими є досяг нення в 
інформаційному забезпеченні навчального процесу. 
Освітня діяльність відповідно до вимог Болонської 
декларації вимагає застосування нових принципів 
організації навчального процесу, но вих технологій 
опанування знань, нових методів навчання, створення 
інформаційного середовища у різних формах, у тому 
числі електронній, яка ба зується на комп’ютерних 
технологіях [5]. Саме інформаційна модернізація на-
вчального процесу майбутніх вчителів фізичної куль-
тури має бути ядром модернізації вищої фізкультурної 
освіти в Україні. Ми погоджуємося з І.Свістельником 
про те, що  вища фізкультурна освіта на шої дер-
жави має…вагомі досяг нення в інформаційному 
забезпеченні навчального процесу, тому використан-
ня інформаційних технологій у фаховій підготовці 
майбутнього вчителя фізичної культури виведе галузь 
„Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини” на но-
вий змістовно-навчальний рівень. Виходячи з цього 
професійний розвиток фахівців з фізичної культури 
повинен враховувати нові тенденції розвитку системи 
вищої фізкультурної освіти.

І.Волощук говорить, що актуальним і вельми 
необхідним є пошук і розробка нових теоретико-
методологічних концепцій професійного розвитку 
особистості особливо на стадії вибору професії. Вра-
ховуючи нові тенденції в системі освіти, де основними 
домінантами є ідеї гуманізації, природовідповідності 
та індивідуально-особистісного розвитку, основ-
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ною концепцією навчально-виховного процесу стає 
ціннісний підхід, спрямований на взаємодію з учнем 
як суб’єктом, здатним до саморозвитку, самовдоско-
налення власного життя [1]. Саме пошук і розроб-
ка концепції професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору повинен враховувати, як говорить 
І.Волощук, нові тенденції в системі освіти, де основ-
ними домінантами є ідеї гуманізації індивідуально-
особистісного розвитку тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду професійного розвитку присвячено 
дослідження таких учених (І. Волощук, М. Кос-
цова, А. Грішина та ін.) [1; 3]. Модернізація вищої 
фізкультурної освіти розглядається в працях таких 
вчених (Р. Клопов, Т. Ротерс, І. Свістельник, В. Шан-
дригось, Г. Шандригось та ін.)  [2; 4; 5; 6]. 

Стаття виконана в руслі досліджуваної в 
Інституті фізичного виховання і спорту Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
теми „Теорія і методика застосування інформаційних 
технологій у професійній підготовці майбутніх 
фахівців з фізичної культури і основ здоров’я в умо-
вах неперервної освіти” (Державний реєстраційний 
номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити 

професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури у світлі реформування вищої фізкультурної 
освіти в Україні. 

Результати дослідження.
Основна ідея проблеми професійного розвитку та 

саморозвитку майбутнього вчителя фізичної культури 
у світлі реформування вищої фізкультурної освіти – 
це ідея детермінації розвитку особистості; студент 
вивчається зі специфічних позицій відповідності 
професії та майбутньої професійної діяльності, а та-
кож успішності в ній. 

М. Косцова та А. Грішина наголошують на тому, 
що ….поняття „професійний розвиток”, основ-
ною суттю якого є закономірна зміна індивіда і 
особистості в ході професійної діяльності… це про-
цес, який характеризується кількісними, якісними і 
структурними перетвореннями, що забезпечують нор-
мальне функціонування людини, як суб’єкта праці. 
Ідентифікація особистості з професією припускає 
таке злиття життя професіонала з його діяльністю, 
при якому придбані їм типові риси починають ви-
являтися у всіх інших сферах життєдіяльності і 
визначають його відношення до дійсності [3]. Ми 
погоджуємося з думкою М. Косцової та А. Грішиної 
про те, що професійний розвиток – це процес, у якому 
відбуваються кількісні, якісні і структурні перетворен-
ня особистості. Виходячи з цього зміст професійного 
розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умо-
вах реформування вищої фізкультурної освіти повин-
но бути охарактеризовано з урахуванням специфічної 
спрямованості та умов майбутньої професійної 
діяльності. У свою чергу І. Волощук вказує, що 
об’єктом професійного розвитку та формою реалізації 

творчого потенціалу особистості в професійній 
діяльності виступають такі інтегральні характери-
стики особистості, як професійна спрямованість, 
професійна компетентність та емоційна непохитність 
[1]. Ми вважаємо, що дане твердження знаходить своє 
відображення й у професійному розвитку майбутньо-
го вчителя фізичної культури в умовах реформуван-
ня вищої фізкультурної освіти. Це пояснюється тим, 
що такі інтегральні характеристики особистості, які 
розглядає І. Волощук, як професійна спрямованість, 
професійна компетентність та емоційна непохитність, 
є показниками, на які необхідно звертати увагу в на-
шому дослідженні. 

Сучасна вища фізкультурна освіта в Україні 
має великі теоретико-методологічні перетворення 
в інформаційному суспільстві, де на перше місце 
постають інформаційні технології. Використання 
інформаційних технологій у навчальному процесі 
майбутніх вчителів фізичної культури – це веління часу, 
і тому, необхідно створити умови для професійного 
зростання протягом усього професійного періоду, що 
відобразиться на створенні нової системи фізичного 
виховання учнівської молоді.

І. Свістельник говорить, що стратегічним на-
прямом реформування вищої фізкультурної освіти 
є активне запровадження сучасних комп’ютерних 
технологій в інформаційну діяльність. Для цього 
необхідна цілеспрямована політика розробки і вико-
ристання не лише окремих програм навчання за допо-
могою комп’ютера, а створення комплексу навчально-
інформаційних матеріалів. Такими продуктами мають 
стати електрон ні варіанти навчально-методичних 
матеріалів, такі як комп’ютерні презентації, електронні 
підручники, практикуми з можливістю моделювання 
реальних процесів, лекційний матеріал, озвучений і 
доповнений, окрім тексту, й відеоматеріалами, слайди-
лекції, електронні каталоги бібліотек тощо [5]. Ми 
погоджуємося з вченим, і додамо, що стратегічним на-
прямом реформування вищої фізкультурної освіти є не 
тільки активне запровадження сучасних комп’ютерних 
технологій, а й використання здобутих знань, умінь та 
навичок у майбутній професійній діяльності під час 
праці у загальноосвітньому навчальному закладі.

В. Шандригось та Г. Шандригось наголошують, 
що напрямком використання комп’ютерної техніки 
у вищій фізкультурній освіті є всесвітня мережа 
Інтернет. Інтернет сьогодні – найбільш могутнє у світі 
інформаційно-технологічне середовище, наявність 
якого викликає величезний інтерес не лише у молоді. 
Завдяки Інтернету у галузі фізичної культури і спор-
ту створюються зовсім нові можливості: проведення 
телеконференцій; обмін інформацією; організація 
спільних досліджень з різними навчальними заклада-
ми; організація консультативної допомоги студентам, 
спортсменам і тренерам з науково-методичних і спор-
тивних центрів; організація мережі дистанційного 
навчання; формування уміння добувати інформацію 
з різноманітних джерел, банків знань, банків даних, 
зберігати її, передавати і обробляти. Завдяки доступу до 
мереж телекомунікацій не лише істотно підвищується 
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інформаційна озброєність, але й надається унікальна 
можливість спілкування з колегами практично в усьо-
му світі [6]. Ми погоджуємося з думкою вчених, що 
завдяки мережі Internet у галузі фізичної культури 
і спорту створюються нові навчальні та наукові 
можливості. Тому модернізація вищій фізкультурній 
освіті у напрямку інформатизації навчального процесу 
цілком відповідає модернізації вищої освіти в умовах 
інформаційно-освітнього простору України.

Р. Клопов вважає, що тенденції, пов’язані з 
впровадженням кредитно-модульної системи 
та інформатизацією суспільства і вищої освіти, 
мають значний вплив на модернізацію системи 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту в Україні. Вчений вказує, що 
процеси Євроінтеграції, уніфікації та інформатизації 
вищої фізкультурної освіти вимагають розробки 
електронних навчально-методичних комплексів 
дисциплін і сучасної інформаційної підтримки 
процесу професійної підготовки майбутніх фізичного 
виховання і спорту із застосуванням інформаційних 
технологій [2]. Таке твердження Р. Клопова про те, що 
процеси Євроінтеграції, уніфікації та інформатизації 
вищої фізкультурної освіти вимагають розробки 
електронних навчально-методичних комплексів 
дисциплін визначає суть професійного розвитку 
майбутнього вчителя фізичної культури в умовах 
реформування вищої фізкультурної освіти в Україні. 
Ми погоджуємося з думкою вченого і вважаємо, 
що інформатизація суспільства не омине й галузь 
„Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини”.

Все це вказує на те, що професійний розвиток 
майбутнього вчителя фізичної культури у світлі ре-
формування вищої фізкультурної освіти в Україні 
актуальна сучасна педагогічна проблема, яка повин-
на вирішуватися через розробку нових нормативно-
правових документів та доповнення попередніх: За-
кон України „Про фізичну культуру і спорт”, Закон 
України „Про вищу освіту”, Національна доктрини 
розвитку фізичної культури і спорту, Національна 
програма інформатизації галузі „Фізичне виховання, 
спорт, здоров’я людини”  тощо.

Висновки.
Розглядання проблеми професійного розвитку 

майбутнього вчителя фізичної культури у світлі ре-
формування вищої фізкультурної освіти в Україні на-
дала можливість розкрити роль використання сучас-
них інформаційних, педагогічних та акмеологічних 
технологій у фаховій підготовці майбутнього вчите-
ля фізичної культури. У ході теоретичного аналізу 
було з’ясовано, що модернізація вищій фізкультурній 
освіті повинна відбуватися у напрямку інформатизації 
навчального процесу, і саме це повинно стати ядром 
такої модернізації.

У перспективі планується приділити ува-
гу професійному розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури у довузівській підготовці. З’ясувати 
взаємозв’язок довузівської, вузівської підготовками та 
післядипломною педагогічною освітою у напрямку 
фаховою підготовки вчителя фізичної культури.
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Соціалізація у фізкультурно-оздоровчій освіті:  
трактування понять, проблеми, перспективи

Завидівська Н.Н., Ополонець І.В.
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України 

Національний лісотехнічний університет України

Анотації:
Окреслено теоретичні означен-
ня процесу соціалізації. Розгля-
нуто і проаналізовано фактори 
соціалізації та їхній вплив на 
формування фізичної культури 
особистості. Обґрунтовано ви-
користання основних механізмів 
соціалізації у процесі фізичного 
виховання, за допомогою яких 
студентська молодь цілеспрямо-
вано інтегрується в соціально-
культурне середовище. Визна-
чено такі фактори соціалізації 
як макрофактори, мезофактори, 
мікрофактори. Доведено, що 
вони не є рівнозначними за сво-
їми можливостями і значущістю, 
а також здатністю впливати на 
особистість.

Завыдивская Н.Н., Ополонец И.В. Социали-
зация в физкультурно-оздоровительном 
образовании: трактовка понятий, пробле-
мы, перспективы. Обозначены теоретиче-
ские определения процесса социализации. 
Рассмотрены и проанализированы факторы 
социализации и их влияние на формирова-
ния физической культуры личности. Обосно-
вано использование основных механизмов 
социализации в процессе физического вос-
питания, с помощью которых студенческая 
молодежь целенаправленно интегрируется 
в социально-культурную среду. Определены 
такие факторы социализации как макрофак-
торы, мезофактори, микрофакторы. Доказа-
но, что они не являются равнозначными по 
своим возможностям и значимостью, а также 
способностью влиять на личность.

Zavydivska N.N., Opolonets I.V. Social-
ization in health and fitness education: 
interpretation of notions, problems, 
perspectives. This article embraces the-
oretical definition of the process of sociali-
zation. Socialization factors and their influ-
ence on the process of individual physical 
education have been considered and 
analyses. Their usages in the process of 
physical education with the help of which 
university students purposefully integrate 
into social and cultural environment have 
been substantiated. It is defined such 
factors of socialization as macrofactors, 
mezofactors and microfactors. It is well-
proven that they are not equivalent on the 
possibilities and by meaningfulness, and 
also ability to influence on personality.
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Вступ.1
Із входженням України у новий історичний період 

розвитку, виробленням стратегічного курсу держави 
на оновлення сфери фізичної культури і спорту та 
інших сфер суспільного життя особливої значущості 
набуває проблема освоєння студентською молоддю 
цінностей фізичної культури. Суспільство відмовило-
ся від цінностей та ідеалів сформованих в радянській 
період, але поки не виробило нових, адекватних ви-
могам нинішнього і майбутнього етапів розвитку сус-
пільства. Тому молода генерація, яка визначає майбут-
нє країни, залишилася в потоці культурно-ціннісних 
криз, які негативно позначаються на формуванні фі-
зичної культури особистості.

Прийняття молодим поколінням цінностей куль-
тури та зокрема фізичної, відбувається за допомогою 
процесу соціалізації. Соціалізація відбувається під 
впливом найрізноманітніших факторів і в умовах, що 
інколи здійснюють негативний вплив на молодь. Мо-
лодь піддається впливам асоціальних структур (серед 
яких і релігійні секти тоталітарного характеру); мані-
пулятивним засобам масової інформації; особистісно-
деформуючим впливам вулиці та ін. Виховання ж 
повинно забезпечити упорядкування всього спектру 
впливів з обмеженням негативних (фізичних, соціаль-
них, психологічних та ін.) на особистість і створення  
умов для підвищення процесів соціалізації з метою 
розвитку особистості. Відповідно до цього виховання 
дає змогу побороти або послабити негативні наслідки 
соціалізації, надати їй гуманістичну орієнтацію, дати 
запит на науковий потенціал для прогнозування й кон-
струювання педагогічної стратегії й тактики.

Загальновідомо, що фізичне виховання є го-
ловним напрямом  впровадження  фізичної куль-
© Завидівська Н.Н., Ополонець І.В., 2010

тури і становить органічну частину загального 
виховання, покликану  забезпечувати  розвиток  фі-
зичних, морально-вольових, розумових здібностей та 
професійно-прикладних навичок людини [8].

Процес соціалізації став об’єктом наукових по-
шуків досить давно й має західне походження. З цією 
проблемою пов’язані імена Г. Тарда, Г. Гітінгса, Е. 
Дюркгейма, Т. Парсонса, Ч. Кулі, Дж.Г. Міда, А. Мас-
лоу, К. Роджерса, А. Оллпорта та ін. У вітчизняній на-
уці питанню соціалізації останнім часом приділяється 
багато уваги. Це відображено в змісті навчальних по-
сібників, у публікаціях та дослідженнях. Серед україн-
ських учених це — А. Капська, І. Звєрєва, С. Савченко, 
С. Харченко, В. Оржеховська, М. Лукашевич, Н. Заве-
рико та ін. Зокрема, М. Лукашевич визначаючи соці-
алізацію, виділяє її головний зміст – освіту, навчання, 
“передачу-засвоєння” знань, соціально-історичний 
досвід, культуру, норми і зразки поведінки, людського 
способу буття [4]. М. Євтух та О. Сердюк зазначають, 
що мета соціалізації полягає в тому, щоб допомогти 
вихованцеві вижити у суспільному потоці криз і ре-
волюцій: екологічних, енергетичних, інформаційних, 
комп’ютерних тощо, оволодіти досвідом старших, 
осягнути своє покликання, визначити власне місце в 
суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективні-
шого самовизначення [1].

Однак у літературних джерелах не висвітлено осо-
бливостей соціалізації у процесі фізичного вихован-
ня за допомогою якої студентська молодь здобуває 
фізкультурно-оздоровчу освіту.

Робота виконана за планом НДР Львівського ін-
ституту банківської справи Університету банківської 
справи Національного банку України та національно-
го лісотехнічного університету України
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є обґрунтування процесу вико-

ристання закономірностей соціалізації для підвищен-
ня ефективності фізкультурно-оздоровчої освіти сту-
дентської молоді. Для досягнення поставленої мети 
вирішувались завдання:

Окреслити дефініції та розкрити суть соціалізації.• 
Проаналізувати фактори соціалізації.• 
Виявити  фактори соціалізації, що впливають на • 
процес формування особистої фізичної культури 
студентської молоді.

Методи дослідження: Теоретичні (вивчення, ана-
ліз та узагальнення педагогічної, психологічної, соціо-
логічної літератури, яка пов’язана з проблемою дослі-
дження; класифікація, систематизація теоретичних та 
емпіричних даних; системно-функціональний аналіз; 
теоретичне моделювання). Педагогічні: педагогічне 
спостереження, дослідницька бесіда, вивчення й уза-
гальнення педагогічного досвіду.

Організація дослідження. Перший етап науково-
педагогічного пошуку розпочався з 1.02.2010 року. 
На цьому етапі визначалася проблема та тема дослі-
дження. У процесі розробки теми визначено об’єкт, 
предмет та завдання дослідження. В наступному етапі 
здійснювався теоретичний аналіз педагогічної, психо-
логічної, соціологічної літератури. Було сформульо-
вано базові поняття з теми дослідження. Розроблено 
напрями дослідження процесу соціалізації.

Результати дослідження.
Взаємодію людини із соціально-культурним се-

редовищем позначають поняттям «соціалізація», що 
має міждисциплінарний статус. У процесі соціалізації 
молодь не тільки приймає цінності та ідеали фізичної 
культури і спорту із соціально-культурного середови-
ща, створених суспільством на попередніх етапах, а й 
розвиває їх залежно від політичних, економічних, ма-
теріальних можливостей певної історичної епохи.

Педагоги всього світу визначають важливість 
соціально-культурного середовища у формуванні 
людської особистості. Проте, в оцінці ступеня впли-
ву середовища на розвиток особистості, єдності не-
має. Прихильники так званого біогенного (біогене-
тичного) напрямку в педагогіці надають перевагу 
спадковості, а соціогенного (соціогенетичного, со-
ціологізаторського) – середовищу. Чимало дослідни-
ків намагалися встановити точні кількісні пропорції 
впливу середовища і спадковості на розвиток людини. 
Так, педагоги за допомогою експерименту доводили 
що 80% у розвитку людини припадає на спадковість 
і 20% на соціальний вплив. Їх опоненти перевертали 
це «рівняння», стверджуючи протилежне [3]. Однак 
розвиток людини не складається з двох частин – біо-
логічного «фундаменту» і соціальної «надбудови». У 
ході антропогенезу й історії суспільства людина та її 
психіка розвиваються не шляхом надбудови вищих 
людських потреб і почуттів над нижчими, тваринни-
ми інстинктами, а шляхом перебудови останніх і залу-
чення всієї психіки до процесу історичного розвитку. 
Відповідно до цієї логіки можна стверджувати, що не 

80%, і не 20%, а все в людині зумовлено її природною 
суттю і водночас – суспільною. Усе, що характеризує 
сформовану особистість, індивідуальність, має свої 
передумови в генетичній природі індивіда. Проте, ця 
природа не визначає якостей майбутньої особистості, 
індивідуальності. Вони утворюються і розвивають-
ся як результат взаємодії даної людини з оточуючим 
соціально-культурним і природним середовищем, 
його власною життєдіяльністю і вихованням, яке є 
провідним у гармонійному розвитку особистості. 

Формуючи фізичну культуру особистості відпо-
відно до соціального замовлення, фізичному вихован-
ню, яке служить цілям зміцнення здоров’я, фізичного, 
інтелектуального й духовного вдосконалення студент-
ської молоді, відводиться першочергова роль. Під час 
отримання фізкультурної освіти студентська молодь 
не тільки задовольняє об’єктивну потребу у засвоєнні 
системи спеціальних знань, набутті професійно зна-
чущих умінь і навичок. Завдяки керованому процесу 
соціалізації, відбувається суттєве скорочення термінів 
соціально-психологічної адаптації до навчання у ву-
зах, підвищення їх соціальної активності, навчально-
пізнавальної продуктивності та духовності[6].

Зміст поняття «соціалізація» є нестабіль-
ним і неоднозначним. Представники структурно-
функціонального напряму американської соціології 
(Т. Парсонс, Р. Мертон) під соціалізацією розуміють 
процес повної інтеграції особистості в соціальну 
систему, в ході якого відбувається її пристосування. 
Останнє традиційно розкривається цією школою за 
допомогою поняття «адаптація». Тому «соціалізація» 
трактується як процес входження людини у соціальне 
середовище і її пристосування до культурних, психо-
логічних та соціологічних факторів. Представники 
гуманістичної психології під соціалізацією розуміють 
процес самоактуалізації («Я – концепції»), самореа-
лізації особистістю потенцій і творчих здібностей, як 
процес подолання негативних впливів середовища, 
які заважають її саморозвитку і самоствердженню. Ці 
підходи не суперечать один одному, а визначають дво-
сторонній характер соціалізації [5].

Особистість засвоює соціальний досвід (етніч-
ні, класові, групові, професійні та інші соціальні 
стереотипи і стандарти, сформовані суспільством) 
шляхом входження до системи існуючих соціальних 
зв'язків. Водночас через природну активність вона 
зберігає і розвиває тенденцію до здорового спосо-
бу життя, культури вільного часу, формування влас-
ної позиції, неповторної індивідуальності. Саме ця 
тенденція і забезпечує розвиток та перетворення 
людини в особистість, яка є відповідальною за своє 
здоров’я. Таким чином, єдність процесів адаптації, 
інтеграції і самореалізації у процесі фізичного вихо-
вання забезпечує оптимальний розвиток особистості 
у її взаємодії з середовищем, що оточує, а їх перетин 
і є суттю соціалізації фізкультурно-оздоровчої осві-
ти. Соціалізація не завершується у процесі фізично-
го виховання і найбільше значення при цьому відво-
диться формуванню первинної соціалізації, для якої 
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характерний інтенсивний вплив обставин та умов 
соціального середовища. 

Обставини, умови, які спонукають людину до ак-
тивності, дій у процесі фізичного виховання можна 
назвати факторами соціалізації. У вітчизняній і за-
хідній науці є різні класифікації факторів соціалізації. 
Найбільш логічною і продуктивною, на наш погляд, є 
класифікація у працях М. Варій [2]. Основні фактори 
соціалізації він об'єднав у три групи: макрофактори, 
мезофактори, мікрофактори. 

Макрофактори (гр. makros – великий, великих 
розмірів) – космос, планета, світ, країна, суспільство, 
держава – впливають на соціалізацію всіх жителів 
планети або дуже великих груп людей, які проживають 
у певних країнах. В даному випадку впливати на групу 
людей будуть міжнародні фізкультурні та спортивні 
об’єднання, які культивують той чи інший вид 
рухової активності або вид спорту з притаманними їм 
цінностями.  Також сюди можна віднести державну 
політику, законодавче та нормативно-правове 
забезпечення сфери фізичної культури та спорту.

Мезофактори (гр. mezzos – середній, проміжний) 
– умови соціалізації великих груп людей, які 
виділяються за національною ознакою (етнос як 
фактор соціалізації”); за місцем і типом поселення, в 
якому вони живуть (регіон, місто, село); за належністю 
до аудиторії тих чи інших засобів масової комунікації 
(радіо, телебачення, кіно та інші). 

Молода людина переймає елементи системи 
фізичного виховання тієї чи іншої нації, адаптовуєтся 
до природного середовища, в якому  відбувається 
засвоєння і реалізація нею певних програм взаємодії 
з природою, формування певного типу свідомості, а 
також відповідних форм і методів життєдіяльності. 
Природне середовище зумовило також і виникнення 
типових видів рухової активності. Важливу роль у 
пропаганді цінностей фізичної культури та спорту 
також відіграють засоби масової інформації, які 
в Україні, м’яко кажучи, беруть не дуже активну 
участь.

Мікрофактори (гр. mikros – малий) – соціальні 
групи, що безпосередньо впливають на конкретних 
людей (сім’я, група ровесників, мікросоціум, 
організації, в яких здійснюється соціальне виховання, 
– навчальні, професійні, громадські та інші). 
Мікрофактори, як зазначають соціологи, впливають на 
розвиток людини через так званих агентів соціалізації 
– осіб, у безпосередній взаємодії з якими проходить 
її життя. Цей тип факторів є для нас найвагомішим, 
оскільки до цієї групи також відносяться агенти-
вихователі, які є представниками певного суспільного 
інституту і здійснюють керований процес соціалізації. 
Завдяки їм фізичне виховання як елемент соціалізації 
молоді набуває комплексного, цілісного характеру.

Формування особистої фізичної культури як 
елементу загальної культури в молодого покоління 
відбувається тільки за умов його постійної взаємодії 
з агентами впливових дій, що робить її важливим 
чинником соціалізаційного процесу. Інтенсивні 

інтеракції молодого покоління з основними агентами 
соціалізації виступають як механізми оволодіння 
особистою фізичною культурою, де характер 
спілкування впливає на творчу активність молоді, її 
мотиваційну спрямованість, на формування базових 
ціннісних орієнтацій.

Ефективність засвоєння студентською молоддю 
цінностей фізичної культури у процесі фізичного 
виховання значною мірою залежить від ефективності 
взаємодії двох головних контрагентів – агента-
вихователя, та агента-вихованця. Провідним в 
досягненні ефективності взаємодії є характер та 
механізми інтеракцій викладача та студента. Згідно 
з  Г. Чередник [7] інтеракційний механізм процесу 
соціалізації визначається як сукупність способів 
взаємодії, які обумовлюють вплив членів соціальних 
груп одне на одного з метою вироблення спільних норм 
і цінностей фізичної культури та спорту, засвоєння 
зразків здорової поведінки та встановлення стабільної 
структури групи. Також автор зазначає, що в процесі 
інтеракційного впливу реалізуються ряд соціалізуючих 
функцій: інформаційно-освітня, організаційно-
регулююча, регулятивно-контролююча, стимулююча, 
прагматична, комунікативно-гедоністична.

На нашу думку, економічні, політичні, соціально-
психологічні та інші перетворення, які відбуваються на 
сьогодні в Україні неможливі без перерозподілу соціа-
лізуючих функцій, які реалізують кафедри фізичного 
виховання та зміни моделі взаємодії агента-вихователя 
та агента-вихованця. Викладачам слід орієнтуватись 
на виконання інформаційно-освітньої та стимулюючої 
функцій, тоді як за Радянського союзу фізкультурно-
оздоровча освіта виконувала організаційно-регулюючу 
та регулятивно-контролюючу функції, які були не-
ефективними й недоцільними при формуванні здоро-
вого способу життя та спрямовувалися на формуван-
ня слухняного виконавця позбавленого ініціативи та 
творчої активності. Не менш важливими при побудові 
моделі взаємодії є вибір пріоритетних інтеракційних 
механізмів. Загалом, до інтеракційних механізмів від-
носять: соціальну ідентифікацію, соціальну презента-
цію, соціальну орієнтацію, навіювання, фасилітацію 
та інгибіцію. Виходячи з цього, можна говорити, що 
викладачі фізичного виховання є акумулятивними ре-
трансляторами керованого впливу факторів соціалізу-
ючого процесу, які реалізують соціалізуючі функції за 
допомогою інтеракційних механізмів відповідно до 
мети фізичного виховання.

Висновки.
Дефініції поняття «соціалізація» є нестабільни-

ми і неоднозначними. Представники різних напрям-
ків досліджень дають різні оцінки ступеня впливу 
соціально-культурного середовища на індивіда та 
означення процесів за яких відбувається соціалізація. 
Її ототожнюють з такими процесами як адаптація, ін-
теграція і самореалізація, а їх перетин і є суттю со-
ціалізації. За допомогою цих процесів, з одного боку 
молодь приймає цінності фізичної культури і спорту 
як елементу загальної культури, а з іншого – фізичне 
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виховання, яке є головним напрямом впровадження 
фізичної культури постає як елемент соціалізації осо-
бистості. Саме ця діалектична єдність забезпечує гар-
монійний розвиток особистості.

Обставини, умови, які спонукають людину до ак-
тивності, дії у процесі фізичного виховання назива-
ють факторами соціалізації. До основних факторів 
соціалізації відносяться: макрофактори, мезофактори, 
мікрофактори, які не рівнозначні за своїми можли-
востями і значущістю, а також здатністю впливати на 
особистість. Інтеріорізуючись в особистості вони де-
термінують її поведінку та активність. 

Фактори соціалізації впливають на молодь завдяки 
певним закономірностям. Найважливіше значення ма-
ють мікрофактори, які здійснюють вплив через так зва-
них агентів соціалізації. Це  особи у безпосередній вза-
ємодії з якими проходить їх життя. Агенти-вихователі 
здійснюють керований процес соціалізації відповідно 
до тактики і стратегії формування особистої фізичної 
культури. Керований процес формування особистої 
фізичної культури має забезпечуватися трьома скла-
довими: агента-вихователя, агента-вихованця та на-
явністю інтеракційних механізмів, які забезпечують 
процес соціалізації. Ефективність при цьому буде за-
лежати від вибору соціалізуючих функцій та механіз-
мів взаємодії агента-вихователя та агента-вихованця.

Подальшого вивчення вимагають практичні шля-
хи підвищення ефективності формування особистої 
фізичної культури як елементу соціалізації.
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Зміни варіабельності серцевого ритму  
у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувального 

процесу при тривалому розумовому навантаженні
Каленіченко О.В., Кудій Л.І., Безрукавий Р.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Проведені дослідження 
варіабельності серце-
вого ритму у студентів-
спортсменів різної спря-
мованості тренувального 
процесу на розвиток ви-
тривалості та сили під 
впливом розумового на-
вантаження. Встановлено 
деякі відмінності в роботі 
серцево-судинної системи 
у спортсменів обох груп. 
Доведено, що у стані спо-
кою сидячи студенти з 
силовою спрямованістю 
тренувального процесу в 
порівнянні зі студентами-
неспортсменами мали 
більший рівень варіабель-
ності серцевого ритму. 

Калениченко А.В., Кудий Л.И., Безрукавый 
Р.В. Изменения вариабельности сердечного 
ритма у студентов-спортсменов с различной 
направленностью тренировочного процесса 
при длительной умственной нагрузке. Про-
ведены исследования вариабельности сердеч-
ного ритма у студентов-спортсменов с различ-
ной направленностью тренировочного процесса 
на развитие выносливости и силы под воздей-
ствием умственной нагрузки. При этом выяв-
лены некоторые отличия в работе сердечно-
сосудистой системы у спортсменов двух групп. 
Они проявляются как в состоянии покоя, так и 
при нагрузке, и обусловлены изменениями, ко-
торые возникли под влияние систематических 
физических нагрузок. Доказано, что в состоя-
нии покоя сидя студенты с силовой направлен-
ностью тренировочного процесса в сравнении 
со студентами-неспортсменами имели больший 
уровень вариабельности сердечного ритма. 

Kalenychenko O.V., Kudiy L.I., Bezrukavy 
R.B. The changes of heart rhythm 
variability among the students-sportsmen 
with different training process direction 
with long mental loading. The heart rhythm 
variability was investigated among the 
students-sportsmen with different training 
process direction for the development of 
endurance and strength under the influence of 
mental loading. Some differences were found 
in the work of cardio-vascular system among 
the sportsmen of two groups. They were 
shown both at rest and with loading, and were 
stipulated by the changes appeared under the 
influence of systematic physical loading. It is 
proven that in a state of rest sitting students 
with the power orientation of training process 
by comparison with the students that are not 
sportsmen has a greater level of heart rhythm 
variability.

Ключові слова:
варіабельність серцевого 
ритму, розумове наванта-
ження.

вариабельность сердечного ритма, умствен-
ная нагрузка.

heart rhythm variability, mental loading.

Вступ.1

Відомо, що рівень функціонування серцево-
судинної системи (ССС) у спортсменів різних спе-
ціалізацій розрізняється як у стані спокою, так і при 
дозованих навантаженнях [1, 2, 5]. Разом з цим, зали-
шається не з’ясованим питання стосовно змін у регу-
ляції роботи серця на навантаження великого об’єму 
та інтенсивності у спортсменів із різним спрямуван-
ням тренувального процесу. Класичним є положення, 
що в спокою та при дозованих навантаженнях у них 
відбувається економізація діяльності ССС, а при мак-
симальних навантаженнях – мобілізація. Однак дане 
положення стосується фізичних навантажень, що ж 
до розумового навантаження, то нами таких даних не 
виявлено.

Робота виконана за планом НДР Черкаського на-
ціонального університету імені Богдана Хмельниць-
кого.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні на осно-

ві аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР) осо-
бливостей регуляції ССС у студентів-спортсменів 
різної спеціалізації при тривалому розумовому наван-
таженні.

Вимірювання проведені на 123 чоловіках віком 
від 18 до 24 років, студентах вузів м. Черкаси. Серед 
них до І групи входило 36 осіб, які займались ви-
дами спорту з переважним розвитком витривалості 
(веслярі на байдарках та каное, веслярі-академісти, 
бігуни-легкоатлети на довгі дистанції та спортсмени-
орієнтувальники), до ІІ групи – 32 особи з переваж-
ним розвитком сили (пауерліфтери) та ІІІ групи – 55 
осіб, що не займались регулярними фізичними трену-
ваннями.
© Каленіченко О.В., Кудій Л.І., Безрукавий Р.В., 2010

Кардіоінтервалограми записували за допомогою 
програми “Caspico” [3] у режимі MS DOS. На груд-
ну клітку накладали кардіодатчик T31 (Polar Electro 
OU, Finland), який формував імпульси. Останні теле-
метрично сприймались пульсометром А1 та передава-
лися до комп’ютера для подальшого аналізу.

Розумове навантаження (40 хвилин) полягало у 
реакціях з вибором при частоті пред’явлення подраз-
ників 60 за хвилину. Реєструвались кількість помилок 
та латентний період рухової реакції за кожну хвилину 
роботи [4].

Статистичний та спектральний аналіз кардіоінтер-
валограм здійснювали у програмі “Caspico”. Оцінка 
центральної тенденції вибірок здійснювалась за медіа-
ною, тому що розподіл показників не був нормальним.

Вірогідність різниць між показниками визначалась 
за непараметричним Н-критерієм Краскела-Уоліса у 
програмі Statistica for Windows 5.0.

Результати дослідження.
Аналіз вихідних значень показників ВСР в стані 

спокою сидячи (табл.1) вказує на те, що студенти І-ї 
групи мали вірогідно більше значення М, ніж студен-
ти ІІ-ї групи та студенти ІІІ-ї групи і складало у них 
відповідно 946 (933; 1092), 907 (821; 943) та 822 (764; 
909) мс. Останні між собою за значенням цього по-
казника вірогідно не відрізнялися. IN більшим був у 
осіб ІІІ-ї групи (р<0,01), ніж у чоловіків І-ї та ІІ-ї груп 
і дорівнював у них відповідно 76,0 (72,2; 78,6), 34,2 
(21,2; 52,3) та 37,7 (20,1; 42,4) у.о. Загальна варіатив-
ність серцевого ритму, що оцінювали за показниками 
SDNN та CV, була меншою у осіб ІІІ-ї групи (р<0,05), 
ніж у студентів ІІ-ї групи та не відрізнялася від сту-
дентів І-ї групи. Показники спектрального аналізу 
серцевого ритму також коливалися у широких межах. 
Однак вірогідно відрізнявся тільки показник HF, який 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

53

Таблиця 1
Показники ВСР в спокої сидячи у студентів-спортсменів з різною спрямованістю  

тренувального процесу та у осіб контрольної групи 

Показники І група (n=12) ІІ група (n=12) ІІІ група (n=9)
M (мс) 946 (933; 1092)** 907 (821; 943)* 822 (764; 909)
IN (у.о.) 34,2 (21,2; 52,3)** 37,7 (20,1; 42,4) 76,0 (72,2; 78,6)**
SDNN (мс) 58,8 (44,8; 80,8) 77,1 (55,8; 86,9) 46,8 (42,7; 55,2)*
CV (%) 5,6 (4,8; 7,1) 7,6 (6,8; 9,9) 5,6 (5,2; 6,4)*
VLF (мс2) 1000 (647; 1324) 685 (471; 1212) 709 (362; 754)
LF (мс2) 819 (581; 1094) 1258 (718; 1671) 775 (604; 1050)
HF (мс2) 1081 (352; 2060) 1739 (1261; 5097) 871 (288; 1462)*
HFnorm (н.о.) 58,6 (42,0; 66,3) 68,2 (47,8; 74,5) 47,0 (30,5; 60,6)

Примітка: І – студенти з спрямованістю тренувального процесу на витривалість, ІІ – студенти з силовою спрямованістю 
тренувального процесу, ІІІ – студенти контрольної групи. * – p<0,05; ** – p<0,01 достовірність різниць між значеннями 
відповідно І групи та ІІІ групи, ІІ групи та І групи, ІІІ групи та ІІ групи.

Рис. 2. Динаміка змін показників спектрального аналізу серцевого ритму під час виконання розумового 
навантаження (40 хвилин) у студентів в залежності від спрямованості тренувальних навантажень (Б).
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Рис. 1. Динаміка змін показників спектрального аналізу серцевого ритму під час виконання розумо-
вого навантаження (40 хвилин) у студентів всієї вибірки
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був вище у осіб ІІ-ї групи, ніж у осіб ІІІ групи та не 
відрізнявся від його значення в осіб І-ї групи, дорів-
нюючи у них відповідно 1739 (1261; 5097), 871 (288; 
1462) та 1081 (352; 2060) мс2.

Таким чином, в стані спокою сидячи студенти з 
силовою спрямованістю тренувального процесу в по-
рівнянні з студентами-неспортсменами мали більший 
рівень ВСР. В той же час студенти з спрямованістю 
на витривалість відрізнялися від студентів силових 
видів тільки за більшою тривалістю кардіоінтервалу. 
Разом з цим, слід відмітити, що в останніх хоч і не до-
стовірно, але ВСР була більшою, ніж у перших. При 
цьому потужність хвиль, як у низькочастотному, так 
і високочастотному діапазонах у пауерліфтерів була 
вищою. Такі відмінності дещо суперечать даним, що 
були отримані нами раніше. На нашу думку, це пояс-
нюється тим, що досліджувані нами особи знаходи-
лися у так званому “передстартовому стані”, тобто 
організм вже готувався до виконання тривалої роботи. 
Напрямок та величина цієї реакції, напевно, визнача-
лись специфікою тренувальних та змагальних наван-
тажень.

Виконання тривалого розумового навантаження 
помірної інтенсивності викликало в усіх обстежува-
них значні зміни у регуляції ССС (рис. 1). Так, про-
тягом 40 хвилин відбуваються значні зрушення, як 
високочастотної, так і низькочастотної періодики сер-
цевого ритму. Цікавим було те, що значення HF вже 
на третій хвилині навантаження знизилося з 892 мс2 
(у фоні) до 363 мс2 і трималося на цій позначці аж до 
кінця навантаження практично без змін. В той же час 
значення LF поступово лінійно зростало з 726 мс2 (у 
фоні) до 1049 мс2 (22-27 хвилини), а потім різко підви-
щувалось до 1407 мс2 (27-32 хвилини) і знижувалося 

до 1105 мс2 (32-37 хвилини).
Отже, тривале розумове навантаження призвело в 

обстежених до цілком закономірних змін у регуляції 
ССС: зниженню парасимпатичного тонусу та підви-
щенню активності симпатичної ланки ВНС. При цьо-
му важливим було те, що повільна потужність хвиль 
серцевого ритму в першій половині навантаження 
збільшувалася лінійно, а в другій – теж збільшувала-
ся, але вже нелінійно. Наприкінці роботи відбувалося 
падіння даного показника, що, напевно, обумовлено 
виникненням втоми. Тому нам було цікаво вивчити 
динаміку змін значення LF у студентів-спортсменів 
з різною спрямованістю тренувального процесу та у 
студентів контрольної групи під впливом виконання 
розумового навантаження.

На рис. 2. представлена динаміка змін значення 
LF у студентів-спортсменів та осіб, що не займаються 
спортом протягом виконання тривалого розумового 
навантаження. Так, візуальний аналіз вказує на значні 
коливання показника LF у обстежуваних трьох груп. 
При цьому у студентів І-ї групи та осіб ІІІ групи поряд 
із зростанням значення цього показника відмічається 
й його виражена хвилеподібність протягом виконання 
навантаження. Важливим було те, що у студентів-
спортсменів з 22 хвилини роботи значно збільшується 
потужність у низькочастотному діапазоні, а у осіб 
контрольної групи, навпаки – зменшується. Тому, 
на нашу думку, особливий інтерес для дослідження 
особливостей у регуляції ССС під впливом тривалого 
розумового навантаження представляє саме проміжок 
часу з 22 до 32 хвилини.

Аналіз показників ВСР у досліджуваних осіб під 
час виконання тривалого розумового навантаження 
(табл.2) показав наступне. Студенти І-ї групи мали 

Таблиця 2
Показники ВСР під час виконання тривалого розумового навантаження (22-27 хвилини роботи)  

у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу та у осіб контрольної групи 

Показники І група
(n=12)

ІІ група
(n=12)

ІІІ група
(n=9)

M (мс) 895 (812; 922)* 870 (760; 898) 745 (715; 796)

IN (у.о.) 53,1 (28,4; 84,3)* 60,4 (40,4; 86,5) 100 (87,7; 127,6)

SDNN (мс) 56,3 (50,1; 91,9)* 59,7 (46,1; 67,9) 45,7 (40,9; 50,6)

CV (%) 6,8 (5,9; 9,7) 7,1 (5,9; 8,0) 6,5 (5,1; 6,5)

VLF (мс2) 1358 (963; 2106)* 1439 (835; 2333) 609 (537; 862)

LF (мс2) 1529 (1036; 2332)* 947 (835; 1515)* 1011 (680; 1187)

HF (мс2) 283 (197; 1090) 515 (318; 1273) 283 (256; 371)

HFnorm (н.о.) 20,8 (19,0; 25,8) 30,7 (27,0; 41,0) 21,3 (15,7; 32,2)

Примітка: І – студенти з спрямованістю тренувального процесу на витривалість, ІІ – студенти з силовою спрямованістю 
тренувального процесу, ІІІ – студенти контролю. * – p<0,05 достовірність різниць між значеннями відповідно І групи та ІІІ 
групи, ІІ групи та І групи, ІІІ групи та ІІ групи.
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більші (р<0,05) значення М, SDNN, VLF, LF та 
менше IN, ніж особи, що не займаються спортом. Це 
свідчить про кращі адаптаційні можливості перших. 
Разом з цим, між студентами-спортсменами вірогідні 
відмінності спостерігаються лише за показником 
LF, який у осіб І-ї групи був більший, ніж у осіб ІІ-ї 
групи. Між студентами ІІ-ї групи та чоловіками, що 
не займаються спортом відмінностей не виявлено.

Таким чином, під час виконання тривалого розумо-
вого навантаження студенти з спрямованістю трену-
вальних навантажень на розвиток витривалості в по-
рівнянні з особами, що не займаються спортом, мають 
на фоні більшої тривалості кардіоінтервалу і більшу 
ВСР, що визначається хвилями різної періодики. 

Подальше виконання розумового навантаження не 
призвело до помітних змін у регуляції серцевого рит-
му. Слід лише відмітити, що поряд із зростанням у об-
стежуваних трьох груп значення HFnorm, з’являються 
і вірогідні відмінності між студентами-спортсменами 
за цим показником. 

Висновки. 
У стані спокою сидячи студенти з силовою спря-

мованістю тренувального процесу в порівнянні з 
студентами-неспортсменами мали більший рівень 
ВСР. В той же час студенти з спрямованістю на ви-
тривалість відрізнялися від студентів силових видів 
тільки за більшою тривалістю кардіоінтервалу.

Виконання тривалого розумового навантаження 
призвело до суттєвих змін у регуляції ССС. Разом з 
цим, слід зазначити, що значні відмінності між до-
сліджуваними виникли тільки після 22 хвилини ро-
боти, а наприкінці виконання навантаження нівелю-
валися.

У студентів з спрямованістю тренувальних наван-
тажень на витривалість в порівнянні зі студентами си-
лових видів була більше активована симпатична ланка 
ВНС.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку виявлення особливостей варіабельності 
серцевого ритму у студентів-спортсменів із різною 
спрямованістю тренувальних навантажень під впли-
вом тривалого фізичного навантаження.
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Вивчення динаміки рівня фізичної підготовленості студентів 
Коваленко Ю.О.

Запорізький національний університет

Анотації:
У статті вивчено динаміку рівня фі-
зичної підготовленості студентів. 
Відмічена тенденція щодо знижен-
ня рівня фізичної підготовленості 
студентів 1-3 курсів. Представлені 
методичні рекомендації щодо вдо-
сконалення системи організації 
фізичного виховання студентів За-
порізького національного універси-
тету. Вивчено динаміку показників 
фізичної підготовленості студентів 
1, 2, 3 курсів різних років навчання. 
Визначено основні причини зни-
ження рівня фізичної підготовле-
ності студентів. Надано рекомен-
дації кафедрі фізичного виховання 
щодо фізичної підготовленості сту-
дентів.

Коваленко Ю.А. Изучение динамики 
уровня физической подготовленности 
студентов. В статье изучена динамика 
уровня физической подготовленности 
студентов. Отмечена тенденция к сниже-
нию уровня физической подготовленно-
сти студентов 1-3 курсов. Представлены 
методические рекомендации по усовер-
шенствованию организации физического 
воспитания студентов Запорожского на-
ционального университета. Изучено дина-
мику показателей физической подготов-
ленности студентов 1, 2, 3 курсов разных 
лет обучения. Определены основные при-
чины снижения уровня физической под-
готовленности студентов. Даны рекомен-
дации кафедре физического воспитания 
относительно физической подготовленно-
сти студентов.

Коvalenko Y.A. Study of dynamics of lev-
el of physical preparedness of students. 
The dynamics of level of physical prepared-
ness of students is studied in the article. a 
tendency is marked to the decline of level 
of physical preparedness of students of 
1-3 courses. Methodical recommendations 
are presented on the improvement of the 
system of organization of physical educa-
tion of students of the Zaporizhzhya na-
tional university. The dynamics of indexes 
of physical preparedness of students 1, 2, 
3 courses of different years of teaching is 
studied. Principal reasons of decline of lev-
el of physical preparedness of students are 
certain. There are recommendations the 
department of physical education in rela-
tion to physical preparedness of students.

Ключові слова:
студенти, динаміка, фізична під-
готовленість.

студенты, динамика, физическая подго-
товленность.

students, dynamics, physical 
preparedness.

Вступ.1

Відомий у науковій літературі факт, що з кожним 
роком здоров’я населення України погіршується, кіль-
кість людей, що мають хронічні захворювання всупе-
реч всьому наближається до стовідсоткової позначки. 
Найбільш вражає те, що дана тенденція прогресує у 
дітей, підлітків і як наслідок цього у студентської мо-
лоді. А у більш ніж 2/3 дорослого населення показник 
здоров’я відповідає задовільному рівню [1, 2].

Щорічні медичні обстеження студентів Запорізь-
кого національного університету лише підтверджують 
цю невтішну ситуацію. Так на початок 2010 навчаль-
ного року вже тільки 42,3% студентів, які поступили 
на 1-й курс, були віднесені до основної медичної гру-
пи (у попередні роки ця цифра перевищувала 60%). 
До підготовчої медичної групи, із загальної кількості 
обстежених студентів, було віднесено 3,6%, до спеці-
альної – 5,2%, до ЛФК – 2,2%, звільнені від занять фі-
зичним вихованням склали 2,1%. Нажаль, такий роз-
поділ студентів за медичними групами є характерним 
і для студентів 2-4 курсів.

Науковці стверджують, що матеріалізований ре-
зультат процесу фізичного  виховання – рівень інди-
відуальної фізичної культури кожного студента, його 
духовність, ступінь розвитку професійно значущих 
фізичних здібностей. Проте існуюча система вищої 
освіти ставлячи високі вимоги до здоров’я, фізичної 
та розумової працездатності студентської молоді, не-
гативно позначається на стані їх здоров’я [1, 2, 3]. А 
характерним для існуючої системи фізичного вихо-
вання у вищих навчальних закладах є те, що заняття 
не зацікавлюють, а навпаки – викликають негативні 
емоції у студентів [5]. 

Отже, нажаль погіршення стану здоров’я веде до 
зниження рівня фізичної підготовленості студентів. 

За останні часи кількість публікацій з вивчення 
проблеми організації фізичного виховання студен-
тів ВНЗ зросла, проте залишається багато наукових і 
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практичних питань, вирішення яких може мати сут-
тєве значення для розуміння механізмів підвищення 
рівня здоров’я юнаків та дівчат, і як наслідок рівня їх 
фізичної підготовленості.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Вивчити динаміку показників 

фізичної підготовленості студентів 1, 2, 3 курсів різ-
них років навчання.

Методи і організація дослідження. Дослідження 
було проведено на базі Запорізького національного 
університету, в якому приймали участь студенти 1 
курсу спеціальності «Туризм» у кількості 34 чоловік; 
2 курсу у кількості 28 чоловік, 3 курсу у кількості 38. 
Студентів було розподілено на 2 групи. До першої 
групи (К1) увійшли студенти 1, 2, 3 курсів поточного 
навчального року, до другої групи (К2) – студенти по-
передніх років навчання.

У ході дослідження здійснювали: аналіз журналів 
викладачів з обліку успішності студентів з фізичного 
виховання, щоденників здоров’я студентів; тестуван-
ня й аналіз рівня фізичної підготовленості студентів 
обох досліджуваних груп: біг на 30 м, стрибок у до-
вжину з місця, нахил тулубу вперед з положення си-
дячи, піднімання тулубу в сід з положення лежачи за 
30 сек., згинання та розгинання рук в упорі лежачи, 
орієнтація в просторі; розподіл студентів за рівня-
ми фізичної підготовленості на основі розробленого 
комплексу тестів з контролю розвитку фізичних якос-
тей студентів; опитування викладачів та студентів, на 
основі яких були розроблені методичні рекомендації 
щодо підвищення рівня фізичної підготовленості сту-
дентів ВНЗ; обробку результатів за допомогою стан-
дартних методів математичної статистики.

Результати дослідження.
На підставі результатів тестування рівня фізич-

ної підготовленості обох досліджуваних груп за-
фіксовано тенденцію щодо зниження показника 
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в бігу на 30м, підніманні тулубу в сід з положення 
лежачи та орієнтації в просторі у юнаків, студентів-
першокурсників. 

Так, рівень показників юнаків другої контрольної 
групи  перевищував рівень юнаків першої контроль-
ної групи за трьома тестами. Високий рівень показни-
ків зафіксований у юнаків першої контрольної групи 
в стрибку в довжину з місця, другої – в бігу на 30м та 
стрибку в довжину з місця.

Відповідно показники дівчат 1 курсу обох контр-
ольних груп не відповідали високому рівню. У резуль-
таті більш детального аналізу показників відмічено, 
що рівні показників дівчат за всіма тестами не зміни-
лися. Проте середні значення у всіх тестах дівчат гру-
пи К2 перевищували результати дівчаток групи К1.

Достовірність розбіжностей між показниками ді-
вчат 1 курсу вичавлена у стрибку в довжину з місця. 
Отже у дівчат-першокурсниць зафіксовано зниження 
середніх значень всіх показників фізичної підготовле-
ності, проте рівень їх не змінився. 

В результаті проведення порівняльного аналізу по-
казників юнаків 2 курсу різних років навчання зафік-
совано, що всі середні значення групи К2 є нижчими, 
аніж групи К1.

У свою чергу рівні показників юнаків групи К1 
були вищими у стрибку в довжину з місця, підні-
манні тулубу, згинанні та розгинанні рук і в орієн-
тації в просторі. Високий рівень показника у юнаків 
групи К2 зафіксовано в бігу на 30м, у юнаків групи 
К1 – у прояві у швидкісно-силових (в стрибку в до-
вжину з місця) та швидкісних здібностей (в бігу на 
30м). 

Достовірних розбіжностей між показниками юна-
ків не виявлено у жодному з тестів. Таким чином, тен-
денція щодо зниження рівня фізичної підготовленості 
не виявлена.

Порівнюючи показники фізичної підготовленості 
дівчат 2 курсу виявили наступне. Так, рівні показни-
ків дівчат групи К1 виявилися вищими у п’яти з шес-
ти тестів. У дівчат групи К1 жоден із показників не 
відповідав низькому рівню, проте як низькому рівню 
у дівчат групи К2 відповідали показники у стрибках 
у довжину з місця та нахилі тулубу. А жоден із показ-
ників дівчат цієї групи не відповідав високому рівню. 
Достовірність розбіжностей виявлена у підніманні ту-
лубу і згинанні та розгинанні рук. Отже тенденція до 
зниження показників дівчат не зафіксована. 

Розглядаючи показники юнаків 3 курсу, то відміче-
на тенденція щодо їх зниження. Середні значення по-
казників юнаків попередніх років навчання виявилися 
кращими. Проте у юнаків групи К1 жоден із показни-
ків не відповідав низькому рівню. Прояв швидкісних 
здібностей у юнаків цієї групи відповідав високому 
рівню, а швидкісно-силових, сили м’язів черевного 
пресу та координаційних здібностей – достатньому. 
Порівняно з групою К2, прояв швидкісних здібностей 
юнаків цієї групи відповідав високому рівню, а всіх 
інших – достатньому. Була виявлена тенденція до до-
стовірності у стрибках у довжину з місця на користь 
юнаків групи К2.

У дівчат 3 курсу також виявлена тенденція щодо 
зниження рівня швидкісно-силових показників, сили 
м’язів черевного пресу та координаційних здібнос-
тей. А середнє значення в стрибках у довжину з місця 
відповідало низькому рівню порівняно зі значенням 
дівчат попередніх років навчання (достатній рівень). 
Значення показників дівчат групи К2 у підніманні ту-
лубу та орієнтації у просторі відповідали високому 
рівню.

Судячи з даних розподілу студентів за рівнями фі-
зичної підготовленості, слід відмітити, що кількість 
юнаків 1 курсу, які мали високий рівень фізичної під-
готовленості зменшилася на 2% і склала у групі К1 
вже 28%. Юнаків 1 курсу з низьким рівнем фізичної 
підготовленості також побільшало (18%). Однак на 
2 курсі кількість студентів, які мали високий рівень 
фізичної підготовленості, зросла і склала 72% порів-
няно з попереднім другим курсом (68%).

Аналогічною з першим курсом виявилася тенден-
ція щодо розподілу юнаків на 3 курсі. Так кількість 
юнаків з високим рівнем фізичної підготовленості 
знизилася з 56% (попередні роки навчання) до 40%.

Розглядаючи особливості розподілу дівчат 1-3 
курсів характерною є тенденція щодо зниження їх 
кількості з високим рівнем фізичної підготовленості 
на всіх курсах. З низьким рівнем фізичної підготов-
леності також більшало на всіх курсах. А на 1 курсі 
зафіксовано 22% дівчат з низьким рівнем фізичної 
підготовленості.

Основними причинами зниження рівня фізич-
ної підготовленості студентів, на нашу думку, є такі: 
збільшення навчального навантаження та стресів під 
час навчання у ВНЗ; погіршення здоров’я студентської 
молоді ще до вступу до ВНЗ; недосконалість процесу 
фізичного виховання у ЗОШ; зниження кількості тих, 
хто займаються спортом починаючи зі школи та під 
час навчання у ВНЗ; зменшення зацікавленості до фі-
зичного виховання та свого здоров’я; низький рівень 
спеціальних знань щодо здорового способу життя; за-
мала кількість занять з фізичного виховання на тиж-
день (1-1,5 занять на  тиждень); обмаль безкоштовних 
секційних занять з різних видів спорту; відсутність 
потреби до регулярних занять фізичними вправа-
ми; низький рівень мотивації студентів щодо занять 
фізичною культурою; відсутність агітації студентів 
щодо занять фізичною культурою, недостатня кіль-
кість фізкультурно-спортивних заходів.

Відповідно отриманих даних дослідження вважає-
мо, кафедрі фізичного виховання Запорізького націо-
нального університету необхідно: 
1. Постійне оновлення змісту програми з фізичного 

виховання студентів, а також використання 
різноманіття форм його організації.

2. Об’єктивно і більш чітке діагностування фізичної 
підготовленості та фізичного здоров’я студентів з 
метою корекції їх рівня.

3. Здійснювати контроль за ефективністю фізичного 
виховання з боку викладачів, індивідуально 
оцінюючи здібності кожного студента за використо-
вуючи сучасні комп’ютерні технології.
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4. Здійснювати диференційний підхід до занять 
студентів.

5. Здійснювати розподіл студентів для занять у на-
вчальний час відповідно їх спортивних інтересів.

6. Збільшувати кількість груп спортивного удоскона-
лення з різних видів спорту та кількість студентів 
які в них займаються.

7. Поновити обов’язкове складання тестів з оцінки 
показників фізичної підготовленості.

8. Сприяти виникненню у студентів мотивів до 
діяльності на основі отриманої інформації про себе 
і зовнішнє середовище, на основі обов’язкового ве-
дення студентами «Щоденника здоров’я».

9. Забезпечити доступність навчально-методичних 
посібників для студентів різних спеціальностей з 
питань фізичного виховання.
Висновки.
Проведені дослідження зі студентами вищих навчаль-

них закладів підтвердили свідчення багатьох дослідників, 
що рівень фізичної підготовленості студентів з кожним 
роком має тенденцію щодо зниження, який не відповідає 
належному рівню. Тому необхідно зробити акцент на вдо-
сконаленні існуючої системи фізичного виховання сту-
дентів ВНЗ шляхом створення умов кафедрами фізичного 
виховання, що сприятимуть підвищенню рівня здоров’я 
студентської молоді і наслідок цього рівня їх фізичної під-
готовленості.

Подальші дослідження будуть спрямовані на роз-
робку комплексу тестів з оцінки фізичної підготовле-
ності студентів з урахуванням рівня їх здоров’я. 
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Особенности  морфофункционального развития  студентов
Колос Н.А., Малинский И.Й., Яременко В.В.

Национальный университет  государственной налоговой службы Украины

Анотації:
Определены и проанализированы 
типологические особенности осанки 
студентов. В эксперименте приняло 
участие 225 студентов 1-2 курсов. 
Получены среднестатистические 
параметры соматометрических по-
казателей физического развития об-
следованного контингента. Выявлены 
возрастные морфофункциональные 
характеристики студентов с 
различным типом осанки. Установле-
но, что существенной предпосылкой 
к возникновению нарушений осанки 
является слабость «мышечного кор-
сета».

Колос М.А., Малинський І.Й., 
Яременко В.В. Особливості 
морфофункціонального розвитку 
студентів. Визначені та проаналізовані 
типологічні особливості студентів. 
В експерименті взяли участь 225 
студентів 1-2 курсів. Отримані 
середньостатистичні параметри сомато-
метричних показників фізичного розвит-
ку дослідженого контингенту. Виявлені 
вікові морфофункціональні характери-
стики студентів з різним типом постави. 
Установлено, що істотною передумо-
вою до виникнення порушень постави є 
слабість «м'язового корсета».

Kolos N.A., Malinskiy I.Y., Yaremenko 
V.V. Features of morphological and 
functional developments of  students. 
Typological features of a bearing of students 
are defined and analysed. 225 students 
of 1-2 courses take part in experiment. 
average parameters of somatometries 
indicators of physical development of the 
surveyed contingent are received. are 
revealed age morphological and functional 
characteristics of students with various 
type of a bearing. It is set that substantial 
pre-condition to the origin of violations 
of carriage is a weakness of «muscle 
corset».

Ключові слова:
физическое воспитание, студенты, 
функциональные нарушения опорно-
двигательного аппарата, осанка.

фізичне виховання, студенти, функ-
ціональні порушення опорно-рухового 
апарату, постава.

physical training, students, functional 
disorders of musculoskeletal system, 
bearing.

Введение.1

Сохранение здоровья граждан Украины является 
исключительно важной задачей, что отражено в Кон-
ституции Украины, Государственной программе раз-
вития физической культуры и спорта на 2007–2011 гг. 

Студенческая молодежь относится к возрасту, сто-
ящему на пороге репродуктивного периода. От состо-
яния здоровья этой категории населения во многом за-
висит здоровье будущего поколения. Согласно данным 
разных авторов в последние годы наблюдается сниже-
ние показателей здоровья студенческой молодежи (Т. 
Круцевич, А. Нестеренко, 2004; Л.П. Долженко, 2007; 
Д.В. Эрденко, 2009). 

Одним из наиболее ярких проявлений функционально-
морфологической специфики развития организма чело-
века является, как известно, формирование у него в про-
цессе онтогенеза ортоградного положения.

Осанка человека является одной из основных и 
объективных характеристик физического развития 
и состояния здоровья. Исследование осанки тела 
человека с биомеханической точки зрения, позволя-
ет выделить те ее особенности, которые во многом 
определяют характер и направленность его разви-
тия как биологического вида (В.А. Кашуба, 2005). 
Одной из причин отклонения в состоянии здоровья, 
возникновения патологических процессов являются 
функциональные нарушения опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) человека – круглая, плоская, кругло-
вогнутая, плоско-вогнутая спина и сколиотическая 
осанка (А.А. Потапчук, М.Д. Дидур, 2001; Е.И. Янке-
левич, 2001; В.А. Кашуба, 2003-2009 и др.).

Несмотря на имеющиеся многочисленные 
научные данные, посвященные профилактике и кор-
рекции функциональных нарушений ОДА  у детей 
и подростков (А.И. Бычук, 2001; Ю.О. Бубела, 2002; 
Адель Бенжедду, 2007; В.В. Петрович, 2007; Н.Л. Но-
сова, 2008; Зияд Хамиди Ахмад Насраллах, 2008 и 
др.) нарушения осанки у студентов чаще всего оста-
ется вне поля зрения специалистов. Анализ специ-
альной научно-методической литературы свидетель-
ствует о том, что данному направлению исследований 
посвящено небольшое количество работ: система 
организационно-методических мероприятий по кор-
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рекции и профилактике нарушений осанки студентов 
в процессе физического воспитания обоснована Г.А. 
Зайцевой (1992); Л.И. Юмашевой (2007) разработана 
технология коррекции нарушений осанки студентов 
музыкального вуза на основе использования техни-
ческих устройств; технология коррекции нарушений 
пространственной организации тела студенток с ис-
пользованием средств оздоровительного фитнеса 
разработана и апробирована О.А. Мартынюк (2009); 
комплексная программа коррекции нарушений осанки 
во фронтальной плоскости у студенток гуманитарных 
вузов обоснована Д.В. Эрденко (2009).

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета государственной налоговой службы Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить особенности мор-

фофункционального развития студентов.
Результаты исследований. 
С целью исследования типологических осо-

бенностей осанки студентов нами были проведены 
специальные эксперименты. В констатирующем 
эксперименте приняло участие 225 студентов (1 курс 
– 125 человек, 2 – курс 100).

Анализ 225 видеограмм биогеометрического про-
филя осанки студентов позволяет констатировать 
следующие факты: что среди студентов 1 курса были 
выявлены следующие типы осанки: нормальная осан-
ка наблюдалась у 20% (n=25) студентов, нарушения 
осанки во фронтальной плоскости (сколиотическая 
осанка) были отмечены у 24% испытуемых (n=30), 
круглая спина наблюдается у 36% обследуемых 
(n=45), кругловогнутая спина – у 8% (n=10) и плоская 
спина – у 12% испытуемых (n=15).

Полученные соматоскопические показатели студен-
тов 2 курса подтверждают тревожную статистику отме-
ченную нами при анализе состояния осанки у студентов 
1 курса. Обращает на себя внимание, что нормальная 
осанка наблюдалась только у 15% (n=15) студентов. Не-
обходимо отметить, что нарушения осанки распредели-
лись следующим образом: кругловогнутая спина – у 15% 
(n=15), плоская спина выявлена у 15 % обследуемых 
(n=15), у 35% испытуемых (n=35) – круглая спина, нару-
шения осанки во фронтальной плоскости (сколиотичес-
кая осанка) преобладают у   20% испытуемых (n=20).
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Зная типичную динамику возрастного развития 
организма, даже по соотношению простейших антро-
пометрических данных можно оценить важную сто-
рону жизнеспособности организма человека.

Для изучения физического развития студентов 
нами использовались показатели длины, массы тела и 
гониометрии тела. 

Проведенное нами исследование студентов с 
различным типом осанки позволило выявить их 
возрастные морфофункциональные особенности.

Наиболее информативными для оценки реальной си-
туации, характеризующей взаимосвязь основных антропо-
метрических параметров – роста и массы, – является сопо-
ставление не расчетных, а реальных, зарегистрированных 
при измерении, значений массы тела. 

Результаты исследований соматометрических по-
казателей представлены в табл. 1.

Проведенное исследование позволило установить 
среднестатистические параметры соматометрических 
показателей физического развития обследованного 
нами контингента. 

Как видно из представленных данных рост 
испытуемых находиться в диапазоне от 173 см до 
175, 4 см, при этом следует заметить, что нами 
было отмечены статистически значимые различия 
анализируемых показателей (р<0,05). Необходимо так 
же отметить, что из всех типов нарушений осанки на-
именьший рост имели студенты со сколиотической 
осанкой в среднем 173,0 (S=3,66 см).

Масса тела человека является физической мерой 
его энергии. Поэтому закономерности ее формиро-
вания в онтогенезе фактически определяют законы 
развития и становления энергетического потенциала 
организма человека (В.А. Кашуба, 2005). 

Характерно, что можно изучать как изменения об-
щей массы тела человека, так и изменения массы каж-
дого отдельного его биозвена. В нашем исследовании 
изучалось только масса тела студентов.

Как показал анализ экспериментальных данных, 
масса тела студентов с различными функциональными 
нарушениями ОДА имеет статистически значимые 
различия (р<0,05) от показателя испытуемых с нор-
мальной осанкой. 

Критическое рассмотрение полученных 
экспериментальных данных позволяет, прежде всего, 
отметить, что наименьшая масса тела была отмечена у 
студентов с плоской спиной в среднем 62,4 (S=2,08 кг) 
и  кругловогнутой спиной в среднем 62,4 (S=1,58 кг).

Помимо данных приведенных в табл.1, заслужива-
ют внимания результаты исследования угловых пока-
зателей осанки студентов (табл. 2).

В соответствии с полученными результатами, 
представленными в табл. 2, были зафиксированы ста-
тистически достоверные изменения угловых показа-
телей различных типов осанки студентов.

Сопоставляя между собой значения показателей 
гониометрии у студентов с различным типом осанки, 
следует отметить, что  угол наклона головы (α1) имеет 
наиболее низкое значение у студентов с плоской спи-
ной в среднем 20,8 (S=0,97º), а набольшее со сколио-
тической осанкой – 27,9 (S=0,74º).

Необходимо отметить, что проведенные иссле-
дования позволили  также установить особенности 
угла образованного горизонталью и линией, соеди-

няющей наиболее выступающую точку лобной кости 
и подбородочный выступ (угол зрения угол α2) у сту-
дентов с различными типами осанки. 

Согласно полученным данным, оказалось, что на-
ибольшее значение угла зрения было зафиксировано 
у студентов с кругловогнутой спиной. Данный показа-
тель в среднем составил 93,0 (S=0,96º). В то же время 
студенты с сутулой спиной имели самые низкие зна-
чения изучаемого показателя – 86,6 (S=0,70º).

Весьма существенным на наш взгляд является по-
казатели α3 – угла наклона туловища, образованного 
вертикалью и линией, соединяющей остистый отрос-
ток позвонка С7 – наиболее выступающая назад точка 
позвоночника на границе шейного и грудного отделов 
и остистый отросток позвонка L5 – наиболее лордоти-
чески углубленная точка поясничного лордоза (центр 
соматической системы координат). Обращает на себя 
тот факт, что угол наклона туловища (α3) у студентов 
с сутулой осанкой в среднем больше на 1,6º по срав-
нению с данными нормальной осанки. В то же вре-
мя у испытуемых со сколиотической осанкой он был 
меньше в среднем на 1,3º по сравнению данными  
нормальной осанки.

Представленный фактический материал свиде-
тельствует о том, функциональные нарушения ОДА 
статистически достоверно влияют на показатели го-
ниометрии тела студентов, что по нашему мнению 
должно отразиться на функциональном состоянии 
мышечной системы.

Анализ отечественной и зарубежной литературы 
показал, что, несмотря на мнение большинства авто-
ров о том, что основной причиной появления и про-
грессирования нарушений осанки является слабость 
«мышечного корсета» (Г.А. Зайцевой, 1992; Л.И. 
Юмашевой, 2007; О.А. Мартынюк, 2008 и др.), ряд 
специалистов рассматривают изменения простран-
ственной организации тела, как следствие процесса 
направленного на сохранение равновесия туловища, 
который провоцируется включением других детерми-
нант, в том числе и механизмов регуляции ортоград-
ной позы человека (А.Н. Лапутин, 1999; В.А. Кашуба, 
2008 и др.).

Ослабленная мускулатура туловища – фактор рис-
ка возникновения нарушений осанки. В своей работе 
Э. Хоули, Б. Дон Френкс, (2005) отмечают большую 
роль мышц туловища в обеспечении ортоградного по-
ложения человека. 

В нашем исследовании для оценки показателей 
функционального состояния ОДА проведено педаго-
гическое тестирование, в котором использовались три 
теста: Канадский тест – «частичное сгибание тулови-
ща вверх» (определение динамической выносливости 
мышц брюшной мускулатуры), сгибание рук (силовая 
выносливость верхних конечностей) и дотягивание  
до предмета в положении сидя (определение гибкости 
поясничного отдела позвоночника).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что динамическая выносливость мышц брюшной 
мускулатуры имеет заметную специфику, которая 
отражается, в направлении ее уменьшения для всех 
типов нарушений осанки. Так, было установлено, 
что максимальная разность данного показателя меж-
ду нормальной осанкой и ее нарушениями в среднем 
составляет 16 пунктов. Обращает на себя тот факт, 
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что наименьшая динамическая выносливость мышц 
брюшной мускулатуры была отмечена у студентов с 
кругловогнутой спиной – 21,2 (S=3,21 кол-во раз). А 
наибольший исследуемый показатель у студентов с 
нарушениями осанки, был отмечен у испытуемых с 
сутулой спиной – 25,9 (S=1,40 кол-во раз).

Силовая выносливость верхних конечнос-
тей испытуемых определялась при помощи теста: 
сгибание-разгибание рук, (учитывалось максималь-
ное количество повторений).

Результаты исследования дают основание считать, 
что силовая выносливость верхних конечностей  у сту-
дентов с различными нарушениями осанки имеет свои 
специфические особенности. Весьма существенным на 
наш взгляд является то, что при кругловогнутой осанки 
установлено наименьшее проявление данного показа-
теля – в среднем 13,9 (S=1,72 кол-во раз). Кроме того, 
необходимо отметить, что при сутулой спине было 
отмечено наивысшее значение изучаемого показателя 
среди нарушений осанки – 14,6 (S=1,89 кол-во раз).

Тестирование гибкости поясничного отдела по-
звоночника свидетельствует о том, что лучшие по-
казатели среди фиксированных нарушений осанки 
студентов было зафиксировано у студентов с плоской 
спиной – 16,5 (S=2,27 см). Имеющиеся данные убеж-
дают, что наихудшие показатели гибкости пояснично-
го отдела позвоночника были отмены у студентов с 
кругловогнутой спиной (S=2,13 см).

Выводы.
Установлено, что существенной предпосылкой к 

возникновению нарушений осанки является слабость 
«мышечного корсета» – антигравитационных мышц 
стабилизирующих позвоночник. Слабость «мышечного 
корсета» способствует прогрессии нарушений осанки, 
как в сагиттальной, так и во фронтальной плоскостях.

Такая ситуация требует незамедлительного вне-
сения корректив в методические основы физического 
воспитания студентов.

Таблица 1 
Соматометрические показатели студентов с различным типом осанки (n=225)

Типы осанки
Антропометрические показатели

Рост, см Масса тела, кг
x S x S

Нормальная осанка (n= 40) 175,4 2,50 64,3 1,09
Кругловогнута спина (n= 25) 173,2* 4,22 62,4 * 1,58
Плоская спина (n= 30) 173,7* 3,83 62,4* 2,08
Сколиотическая осанка (n=50) 173,0* 3,66 63,3* 1,44
Сутулая спина (n= 80) 173,5* 3,08 63,3 * 1,49

Примечание. * Различия статистически достоверны с показателями нормальной осанки  (p<0,05). 

Таблица 2 
Угловые показатели осанки студентов

Типы осанки
Угловые показатели

α1 α2 α3
x S x S x S

Нормальная осанка 22,4 1,06 88,9* 0,84 2,6* 0,67
Кругловогнутая спина 27,7* 0,84 93,0* 0,96 3,6* 1,11
Плоская спина 20,8* 0,97 92,8* 0,76 1,3* 0,48
Сколиотическая осанка 27,9* 0,74 88,2* 0,65 2,5* 0,65
Сутулая спина 26,7* 0,72 86,6* 0,70 4,2* 0,66

Примечание. * Различия статистически достоверны с показателями нормальной осанки  (p <0,05).

Ставя единые цели и задачи физического воспита-
ния студенческой молодежи, по нашему мнению, необ-
ходимо дифференцировать его содержание, учитывая 
морфофункциональное состояние ОДА занимающихся. 
При этом очевидно, вопрос использования локально-
корригирующих упражнений направленных на про-
филактику фиксированных нарушений ОДА и форми-
рования навыка статодинамической осанки в процессе 
физического воспитания требует обоснования и деталь-
ного изучения в контексте пролонгации полученных в 
констатирующем эксперименте результатов. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем морфофункцио-
нального развития  студентов.
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Визначення змін показників фізичної та технічної 
підготовленості гравців у футзал ІІІ-го розряду  

на протязі річного макроциклу
Костюнін А.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Наведено показники фізичної 
та технічної підготовленості 
гравців у футзал з кваліфіка-
цією – ІІІ розряд, на протязі 
річного макроциклу. Визначено 
комплекс тестів, використан-
ня яких дозволить об’єктивно 
оцінювати рівень фізичної під-
готовленості та рівень техніч-
ної майстерності. Виділено 
періоди у річному циклі, в яких 
продемонстровано найвищі по-
казники фізичної та технічної 
підготовленості гравців. За до-
помогою контрольних 12 вправ 
визначено рівень рухових якос-
тей гравців.  

Костюнин А.В. Определение показателей 
физической и технической подготовлен-
ности игроков в футзале ІІІ разряда на 
протяжении годового макроцикла. Пред-
ставлены показатели физической и техни-
ческой подготовленности игроков в футзал 
с квалификацией – ІІІ разряд, на протяжении 
годичного макроцикла. Определен комплекс 
тестов, использование которых разрешит 
объективно оценивать уровень физической 
подготовленности и уровень технического 
мастерства. Выделено периоды в годовом 
цикле, в которых продемонстрированы вы-
сочайшие показатели физической и техниче-
ской подготовленности игроков. С помощью 
контрольных 12 упражнений определен уро-
вень двигательных качеств игроков. 

Kostyunin A.V. Determination of indexes 
of physical and technical preparedness 
of players  of a ІІІ digit in football hall 
during annual macrocycle. In the article is 
presented the indexes of physical and tech-
nical preparedness of players with qualifi-
cation a ІІІ digit in football hall during one 
year’s macrocycle. The complex of tests the 
use of which will let objectively to estimate 
the level of physical preparedness and level 
of technical trade is defined. Periods in the 
annual loop, the highest indexes of physical 
and technical preparedness of players are 
shown. By control 12 exercises the level of 
motive qualities of players is defined.

Ключові слова:
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Вступ.1

На даний час футзал розвивається доволі швидко, 
але загальні методичні положення, що регулюють під-
готовку як юних гравців так і кваліфікованих футбо-
лістів, існують лише фрагментарно. Як відомо, одним 
з найважливіших структурних утворень в тренуваль-
ному процесі є річний цикл (макроцикл) підготовки 
[2, 4, 5, 8].

Успіх виступу команди здебільшого залежить від 
того, наскільки ефективно будується планування тре-
нувального процесу у макроциклі. У зв’язку з цим, 
останнім часом увага спеціалістів направлена на про-
блеми змагальної діяльності, завдяки дослідженню 
яких можливо застосовувати тренувальні методи най-
більш ефективно [7].

Враховуючи вищевикладене дуже важливим є ви-
явлення результатів дослідження рівня фізичної та 
технічної підготовленості юних гравців у футзал ІІІ 
розряду на протязі річного циклу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свід-
чить, що нині недостатньо даних з даної проблеми 
[3]. Вищевикладене послужило основою для форму-
лювання мети дослідження – визначити показники фі-
зичної та технічної підготовленості гравців у футзал з 
кваліфікацією ІІІ розряду.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Методи дослідження. В ході дослідження вико-

ристовували аналіз літературних джерел, тестування, 
та електронне хронометрування.

Результати дослідження.
На сучасному етапі розвитку футзалу досягнути ре-

зультатів можливо лише при умовах якісної організації 
тренувального процесу. Особливості змагальної діяль-
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ності у футзалі вимагають як раціональне співвідношен-
ня розвитку рівня окремих фізичний якостей (швидко-
сті, швидкісно-силових якостей, гнучкості, спеціальної 
та загальної витривалості, сили), так і удосконалення 
техніко-тактичної майстерності гравців [1, 5].

При обробці та аналізу літературних джерел, що 
присвячені дослідженню структури фізичної та тех-
нічної підготовленості гравців у футзал, дозволяє ви-
ділити наступне:
а) До цього часу не визначено загальноприйняту мето-

дику для оцінки фізичних якостей гравців у футзал 
з кваліфікацією ІІІ розряду;

б) Не виявлена закономірність у змінах фізичної та 
технічної підготовленості гравців у футзал ІІІ-го 
розряду на протязі річного циклу тренування, за-
вдяки чому не можливо оцінити та оптимізувати 
процес підготовки гравців що займаються міні-
футболом.

в) Використання тестів що вже відомі дослідниками 
дають можливість лише фрагментарно оцінити 
рівень фізичної та технічної підготовленості гравців 
у футзал ІІІ-го розряду.
Вищевикладене дає можливість досліджувати змі-

ни в показниках структури фізичної та технічної під-
готовленості гравців у футзалі різної кваліфікації на 
протязі річного макроциклу тренування за допомогою 
використання наступних експериментальних тестів, 
які включають в себе 12 контрольних вправ, що від-
повідають вимогам інформативності, надійності та 
еквівалентності [4, 7].

З метою визначення рівня рухових якостей вико-
ристовували наступні контрольні вправи:

оцінка рівня швидкості – біг на 15 м та біг на 30 м з • 
високого старту;
оцінка рівня швидкісно-силових якостей – стрибок • 
угору з місця, потрійний стрибок з місця.
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оцінка рівня гнучкості – гоніометрія (продольного • 
та поперечного шпагатів);
оцінка сили – сумарний показник відносної сили • 
п’яти м’язових груп ноги;
оцінка рівня спеціальної витривалості – біг 10х30 м;• 
оцінка рівня загальної витривалості – тест Купера.• 

Для визначення рівня технічної майстерності ви-
користовували наступні тести:
1. Ведення м’яча на відрізку 30 м з місця (фіксують 

час проходження відрізку);
2. Удари на влучність (5 ударів лівою та 5 ударів 

правою ногами) у задану частину воріт (фіксують 
кількість влучних попадань);

3. Жонглювання м’ячем різними способами за 1 хв 
(кількість торкань м’яча при виконанні жонглюван-
ня м’ячем);

4. Ведення м’яча, обведення п’яти манекенів, удар по 
воротах (фіксують час виконання вправи).
За допомогою представлених тестів оцінювали рі-

вень розвитку основних фізичних якостей: швидкості, 
гнучкості, сили, загальної та спеціальної витривалос-
ті; а також рівень технічної підготовленості гравців.

У таблиці 1 наведено результати дослідження змін 
структури фізичної та технічної підготовленості грав-
ців у футзал з кваліфікацією – ІІІ розряд на протязі 
річного циклу підготовки.

При розгляданні наведеної динаміки, необхідно 
відзначити, що досліджувались показники гравців ІІІ-
го розряду, що брали участь у чемпіонаті міста Луган-
ська з міні-футболу (група вищої ліги).

Перед початком змагального періоду (тестування 
№ 1) футболісти      ІІІ розряду продемонстрували на-
ступні результати з фізичної підготовленості: біг з ви-
сокого старту на 15 м – 2,80 с; біг з високого старту 
на 30 м – 4,84 с; стрибок угору з місця – 40,18 см; су-
марний показник відносної сили п’яти м’язових груп 
– 3,91кг; потрійний стрибок з місця – 619,5 см; біг 10 
по 30 м – 68,21 с; гоніометрія (продольний та попе-
речний шпагати) – 155,07° та 152,14°. Вправи техніч-
ної спрямованості мали наступні показники: ведення 
м’яча на 30 м – 5,14 с; удари на влучність – 4,79 раз; 
жонглювання м’ячем 38,79 раз/хв та ведення м’яча, 
обведення стійок, удар по воротах – 4,57 с. Найкращім 
показником першого тестування стала оцінка рівня 
загальної витривалості (біг на 3000 м) з результатом 
13,01 хв.

На протязі першого кола (кінець жовтня місяця 
– середина січня) у спортсменів відзначається дина-
міка зростання результатів майже у всіх контрольних 
вправах. Погіршуються тільки показники загальної 
витривалості, що склали 13,08 хв (- 0,7 с), та незначні 
зміни показників спостерігаються у тесті на гнучкість 
(гоніометрії).

Таким чином, гравці у футзал ІІІ-го розряду на-
прикінці першого (тестування № 2) кола змагань (се-
редина січня) продемонстрували наступні результати 
(табл. 1) у тестуваннях що відображають такі фізичні 
якості як: швидкість, швидкісно-силові якості, гнуч-
кість, загальну витривалість, спеціальну витривалість: 
біг з високого старту на 15 м – 2,71 с; біг з високого 

старту на 30 м – 4,79; стрибок угору з місця – 39,3 
см; сумарний показник відносної сили п’яти м’язових 
груп ноги – 4,0 кг; потрійний стрибок з місця – 614,03 
см; біг 10 х 30 м – 64,05 с; біг на 3 000 м – 13,08 хв; 
гоніометрія:
а) продольний шпагат – 152,54 град,
б) поперечний шпагат – 153,3 град; та технічну 

підготовленість: ведення м’яча на 30 м – 5,09 с; 
удари на влучність – 5,12 раз; жонглювання м’ячем 
– 61,03 раз/хв.; ведення м’яча, обведення стояків, 
удар по воротах – 4,35 с.
Участь гравців ІІІ-го розряду у другому колі зма-

гань (січень – березень) супроводжувалося статистич-
но незначущим (Р > 0,05) покращенням результатів у 
наступних контрольних вправах: біг з високого старту 
на 15 м (- 0,09 с); біг з високого старту на 30 м ( – 0,05 
с); сумарний показник відносної сили п’яти м’язових 
груп (+ 0,9 кг); біг 10 х 30 м (- 4,16 с); гоніометрія 
– поперечний шпагат (+ 1,16°); ведення м’яча на 30 
м  (- 0,05 с); удари на влучність (+ 0,33 раз); жонглю-
вання м’ячем (+ 22,24 раз); та ведення м’яча, обве-
дення стійок, удар по воротах (- 0,22 с). Статистично 
значущим показником (Р < 0,05) є контрольна вправа 
у швидкості виконання ведення м’яча на 30 м – 5,09 
с. Погіршення показників фізичної підготовленості 
спостерігається у: стрибку угору з місця (- 0,88 см); 
потрійному стрибку угору з місця (- 5,02 см); та гоні-
ометрії – продольний шпагат (- 2,53°).

Наприкінці змагального періоду, першості міста 
Луганська з міні-футболу, у тестуванні № 3 (початок 
квітня) зниження результатів (Р < 0,05) просліджувало-
ся у наступних показниках технічної підготовленості: 
ведення м’яча на 30 м та удари на влучність з резуль-
татом – 5,11 с та 8,86 раз відповідно. У випробуваних 
параметрів швидкості, швидкісно-силових якостей, 
відносної сили п’яти м’язових груп, спеціальної ви-
тривалості, загальної витривалості, гнучкості, «жон-
глюванні м’ячем», «веденні м’яча, обведенні, удару 
по воротах». Проведення чемпіонату з міні-футболу 
(кінець жовтня – початок квітня) супроводжувалося 
у спортсменів ІІІ розряду покращенням спеціальної 
витривалості та технічної підготовленості. Незначне 
зниження результатів (Р > 0,05) просліджувалося у 
показниках швидкісно-силових якостей та гнучкос-
ті. Зниження (Р > 0,05) результатів спостерігалося у 
швидкості та загальної витривалості (біг на 3000 м), 
останнє з якого є найгіршим показником за весь зма-
гальний період – 13,12 хв.

Висновки:
1. В ході експериментальних досліджень було визна-

чено комплекс тестів (контрольних вправ), викори-
стання яких дозволить об’єктивно оцінювати рівень 
фізичної підготовленості (біг на 15 м та біг на 30 м 
з високого старту; стрибок угору з місця; потрійний 
стрибок з місця; гоніометрія; сумарний показник 
відносної сили п’яти м’язових груп ноги; біг 10х30 
м; тест Купера) та рівень технічної майстерності 
(ведення м’яча; удари на влучність; жонглювання 
м’ячем; ведення м’яча, обведення п’яти манекенів, 
удар по воротах).
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2. Аналіз матеріалів таблиці 1 дозволяє виділити в 
річному циклі такі періоди, в яких гравці у футзал 
ІІІ розряду продемонстрували найвищі показники 
фізичної та технічної підготовленості:
в бігу з високого старту на 15 та 30 м; сумарному • 
показнику відносної сили п’яти м’язових груп; бігу 
10 х 30 м; гоніометрії (поперечний шпагат); веден-
ні м’яча на 30 м; ударів по влучність; жонглюванні 
м’ячем – кінець січня (тестування      № 2).
в бігу на 3 000 м – кінець жовтня (тестування № 1).• 
у стрибку угору з місця; потрійному стрибку; го-• 
ніометрії (продольний шпагат); ведення м’яча, об-
ведення стійок, удар по воротах – кінець березня 
(тестування № 3).

Подальшими дослідженнями планується визначен-
ня рівня та змін показників фізичної та технічної під-
готовленості більш кваліфікованих гравців у футзал.
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Виховання рухово-пластичної виразності на етапі 
спеціалізованої базової підготовки в художній гімнастиці

Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В., Литовко Т.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Обґрунтовано та розроблено 
методику виховання рухово-
пластичної виразності гімнасток 
на етапі спеціалізованої базової 
підготовки в художній гімнасти-
ці та експериментально пере-
вірено її ефективність. Про-
аналізовано критерії та сучасні 
вимоги до рухово-пластичної 
виразності гімнасток. Визна-
чено її основні компоненти: 
музично-ритмічна підготовка; 
оволодіння навичками вираз-
ного руху; хореографічна під-
готовка; вивчення елементів 
народних и бальних танців.

Кравчук Т.Н., Санжарова Н.Н., Голен-
кова Ю.В., Литовко Т.В. Воспитание 
двигательно-пластической выразитель-
ности на этапе специализированной ба-
зовой подготовки в художественной гим-
настике. Обоснована и раскрыта методика 
воспитания двигательно-пластической вы-
разительности на этапе специализирован-
ной базовой подготовки в художественной 
гимнастике. Проанализированы критерии 
и современные требования к двигательно-
пластической выразительности гимнасток. 
Определены ее основные компоненты: 
музыкально-ритмическая подготовка; овла-
дение навыками выразительного движения; 
хореографическая подготовка; изучение 
элементов народных и бальных танцев.

Kravchuk T.N., Sanzharova N.N., Golen-
kova J.V., Litovko T.V. Education of the 
impellent-plastic expressiveness at a 
stage of specialized base preparation 
in art gymnastics. In the given article is 
proved and opened the technique of educa-
tion of the impellent-plastic expressiveness 
at a stage of specialized base preparation in 
art gymnastics. Criteria and modern require-
ments to the impellent-plastic expressive-
ness of gymnasts are analyzed. Its basic 
components are defined: musical-rhythmic 
preparation; mastering by skills of expres-
sive movement; choreographic preparation; 
studying of elements of national and ball 
dances.

Ключові слова:
артистичність, виразність, 
музика, пластика, хореогра-
фія, художня гімнастика.

артистичность, выразительность, 
музыка, пластика, хореография, художе-
ственная гимнастика.

artistry, expressiveness, music, plastic, a 
choreography, art gymnastics.

Вступ.1

Сучасні правила з художньої гімнастики висувають 
високі вимоги до артистичності спортсменок, 
основними компонентами якої є вміння рухами 
виражати характер, ритм, темп та інші характеристики 
музики обраної для виконання змагальної композиції. 
Саме артистичність виконання іноді стає вирішальною 
при виставленні суддями балів спортсменкам при 
однаковому рівні їхньої технічної підготовленості. 
Тому для перемоги сьогодні не достатньо ідеально 
технічно виконати елементи, виступи гімнасток 
мають бути виразними, яскравими, артистичними. 
Все це вимагає від тренерів значну увагу приділяти 
вихованню рухово-пластичної виразності.

Питання виконавської майстерності й артистич-
ності в художній гімнастиці досліджували  С. Бори-
сенко (2000) [1], Л. Гончаренко (1987) [2], Ж Горбаче-
ва (2000) [3], О. Горшкова (2003) [4], А. Кабаєва (2009) 
[5], Н. Каравацька (2002) [6], Л. Карпенко (2001) [7]. 
Автори визначили основні компоненти виконавської 
майстерності, до яких увійшли: пластика, виразність, 
акторська майстерність, експресія рухів та ін. Пласти-
ку рухів як одну з важливих координаційних здібнос-
тей вивчали М. Бернштейн (1947), Т. Лисицька (1997), 
Б. Лоу (1984), Л. Назаренко (1998, 1999). Під пласти-
кою рухів дослідники розуміли технічність, точність, 
амплітудність, віртуозність, цілісність рухів, тощо.

Проте до теперішнього часу залишається не до-
статньо вивченим питання формування рухово-
пластичної виразності в художній гімнастиці на етапі 
спеціалізованої базової підготовки, що і визначило 
актуальність дослідження. 

Робота виконана згідно з планом НДР кафедри 
музично-ритмічного виховання та єдиноборств Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди.

© Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В.,  
    Литовко Т.В., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити методику вихован-

ня рухово-пластичної виразності гімнасток на етапі 
спеціалізованої базової підготовки в художній гімнас-
тиці та експериментально перевірити її ефективність.

Завдання дослідження:  Визначити критерії та 
сучасні вимоги до рухово-пластичної виразності 
гімнасток. Розробити методику виховання рухово-
пластичної виразності на етапі спеціалізованої підго-
товки в художній гімнастиці. Експериментально пере-
вірити ефективність розробленої методики.

Для вирішення поставлених завдань було викорис-
тано наступні методи: аналіз науково-методичної лі-
тератури; педагогічні спостереження, констатуючий, 
формуючий і порівняльний педагогічні експеримен-
ти; бесіди з фахівцями, анкетування; методи матема-
тичної статистики.

Результати дослідження: 
У результаті проведеного дослідження нами було 

розроблено та експериментально перевірено методику 
виховання рухово-пластичної виразності на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки в художній гімнастиці. 
Дослідження проводилося на базі секції з художньої 
гімнастики ДЮСШ №5 та секції з художньої гімнас-
тики на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди м. Харкова у 
період з жовтня 2009 року по лютий 2010 року. 

У експерименті взяли участь 2 групи гімнасток 11-
13 років (всього 20 осіб: 10– контрольна та 10 – екс-
периментальна). 

Для гімнасток експериментальної групи нами було 
розроблено та впроваджено в навчально-тренувальний 
процес власну методику виховання рухово-пластичної 
виразності, що складалася з наступних компонентів: 
1. Музично-ритмічної підготовки; 2. Оволодіння нави-
чками виразного руху; 3. Хореографічної підготовки; 
4. Вивчення елементів народного и бального танцю.

Відповідно до компонентів рухово-пластичної 
підготовки гімнасток 11-13 років, ми визначили голо-
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вні знання, уміння й навички, якими мали оволодіти 
спортсменки:

Музично-ритмічна підготовка:
вміння сприймати музичне мистецтво через усві-• 
домлення його драматургії; 
виховання здатності тонко відчувати музику, вміння • 
передавати за допомогою жестів і рухів стиль твору 
певної епохи, часу;
самостійно, через власні відчуття, фантазію переда-• 
ти в русі образи і побудови, почуті в музиці.

Оволодіння навичками виразного руху (вміння 
технічно правильно виконувати: 

елементи без предмета (рівноваги, нахили, поворо-• 
ти, стрибки високої складності) та з роботою пред-
метів, використовуючи всі сегменти тіла.
рухами рук, ніг та тіла, мімікою й пантомімікою са-• 
мостійно творчо зобразити характер музики;
рухами рук, ніг, тіла та мімікою й пантомімікою • 
вміти зображати різні настрої та відчуття людини – 
гнів, радість, зосередженість, закоханість тощо.

Хореографічна підготовка. Вміти виконувати на-
ступні вправи класичної хореографії: релєве по різ-
ним позиціям; демі й гранд пліє в 1, 2, 4 і 5 позиції; 
батмани: тандю, жете з 1 й 5 позиції хрестом; рон де 
жамб пар тер з 1 позиції – ан деор і ан дедан (із зу-
пинками попереду й позаду); батман релєве лян на 45 
градусів тримаючись однією рукою за станок; батман 
фраппе; пті батман сур лє ку де п’є; гран батман жете 
з 1 та 5 позицій; 1-6 пор де бра; велике адажіо біля 
станка й на середині; стрибки соте, ешапе, ассамблє, 
гран шанжман де п’є, сісон, семпль, жете; повороти 
фуете, тур піке, тур шене

Вивчення елементів народного танцю: «вихиляс-
ник» – удар носком і ребром каблука однієї ноги з 
одночасним підскоком на іншій нозі; «бігунец» – до-
вгий крок вперед із стрибком; з двома подальшими 
кроками на низьких напівпальцях; «угинання» – зги-
нання до щиколотки і відкриття однієї ноги на 35 
градусів з одночасним підскоком на іншій нозі; «ві-
рьовочка» – почергове перенесення зігнутих ніг спе-
реду назад з одночасними невеликими підскоками на 
низьких напівпальцях, в невеликому напівприсіданні; 
притупування-перескок на всю стопу з двома подаль-
шими почерговими ударами всією стопою об підлогу 
по 6 позиції;  виконання творчих завдань із викорис-
танням знайомих танцювальних „па”, підбиранням 
пластики, жестикуляції відповідно до характеру му-
зичного твору.  А також вивчення елементів бальних 
та сучасних танців: блюз, джаз, рок-н-рол, драйв, па-
садобль, фламенко, танго.

Рівень рухово-пластичної виразності досліджу-
ваних на початку та наприкінці експерименту ми ви-
мірювали за такими показниками: пластичність (амп-
літуда рухів – 10 балів; точність – 10 балів; широке 
використання супроводжуючих рухів корпусу, голови, 
шиї, рук, кистей – 10 балів; різноманітність в динаміз-
мі, швидкості й інтенсивності рухів – 10), музичність 
рухів (гармонія з музикою в характері кожного фраг-
мента рухів – 10 балів; гармонія з музикою в ритмі 
кожного фрагмента рухів – 10 балів; емоційний зв'язок 

з музикою – 10 балів) та створення художнього образу 
(хореографія – 10 балів, артистичність (жести, міміка, 
пантоміміка) – 10 балів; яскравість – 10 балів). Усі ці 
показники оцінювалися при виконанні досліджува-
ними довільної змагальної композиції без предмета. 
Оцінювали композиції чотири судді (більша й менша 
оцінки відкидалися, а з тих що залишалися обчислю-
валася середня арифметична).

Порівняння цих показників рухово-пластичної ви-
разності досліджуваних контрольної та експеримен-
тальної групи на початку і наприкінці педагогічного 
експерименту, проведене з використанням t-критерію 
Ст’юдента, показало, що в контрольній групі вони май-
же не змінилися. Тоді як в експериментальній групі 
спостерігався значний статистично вірогідний приріст 
основних показників рухово-пластичної виразності: 
амплітуди й точності рухів, використання супрово-
джуючих рухів, динамізму, швидкості, інтенсивності, 
гармонії та емоційного зв'язку з музикою, хореографії, 
артистичності та яскравості (див. табл. 1).

При оцінці пластичності, музичності рухів і 
створення художнього образу у досліджуваних 
контрольної та експериментальної груп до й після 
педагогічного експерименту ми отримали наступні 
результати. 

Пластичність рухів у досліджуваних групи де 
впроваджувалася наша методика виховання рухово-
пластичної виразності була оцінена після експеримен-
ту на 1,34 балів вище. Різниця статистично вірогідна. 
Подібна картина спостерігалась і при оцінці музич-
ності рухів та створення художнього образу відповід-
но вище на 2,15 та 2,02 балів. Статистична обробка 
отриманих результатів довела вірогідність різниці 
між вищеназваними показниками рухово-пластичної 
виразності у гімнасток експериментальної групи (див.
табл. 2).

Висновки.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження: 

1. Розроблено та впроваджено в навчально-
тренувальний процес власну методику вихован-
ня рухово-пластичної виразності, що складала-
ся з наступних компонентів: музично-ритмічної 
підготовки; оволодіння навичками виразного руху; 
хореографічної підготовки; вивчення елементів на-
родного и бального танцю.

2. Експериментально доведено, що розроблена мето-
дика виховання рухово-пластичної виразності спри-
яла значному покращенню амплітуди й точності 
рухів, якості використання супроводжуючих рухів, 
динамізму, швидкості, інтенсивності, гармонії та 
емоційного зв'язку з музикою, хореографічності, 
артистичності і яскравості рухів досліджуваних, а 
також пластичності, музичності й створення худож-
нього образу в цілому.
На нашу думку, на подальше дослідження заслу-

говує удосконалення та розробка нових ефективних 
методик виховання рухово-пластичної виразності в 
художній гімнастиці з використанням новітніх інфор-
маційних технологій.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

67

Література:
Борисенко С.И. Повышение исполнительского мастерства гим-1. 
насток на основе совершенствования хореографической под-
готовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 / Бо-
рисенко, Светлана Ивановна; СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. 
— СПб., 2000. — 21 с.
Гончаренко Л.В. О значении выразительности движений в худо-2. 
жественной гимнастике [Текст] / Л.В. Гончаренко // Физическое 
воспитание молодежи. – Ростов-на-Дону, 1987. – С. 125-128.
Горбачева Ж.С. Формирование пластической выразительности в ху-3. 
дожественной гимнастике [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
спец.: 13.00.04 / Горбачева Жанна Сергеевна. – СПб., 2000. – 21с.
Горшкова Е.В. Двигательно-пластическая выразительность и ее 4. 
развитие в дошкольном детстве [Текст] / Е.В. Горшкова // Тези-
сы V Всероссийского съезда психологов. — СПб., 2003. – С.14.
Кабаева А.М. Эстетический компонент соревновательных про-5. 
грамм гимнастов [Текст] / А.М. Кабаева, М.Э. Плеханова // Уче-
ные записки. – 2009. – № 4(50). – С. 54-57.

Таблиця 1
Рівень показників рухово-пластичної виразності досліджуваних контрольної (КГ, n=10) та 

експериментальної (ЕГ, n=10) груп до та після педагогічного експерименту

Показники
КГ

t
ЕГ

t
до після до після

Амплітуда рухів 5,9±0,15 6,6±0,2 2,8 5,75±0,29 7,0±0,19 3,57

Точність рухів 4,75±0,14 5,25±0,23 1,92 4,95±0,23 6,55±0,27 4,57

Використання супроводжую-
чих рухів 4,0±0,41 4,9±0,33 1,7 5,05±0,2 7,0±0,3 5,42

Динамізм, швидкість, 
інтенсивність 4,4±0,23 4,8±0,26 1,14 4,8±0,19 6,35±0,22 5,34

Гармонія з музикою в 
характері кожного фрагмен-
та рухів

3,95±0,3 4,3±0,32 0,79 4,7±0,16 6,35±0,22 6,11

Гармонія з музикою в ритмі 
кожного фрагмента рухів 3,75±0,24 4,2±0,27 1,25 4,9±0,15 6,6±0,26 5,67

Емоційний зв'язок з музи-
кою 4,45±0,28 4,85±0,3 0,98 4,75±0,18 6,85±0,21 7,5

Хореографія 5,0±0,16 5,35±0,29 1,06 5,3±0,26 7,15±0,21 5,6

Артистичність (жести, 
міміка, пантоміміка) 4,05±0,2 4,5±0,22 1,5 4,55±0,2 6,95±0,18 8,89

Яскравість 4,15±0,21 4,4±0,2 0,86 4,5±0,24 6,2±0,45 3,33

Таблиця 2
Рівень рухово-пластичної виразності досліджуваних контрольної (КГ, n=10 )  

та експериментальної (ЕГ, n=10) груп до та після педагогічного експерименту

Показники
КГ

t p
ЕГ

t p
до після до після

Пластичність 4,76±0,13 5,39±0,16 3,0 p<0,01 5,14±0,05 6,73±0,19 6,55 p<0,001

Музичність рухів 4,05±0,24 4,45±0,26 1,67 p>0,05 4,78±0,1 6,6±0,13 9,94 p<0,001

Створення худ. 
образу 4,4±0,15 4,75±0,2 1,4 p>0,05 4,78±0,19 6,77±0,19 7,4 p<0,001
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Оздоровчі можливості використання аеробіки  
в старших класах загальноосвітньої школи

Кравчук Т.М., Шахов В.Р., Губіна І.Ю., Гусляєва О.Ю., Рядинська І.А.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
У статті визначено оздоровчі 
можливості використання аеробіки 
на уроках фізичної культури в 
старших класах. Обґрунтовано 
й розроблено методику прове-
дення уроків фізичної культури в 
старших класах з використанням 
засобів різних видів аеробіки та 
досліджено їх вплив на показ-
ники здоров’я старшокласників. 
Показано, що заняття аеробікою 
сприяють значному підвищенню 
рівня фізичного здоров’я старшо-
класниць в цілому та покращенню 
окремих його показників, а також 
підвищують настрій, поліпшують 
самопочуття та активність учениць 
старших класів.

Кравчук Т.Н., Шахов В.Р., Губина И.Ю., 
Гусляева Е.Ю., Рядинская И.А. Оздо-
ровительные возможности исполь-
зования аэробики в старших классах 
общеобразовательной школы. В ста-
тье раскрыты оздоровительные возмож-
ности использования аэробики на уроках 
физической культуры в старших классах. 
Обоснована и разработана методика про-
ведения уроков физической культуры в 
старших классах с использованием раз-
ных видов аэробики, а также исследовано 
их влияние на показатели здоровья стар-
шеклассников. Показано, что занятия 
аэробикой способствуют значительному 
улучшению здоровья старшеклассниц, 
повышению настроения, самочувствия и 
активности. 

Kravchuk T.N., Shahov Р.V., Gubina 
I.J., Guslyaeva E.J., Ryadinskaya I.A. 
Health-improving possibilities of usage 
of aerobics in the senior classes of 
comprehensive school. In the article is 
opened health-improving possibilities of 
use of aerobics at physical training lessons 
in the senior classes. The technique of 
carrying out of lessons of physical training 
in the senior classes with use of different 
kinds of aerobics is proved and developed, 
and also their influence on indicators of 
health of senior pupils is investigated. It 
is shown that employment by aerobics 
promotes considerable improvement of 
health of senior pupils, increase of mood, 
state of health and activity. 

Ключові слова:
аеробіка, здоров’я, методика, 
старшокласники, урок, варіатив-
ний модуль.

аэробика, здоровье, методика, старше-
классники, урок, вариативный модуль.

aerobics, health, technique, senior pupils, 
lesson, variation the module.

Вступ.1

Постійне зростання хронічних захворювань у ді-
тей шкільного віку викликає неабияке занепокоєння 
лікарів, педагогів та інших спеціалістів. Нажаль пік 
зростання хвороб приходиться на старший шкільний 
вік. Саме в цьому віці найбільш яскраво проявляють-
ся проблеми та помилки сучасної системи виховання 
й навчання, а також малорухомого способу життя мо-
лоді. Протистояти цьому негативному явищу, на нашу 
думку, зможе залучення старшокласників, до видів 
фізичної активності, які їм цікаві та сприяють покра-
щенню основних показників здоров’я. До таких ви-
дів можна віднести популярну серед великої кількості 
молоді аеробіку.

В останні десятиліття було проведено низку до-
сліджень з різних питань теорії та практики аеробіки. 
Проблемам впливу занять аеробікою на різні показни-
ки фізичного розвитку та здоров’я людини присвяче-
но наукові праці О. Бурдигіної (2003) [2], Л. Костюні-
ної (2006) [3], О. Лошенко О.(2007) [4], І. Степанової 
(2007) [6], Д. Хозяїнової (2004) [7] та ін. Але автори не 
ставили завданням вивчити влив занять танцюваль-
ною аеробікою на показники здоров’я учнів старших 
класів, що і визначило актуальність теми нашого до-
слідження.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розкрити оздоровчі можли-

вості використання аеробіки в старших класах.
Завдання дослідження: обґрунтувати й розроби-

ти методику проведення уроків фізичної культури в 
старших класах з використанням засобів різних видів 
аеробіки та дослідити їх вплив на показники здоров’я 
старшокласників. 
© Кравчук Т.М., Шахов В.Р., Губіна І.Ю., Гусляєва О.Ю., 
    Рядинська І.А., 2010

Для вирішення поставлених завдань були викорис-
тані наступні методи: аналіз спеціально-методичної і 
наукової літератури та інших джерел з проблеми до-
слідження, функціональні проби, методи математич-
ної статистики.

Результати дослідження.
Згідно методичного листа Міністерства освіти і на-

уки України, з 2009-2010 навчального року у 5-9 класах 
упроваджується нова навчальна програма з фізичної 
культури [5]. Дана програма складається з двох інва-
ріантних (обов’язкових) модулів: теоретико-методичні 
знання та загальна фізична підготовка і варіативних 
модулів, кожен з яких може бути представлений будь-
яким видом спорту. Фахівці фізичної культури можуть 
розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. 

На нашу думку, продовження подібної організації 
фізичного виховання школярів має бути і в старших 
класах. Саме в старших класах можна і треба вклю-
чити види спорту та фізичної активності, які будуть 
найбільш до вподоби старшокласникам та найкраще 
сприятимуть поліпшенню їхнього здоров’я. До таких 
видів ми можемо віднести й аеробіку. 

Згідно вищесказаного нами було розроблено ва-
ріативний модуль ”Аеробіка” для учнів 10-11 класів 
(див. табл. 1.)

У результаті впровадження варіативного модуля з 
аеробіки до навчального процесу учнів старших класів, 
нами було визначено оздоровчі можливості викорис-
тання цього виду спорту. В якості досліджуваних були 
дівчата старшого шкільного віку в кількості 15 осіб – 
контрольна група та 15 – експериментальна група. 
Досліджувані контрольної групи відвідували уроки 
фізичної культури, що проводилися за навчальною 
програмою загальноосвітніх шкіл. Для досліджуваних 
експериментальної групи проводилися заняття з 
аеробіки за розробленою авторами комбінованою 
програмою. Заняття проводилися за розкладом уроків 
в обладнаному аудіоапаратурою залі 
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Таблиця 1.
Розподіл навчального матеріалу за роками вивчення варіативного модуля ”Аеробіка” (10-11 класи)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку аеробіки. 
Загальна характеристика видів аеробіки (оздо-
ровча, спортивна, прикладна). 
Правила техніки безпеки при заняттях 
аеробікою. Заборонені вправи в оздоровчій 
аеробіці. Санітарно-гігієнічні вимоги до спор-
тивного інвентарю. Особиста гігієна спортсме-
на. Оздоровчий потенціал аеробіки.

Учні характеризують історію розвитку аеробіки;
називають та коротко характеризує види оздоровчої 
аеробіки (танцювальну, з предметами та приладами: степ-
аеробіка, фітбол-аеробіка, памп-аеробіка); види спортивної 
аеробіки за версіями різних федерацій; види прикладної 
аеробіки (бокс-аеробіка, каратебіка, йог-аеробіка, тощо). 
знають правила техніки безпеки при заняттях різними ви-
дами аеробіки; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного 
інвентарю та вимоги особистої гігієни; вплив аеробіки на 
організм тих, що займаються.

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні вправи для розвитку гнучкості пле-
чового пояса та рухливості нижніх кінцівок, 
сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного 
преса, спини; вправи на розтягування; вправи 
для розвитку витривалості, спритності.

Учні виконують комплекси спеціальних вправ на розвиток 
гнучкості плечового пояса та рухливості нижніх кінцівок, 
сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; 
вправи на розтягування; вправи для розвитку витривалості, 
спритності.

Технічна підготовка
Вивчення:
 основних базових кроків аеробіки (базік степ, 
степ-тач, крос, лоза, лифт, ланж, джампін-
джак та ін.);
Основних базових рухів руками:
піднімання та опускання рук у різних поло-
женнях на різну висоту;
згинання й розгинання
розведення та приведення;
гребкові рухи;
колові рухи;
схрещення.
Музично-ритмічне виховання засобами музич-
них ігор та завдань.

Учні характеризують основні базові кроки та рухи рук в 
аеробіці;
виконують  основні базові кроки аеробіки (базік степ, степ-
тач, крос, лоза, лифт, ланж, джампін-джак та ін.);
основні базові рухи руками;
комбінації з базових рухів аеробіки («Low іmpact» та «Hіgh 
Іmpact»).
вміють поєднувати вправи аеробіки з музичним супроводом 
різного темпу, ритму і розміру.
. 

2 рік вивчення
Теоретичні відомості

Види танцювальної аеробіки (фанк-аеробіка, 
латина-аеробіка, ріверденс-аеробіка, біліденс, 
рок-н-рол-аеробіка та ін.), їх походження, 
сучасний стан. Особливості поєднання різних 
танцювальних стилів з базовими елементами 
аеробіки.

Учні дають загальну характеристику  різним видам 
танцювальної аеробіки (фанк-аеробіка, латина-аеробіка, 
ріверденс-аеробіка, біліденс, рок-н-рол-аеробіка та ін.), 
історії їх походження.
Обґрунтовують особливості поєднання різних танцюваль-
них стилів з базовими елементами аеробіки.

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні комплекси вправ для розвитку 
гнучкості плечового пояса та рухливості 
верхніх і нижніх кінцівок, сили верхніх та 
нижніх кінцівок, черевного преса, спини; 
вправи на розтягування; вправи для розвитку 
витривалості, спритності, швидкості.

Учні виконують комплекси спеціальних вправ на розвиток 
гнучкості плечового пояса та рухливості верхніх і нижніх 
кінцівок, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пре-
са, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку 
витривалості, спритності, швидкості.

Технічна підготовка

Вивчення:
 основних рухів танцювальної аеробіки (кроки 
ча-ча-ча, мамбо, галоп, полька, твіст джамп, 
кроки рок-н-ролу);
особливостей техніки роботи рук, в 
танцювальній аеробіці латина, фанк і біліденс.
Музично-ритмічне виховання засобами музич-
них ігор та завдань.

Учні виконують  основні рухи танцювальної аеробіки 
(кроки ча-ча-ча, мамбо, галоп, полька, твіст джамп, кроки 
рок-н-ролу).
Володіють технікою роботи рук, в танцювальній аеробіці 
латина, фанк і біліденс.
виконують танцювальні композиції (фанк-аеробіки, латина-
аеробіки, ріверденс-аеробіки, біліденс, рок-н-рол-аеробіки) 
на 32 рахунки.
Вміють на слух визначати за музичним твором танцюваль-
ний напрям композиції, підбирати музику для тієї чи іншої 
музичної композиції.
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Для визначення оздоровчого потенціалу танцю-
вальної аеробіки ми, за допомогою експрес-системи 
розробленої Г. Апанасенком [1], вимірювали рівень 
фізичного здоров’я старшокласників, що входили до 
контрольної та експериментальної груп до та після 

педагогічного експерименту. Для цього визначалася 
життєва ємкість легенів (ЖЄЛ), частота серцевих ско-
рочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), маса і довжина 
тіла та динамометрія кисті. На підставі отриманих да-
них ми розраховували наступні індекси: індекс маси, 

Таблиця 2.
Показники фізичного здоров’я досліджуваних контрольної групи до і після педагогічного експерименту

Показники фізичного здоров’я 
досліджуваних До експерименту Після експери-

менту t p

Індекс маси тіла, кг/м2 21,30±0,40 21,41±0,43 0,19 p>0,05

Життєвий індекс, мл/кг 65,5±1,41 65,67±1,59 0,08 p>0,05

Силовий індекс, % 34,27±1,21 34,87±0,95 0,39 p>0,05

Індекс Робінсона, ум.од. 85,61±2,47 84,14±2,41 0,43 p>0,05

Час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30с., с) 114,33±4,92 111,4±4,28 0,45 p>0,05

Загальна оцінка рівня здоров’я 
(сума балів) 6,07±0,64 6,07±0,61 0 p>0,05

Таблиця 3.
Показники фізичного здоров’я досліджуваних експериментальної групи до і після педагогічного експерименту

Показники фізичного здоров’я 
досліджуваних До експерименту Після експери-

менту t p

Індекс маси тіла, кг/м2 21,49±0,39 21,07±0,33 0,82 p>0,05

Життєвий індекс, мл/кг 66,76±1,72 70,62±1,4 1,75 p>0,05

Силовий індекс, % 32,53±1,02 38,53±1,03 4,14 p<0,01

Індекс Робінсона, ум.од. 82,98±2,03 81,44±1,07 0,67 p>0,05

Час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30с., с) 106,53±3,71 85,67±2,0 4,96 p<0,001

Загальна оцінка рівня здоров’я 
(сума балів) 6,27±0,67 9,06±0,38 3,62 p<0,01

Рис. Рівень фізичного здоров'я досліджуваних до та після експерименту
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життєвий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона та 
функціональну пробу (пробу Мартінета)

Так, порівнюючи основні показники фізичного 
здоров’я досліджуваних (див.табл. 2, 3), ми отримали 
наступні результати: індекс маси тіла у досліджува-
них контрольної групи до та після експерименту май-
же не змінився і дорівнював до – 21,30, а після екс-
перименту – 21,41. Подібна картина спостерігалася і 
в експериментальній групі: до – 21,49, після – 21,07, 
що свідчить про те, що заняття танцювальною аеро-
бікою майже не вплинули на індекс маси тіла  дослі-
джуваних. Значних змін не відбулося і в наступному 
показникові фізичного здоров’я досліджуваних – жит-
тєвому індексі. 

Подальший аналіз показників фізичного здоров’я 
досліджуваних показав, що в експериментальній групі 
після педагогічного експерименту значно зріс силовий 
індекс (до експерименту – 32,53, після – 38,53). Ста-
тистична перевірка довела вірогідність різниці між 
цим показником до та після експерименту. Тобто за-
няття танцювальною аеробікою сприяли підвищенню 
рівня силових здібностей старшокласниць. У контр-
ольній групі цей показник до та після експерименту 
залишився без змін.

Без змін в контрольній та експериментальній групі 
до і після експерименту залишився й індекс Робінсо-
на, що свідчить про відсутність впливу танцювальної 
аеробіки на цей показник. 

Зовсім інша картина спостерігається при порів-
нянні часу відновлення ЧСС після 20 присідань. У до-
сліджуваних контрольної групи до та після педагогіч-
ного експерименту він знову залишився без змін (до 
експерименту – 114,33, після – 111,4), а в експеримен-
тальній групі після експерименту значно покращився 
(відповідно 106,53 до і 85,67 після педагогічного екс-
перименту), що й було статистично доведено. 

Значно вищим після експерименту у експеримен-
тальній групі виявився рівень фізичного здоров’я в ці-
лому. Так, якщо до експерименту він дорівнював 6,27, 
то після – 9,06, що свідчить про значне покращення 
рівня фізичного здоров’я під впливом занять танцю-
вальною аеробікою. В контрольні групі цей показник 
залишився без змін. 

Перевіряючи рівень самопочуття, активності й 
настрою досліджуваних контрольної та експеримен-
тальної груп до та після експерименту, ми отримали 
наступні результати. В контрольній групі рівень са-
мопочуття після педагогічного експерименту значно 
знизився, тоді як проведення занять танцювальною 
аеробікою в експериментальній групі сприяло значно-
му покращенню самопочуття досліджуваних.

Значно знизилася активність досліджуваних контр-
ольної групи після педагогічного експерименту, тоді 

як в експериментальній групі активність старшоклас-
ниць до та після педагогічного експерименту зали-
шилася на одному рівні, що свідчить про позитивний 
вплив занять танцювальною аеробікою на активність 
досліджуваних.

Подібна картина спостерігалася і при перевірці 
рівня настрою досліджуваних. Так, в контрольній гру-
пі після експерименту він значно знизився, тоді як в 
експериментальній групі залишився на тому ж рівні.

Висновки.
Таким чином, у ході дослідження було доведено, 

що заняття аеробікою сприяють значному підвищен-
ню рівня фізичного здоров’я старшокласниць в ціло-
му та покращенню окремих його показників, зокрема 
силового індексу та часу відновлення ЧСС після 20 
присідань. Заняття танцювальною аеробікою також 
підвищують настрій, поліпшують самопочуття та ак-
тивність учениць старших класів, що й було статис-
тично доведено.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні впливу занять аеробікою на фізичний розви-
ток дітей різного шкільного віку, а також визначенні 
ролі та місця засобів різних видів аеробіки у шкільній 
та позашкільній діяльності. 
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Становлення теорії та практики фізичного виховання  
в радянській Україні через призму  

реформаторської педагогіки (1920 – 1930 рр.)
Лук’янченко М.І.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Анотації:
Проаналізовано розвиток фі-
зичного виховання у 20-х рр. 
ХХ ст. в Україні. Виділено осно-
вні завдання фізичної культури 
досліджуваного періоду. Зазна-
чено, що фізичне виховання у 
досліджуваний період виокрем-
люється як загальнопедагогічна 
проблема. Розглянуто основні 
тенденції розвитку теорії і прак-
тики фізичного виховання. Ви-
значено, що спортивно-масова 
робота з молоддю та фізичне 
виховання мали військове спря-
мування, метою яких було вихо-
вання людини-патріота, здатної 
захистити Вітчизну. Розкрито 
зміст науки «педологія».

Лукьянченко Н.И. Становление и разви-
тие теории и практики физического вос-
питания советской Украины сквозь при-
зму реформаторской педагогики (1920 
– 1930 гг.). Проанализирован процесс раз-
вития физического воспитания в 20 гг. ХХ ст. 
в Украине. Выделены основные задания 
физической культуры исследуемого перио-
да. Установлено, что физическое воспита-
ние в изучаемый период выделяется как 
общепедагогическая проблема. Рассмотре-
но основные тенденции развития теории и 
практики физического воспитания. Опреде-
лено, что спортивно-массовая работа с мо-
лодежью и физическое воспитание имели 
военное направление, целью которых было 
воспитание человека-патриота, способного 
защитить Отчизну. Раскрыто содержание 
науки «педология».

Lukjanchenko M.I. Formation of the the-
ory and practice of physical education 
in the Soviet Ukraine through the prism 
of reforming pedagogy (1920 – 1930). In 
the article has been analysed the develop-
ment of physical education in the 20th of 
XX century in Ukraine. It is set that physi-
cal education in the period named above 
is selected as a general pedagogical prob-
lem; the main trends in theory and practice 
of physical education have been revealed. 
Basic progress of theory and practice of 
physical education trends are considered. 
It is certain that sports and mass work with 
young people and physical education had 
military direction, the purpose of which was 
education of man-patriot, able to protect 
Fatherland. Maintenance of science is ex-
posed «pedology».

Ключові слова:
фізичне виховання, фізична 
культура, система навчання і 
виховання, педологія.

физическое воспитание, физическая куль-
тура, система образования и воспитания, 
педология.

physical education, system of education, 
pedology.

Вступ.1

Здоров’я – найбільша цінність людини. Воно 
повинно стати одним з провідних чинників сталого 
розвитку суспільства, пріоритетом соціальної політики 
кожної держави. Тому сьогодні перед країною та 
освітою зокрема постало завдання формування 
цінності здоров`я як на індивідуальному, так і на 
громадському рівнях. 

Одним із кроків Української держави до 
розв’язання питань здоров’я шляхом удосконалення 
правових основ системи фізичного виховання, була 
розроблена Міжгалузева комплексна програма 
“Здоров’я нації”. Поміж важливих проблем охорони 
здоров’я населення було визначено зокрема й неза-
довільний стан здоров’я населення, низький рівень 
інформованості про засоби збереження здоров’я та 
формування здорового способу життя, а також недо-
статня ефективність системи фізичного виховання, 
яка б сприяла поліпшенню стану здоров’я населен-
ня. Сучасні умови розвитку українського суспільства 
висувають нові вимоги до системи освіти, зокрема й 
фізичного виховання.

Фізичне виховання є важливим фактором гармо-
нійного розвитку особистості, що спрямоване, насам-
перед, на зміцнення здоров'я людини, продовження її 
творчої активності та використання набутих якостей 
у суспільній, трудовій та інших видах діяльності. За-
галом фізичне виховання сприяє формуванню та роз-
витку не тільки фізичних, але й особистісних якос-
тей людини (цілеспрямованість, дисциплінованість, 
життєва активність, працьовитість, патріотизм тощо). 
Сьогодні наука про здоров’я людини дедалі частіше 
знаходить своє відображення в системі педагогічної 
освіти, від якої залежить підготовка вчителів, здатних 
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формувати культуру здоров’я підлітків, впровадження 
нових здовов’язберігаючих технологій, формування 
навичок здорового способу життя тощо.

Однак, творчий пошук нових шляхів щодо вдоско-
налення системи фізичного виховання та наукове вирі-
шення проблем теоретичних психолого-педагогічних 
засад фізичного виховання загалом неможливі без ви-
вчення та переосмислення історичного досвіду мину-
лого, що є обов’язковим компонентом будь-якої науки 
та має принципове значення для усвідомлення харак-
теру її становлення, для успішного і ефективного про-
сування вперед. 

Аналіз історико-педагогічних та методичних праць 
виявив, що проблема формування фізичного вихован-
ня, етапи розвитку фізичної культури ставили пред-
метом дослідження багатьох вітчизняних науковців. У 
працях Ю.Грота, В.Кулика, Н. Олійника, О. Півня [9], 
Є. Приступи [11], В.Столбова та ін., висвітлюються 
педагогічні ідеї представників українського спорту, 
розглядаються питання вітчизняної історії фізичної 
культури, розкривається зміст основних етапів розви-
тку фізичної культури та виховання в Україні. Однак 
період розвитку фізичної культури в 20-х роках ми-
нулого століття є недостатньо висвітленим у працях 
вітчизняних дослідників.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – висвітлити розвиток фізичного 

виховання в Україні у 20-ті рр. ХХ ст., що вважається 
періодом становлення радянської влади, характерними 
ознаками якого були коливання та сумніви щодо 
вибору майбутніх напрямів розвитку педагогічної 
науки загалом. Перегляд окремих положень 
організації роботи з фізичного виховання молоді в 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

73

зазначений період, їх об’єктивна оцінка сприятимуть 
відновленню складних та суперечливих моментів 
історико-педагогічного процесу, використанню 
позитивних надбань національного досвіду у сучасній 
педагогічній практиці.

Результати дослідження.
Зазначимо, що 20-ті роки ХХ століття є цікавим і, 

водночас, складним явищем у розвитку вітчизняної 
педагогічної науки. У період НЕПу, як зауважує 
О. Сухомлинська, “інтелектуальна обстановка 
була досить розкріпачена. Партійні керівники не 
планували й не завбачували, якому з суто наукових 
поглядів партія надасть переваги, а деякі з них взагалі 
заперечували можливість надання такої переваги 
будь-якому з напрямків. Крім того, і це дуже важливо, 
серед радянських учених і філософів ніколи не було 
єдиної інтерпретації марксистської філософської 
науки. Особливо це стосувалося педагогічної науки, 
майбутній розвиток якої за радянських часів був 
зовсім не визначений” [6, с. 121].

Загалом у досліджуваний період в історії україн-
ської школи слід виділити прагнення педагогів та пси-
хологів до пошуку нових форм навчання і виховання. 
Тому в радянській Україні у 20-х рр. надзвичайною 
популярністю користувалася педологія – наука, що зо-
середила серйозну увагу на необхідності психолого-
педагогічного вивчення особливостей розвитку дітей 
і врахуванні цих особливостей у процесі навчання та 
виховання. Так, у жовтні 1922 р. в Київському інсти-
туті народної освіти розпочав роботу педологічний 
семінар “для тих з студентів, що бажали б глибшого 
й ширшого вивчення педологічних дисциплін” [2, с. 
269]. У семінарі приймали участь як викладачі, так і 
студенти. У процесі роботи вони розробляли різні те-
оретичні питання, зокрема й поняття психофізичного 
розвитку дитини, визначили природу дитячих відчут-
тів і сприйняття, психофізичні періоди розвитку дитя-
чого організму тощо. 

Відмітимо, що вже до кінця 20-х рр. педологія по-
чала претендувати на провідну роль марксистської 
педагогічної науки про дітей. Серед причин рефор-
мування освітньої системи в досліджуваний період 
слід назвати існування до 1920 року двох концепцій 
розвитку шкільної освіти в Україні: національну, яка 
була розроблена Міністерством народної освіти Укра-
їнської Народної Республіки, та радянську, яку за-
пропонував Наркомос (народний комісаріат освіти) 
УРСР, спираючись на російську систему освіти та 
виховання. Однак після зміцнення своїх позицій на 
українському просторі радянська освіта, опинилася 
на роздоріжжі: з одного боку – національна концепція 
вже не могла бути реалізованою з ідеологічних мір-
кувань, а з іншого – радянська концепція, на зразок 
російської, не відповідала реаліям соціального, сус-
пільного та політичного життя в Україні. Основною 
причиною проведення шкільної реформи була зміна 
суспільно-політичного ладу. Так встановлення радян-
ської суспільно-політичної системи на теренах Укра-
їни сприяло шкільній реформі у 20-х роках ХХ ст., 
основним завданням якої була зміна й перебудова 

організаційних форм виховання й навчання, втілення 
нового ідеологічного змісту в освітній процес, відки-
даючи усі капіталістичні елементи та розвиваючи со-
ціалістичні.

Однак 20-ті роки ХХ ст. позначені компромісом 
між об’єктивними потребами економічного, політич-
ного і духовного розвитку українського суспільства 
та вимогами більшовицької влади до будівництва ко-
муністичного суспільства. В освітній сфері відбулися 
значні зміни, що сприяли соціальному вихованню ді-
тей, створенню трудових шкіл, матеріальному забез-
печенню безпритульних. 

Декларація Наркомосу УРСР про соціальне ви-
ховання дітей, що була прийнята 1 липня 1920 р., іс-
тотно відрізнялася від російських освітніх докумен-
тів. Пріоритетною ідеєю цього документа стало гасло 
«охорона дитинства» (навчання, виховання, матері-
альне забезпечення дітей). Держава та всі освітньо-
педагогічні працівники повинні сприяти забезпечен-
ню прав кожної дитини безпритульної або тієї, яка 
проживає в сім’ї на навчання, матеріальне утримання, 
охорону здоров’я тощо [4, с. 3]. 

Фізичне виховання, як і фізична культура, по-
винна була не тільки існувати у трудовій школі як 
окрема дисципліна, але й охоплювати усі аспекти 
навчально-виховного процесу, а через нього прони-
кати у повсякденне життя учнів та усього населення. 
У зв’язку з потребами фізичного виховання необхід-
но було перебудувати систему освіти. Нагальною 
потребою школи постали питання про прищеплення 
санітарно-гігієнічних навичок учням, проведення 
бесід щодо формування навичок здорового спосо-
бу життя, організацію спортивних розваг різного 
виду, екскурсій, прогулянок тощо. Загалом розвиток 
фізичної в школах був дуже низьким, у переважній 
більшості професійних училищ та технікумів занят-
тя фізкультурою існували, на противагу вищим на-
вчальним закладам, де фізкультура повністю була 
відсутня [8, с. 4].

Серед причин незадовільного стану розвитком фі-
зичного виховання в школах слід виокремити незна-
чну увагу до даної проблеми органів народної освіти. 
Не дивлячись на вказівки Наркомоса щодо важливос-
ті впровадження фізичної культури на всіх ступенях 
навчання, місцеві відділи освіти не брали їх до ува-
ги, не проводили профілактичних бесід з учнями, не 
впроваджували фізкультурний рух у навчальний про-
цес. Важливим чинником, що перешкоджав розвитку 
фізичної культури в школах можна назвати недостат-
нє фінансування даної сфери: позаурочні години не 
оплачувалися учителям, шкільний інвентар постійно 
періодично виходив з ладу, а грошей на закупівлю но-
вого бракувало, коштів на навчально-методичну літе-
ратуру також не виділялося. 

Крім того, важливою освітньою проблемою, осо-
бливо у великих промислових містах, було питання 
шкільних приміщень [8, с. 5]. Частіше за все школи 
розташовувалися у тісних, без необхідних санітарно-
гігієнічних умов, приміщеннях, в яких не було ні 
спортзали, ні двору, не кажучи вже за спеціалізовану 
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площадку, де б могли проводитися заняття фізичною 
культурою.

Для вирішення нагальних проблем щодо розви-
тку фізичного виховання у середніх школах Нарко-
мос домігся від влади спеціальної директиви, згідно 
якої місцеві ради повинні були надати школам право 
безкоштовного користування приміщеннями та ін-
вентарем (стадіони, катки, лижні та водні станції та 
ін.) профспілок. Дана директива містила положення 
щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на за-
купівлю літератури та обладнання необхідного для 
проведення фізкультури, а також забезпечення мож-
ливості проведення додаткових занять з різних видів 
спорту.

Для покращення роботи з питань фізичного ви-
ховання у школах було запропоновано поглибити 
програмно-методичну базу даної галузі. Для вирішен-
ня даної проблеми було об’єднано зусилля Наркомо-
су, Наркомздраву (органів охорони здоров’я), Вищої 
ради фізичної культури та самих вчителів-практиків. 
Висвітлення на шпальтах педагогічних журналів по-
зитивного та негативного досвіду роботи з фізичного 
виховання в школі, теоретичних та методичних пи-
тань, дасть можливість внести корективи в навчальні 
плани та вказати на недоліки організації та проведен-
ня фізкультури в учбових закладах.

Залучення засобів масової інформації до пробле-
ми формування здорового способу життя було важ-
ливою складовою вирішення питання пропаганди 
фізичної культури. Саме педагогічна преса складала 
об’єктивне уявлення про стан народної освіти у 20-ті 
ХХ ст., про основні проблеми, які хвилювали педаго-
гічну громадськість, намагалася дати відповіді на пи-
тання, що гостро постали перед тогочасною школою. 
Як показав проведений аналіз педагогічних часописів 
(“Теория и практика физкультуры”, “Вестник просве-
щения”, “Народный учитель”), проблема фізичного 
виховання та пропаганди здорового способу життя 
була однією з найважливіших, оскільки формувала 
важливу частину загальної культури особистості. [13, 
с. 4]. Адже фізична культура являє собою своєрідну 
профілактику захворювань, а її значення для здоров’я 
людини відоме споконвіків. Саме здоров’я людини 
– це гармонійна єдність фізичних, моральних і духо-
вних якостей, що сприяють збереженню генофонду 
нації, заняттям творчою, розумовою і фізичною пра-
цею, створенню сім’ї, активній громадській діяльнос-
ті тощо.

Базуючись на педологічних засадах, освітня 
система навчання мала на меті організацію фізичного 
виховання з урахуванням оздоровчої, гігієнічної, 
виховної та навчальної функції. Поєднання цих функцій 
сприятиме раціоналізації всього педагогічного процесу, 
оскільки введення рухових та оздоровчих компонентів 
у навчальний процес є важливими елементами 
психологічного, розумового та культурного розвитку 
дитини [13, с. 21]. Важливими засобами фізичного 
виховання в шкільній практиці повинні стати: рухливі 
ігри, катання на лижах, ковзанах, екскурсії, походи, 
купання, плавання. Усебічний фізичний розвиток 

учнів згідно поглядів педологів [1; 3] здійснювався 
за допомогою гімнастики, ігор і спорту. Кожен день 
повинен був починатися з ранкової гімнастики на 
свіжому повітрі, незалежно від погоди.

Фізична культура у вищих навчальних закладах 
повинна була також зайняти особливе місце у на-
вчальних програмах, оскільки саме робота студен-
тів у бібліотеці над книгами у згорбленому сидячо-
му положенні, в закритому приміщенні, задушливій 
кімнаті є головною профшкідливістю студентської 
молоді [5, с. 19]. Саме фізичні вправи виконують ко-
регуючу функцію для фізичного розвитку студент-
ства, підвищують працездатність кожного студента. 
Крім практичних занять студентам необхідно засвоїти 
й теоретичний курс з даної дисципліни, оскільки пи-
тання профілактики та пропаганди здорового способу 
життя є центральними у збереженні власного здоров’я 
та здоров’я оточуючих.

Для того, щоб фізична культура стала складовою 
частиною освітньо-виховного процесу необхідно було 
створити нормальні санітарні умови для проведення 
занять, прищеплювати учням гігієнічні навички, а 
також провести належну підготовку працівників з 
фізичного виховання. Оскільки, як показала статис-
тика, у школах досліджуваного періоду бракувало 
кваліфікованих спеціалістів з фізкультури, а введен-
ня фізичного виховання як окремого предмету в за-
гальну обов’язкову програму навчання та виховання 
потребувало коректного науково-методичного керів-
ництва [10, с. 25]. З огляду нагальної потреби у спе-
ціалістах з фізичного виховання було створено низку 
інститутів фізичного виховання, при педагогічних та 
медичних училищах і технікумах відкрито відділення 
фізичної культури, що готували фахівців для роботи в 
початковій та середній школах.

Серед основних спеціальностей даної галузі, яких 
бракувало у школі були: лікар-спеціаліст з фізкуль-
тури, вчитель (інструктор) фізкультури середньої 
кваліфікації, викладач вищої кваліфікації [7, с. 16]. 
Вимоги до знань випускників носили як практич-
ний, так і теоретичний характер. Крім оволодіння 
практичною підготовкою з фізичної культури, ви-
пускник повинен оволодіти теоретичними основами 
з педагогіки, психології та медицини. Вчитель фізич-
ного виховання повинен був володіти знанням щодо 
профілактики захворювань та формування навичок 
здорового способу життя. При інститутах та профте-
хучилищах було відкрито курси для перепідготовки 
спеціалістів з фізичної культури та курси підвищен-
ня кваліфікації.

В Україні на цей час склалися дві основні форми 
організації фізичного виховання: державна і громад-
ська. Проводячи пропаганду фізичного виховання, 
вони намагалися охопити заняттями спорту всі вер-
стви населення, незважаючи на їх соціальний статус, 
вік, та професію. Державні комітети, комісії, ради 
здійснювали обов'язкові, планові заняття фізичною 
культурою за затвердженими державними програма-
ми. Ця форма фізичного виховання охоплювала до-
шкільні установи, загальноосвітні школи, вищі на-
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вчальні заклади, лікувально-профілактичні заклади 
та ін. Своєю чергою, в основі роботи громадських 
організацій (профспілки, комсомольські організації, 
добровільні товариства туризму й ін.) була закладена 
власна ініціатива працівників, їх добровільність.

Отже, основними завданнями фізичної культури 
у 20-ті роки ХХ ст. стали: оздоровлення та фізичний 
розвиток усіх категорій населення шляхом проведен-
ня занять фізичною культурою та прищеплення гігі-
єнічних навичок; надання знань (з фізичної культу-
ри) різним категоріям спеціалістів, особливо лікарям 
та педагогам, з метою їх наступного застосування у 
роботі з учнями та широкими верствами населення. 
Основними тенденціями розвитку фізичного вихован-
ня молоді зазначеного періоду стає його доступність 
та масовість, що веде до оздоровчого спрямування фі-
зичної культури.

Висновки.
Таким чином, у досліджуваний період були визна-

чені провідні принципи у розвитку системи фізичного 
виховання: всебічний розвиток та фізична витривалість 
особистості. Зміни в організації спортивно-масової 
роботи з молоддю та у системі фізичного виховання 
загалом носили військове спрямування, метою яких 
було виховання людини-патріота, здатної захистити 
Вітчизну у будь-яку хвилину. Як показав аналіз дже-
рел, саме у цей період було накопичено значний до-
свід організації фізичного виховання молоді, який по-
требує об’єктивної оцінки та переосмислення.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення становлення теорії та практики 
фізичного виховання в Україні через призму реформа-
торської педагогіки в інші історичні етапи.
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Застосування комп’ютерної програми «Fitball training»  
для удосконалення організації фізкультурно-оздоровчих занять  

з жінками першого зрілого віку із застосуванням фітболу
Лядська О.Ю.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто ефективність за-
стосування комп’ютерної про-
грами при заняттях оздоров-
чим фітнесом з жінками. В 
експерименті приймали участь 
60 жінок у віці 21-35років. Вста-
новлено, що використання 
комп’ютерної програми дозволи-
ло контролювати ефективність 
обраного тренінгу. Показано, 
що при тренуваннях наванта-
ження на хребет і ніжні кінцівки 
були мінімальними. Доведено, 
що специфічне навантаження 
при заняттях із застосуванням 
фітнес-м’яча позитивно вплину-
ло на антропометричні показни-
ки жінок першого зрілого віку. 

Лядская О.Ю. Использование компьютер-
ной программы «Fitball training» для усовер-
шенствования организации физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами 
первого зрелого возраста с использова-
нием фитбола. Рассмотрено эффективность 
использования компьютерной программы при 
занятиях оздоровительным фитнесом с жен-
щинами. В эксперименте принимали участие 
60 женщин в возрасте 21-35 лет. Установлено, 
что использование компьютерной программы 
позволило контролировать эффективность 
выбранного тренинга. Показано, что при тре-
нировках нагрузка на позвоночник и нижние 
конечности была минимальной. Доказано, что 
специфическая нагрузка при занятиях с исполь-
зованием фитнес-мяча позитивно повлияло на 
антропометрические показатели женщин пер-
вого зрелого возраста.

Ljadskaja O.Yu. Use of the computer 
program “Fitball training” for the 
improvement of organization of the 
health – improving studies with the 
women of the first mature age with 
the use of fitball. Efficiency of the use 
of the computer program is considered 
at employments health – improving stud-
ies with women. In experiment 60 wom-
en took part in the age 21-35 years. It is 
set that the use of the computer program 
allowed to control efficiency of the cho-
sen training. It is shown that at training 
loading on a spine and lower limbs was 
minimum. It is well-proven, that specific 
loading at employments with the use of 
fitball positively influenced on the anthro-
pometric indexes of women of the first 
mature age.

Ключові слова:
антропометрія, програма, жін-
ки, фітбол, фітнес.

антропометрия, программа, женщина, фит-
бол, фитнес.

anthropometr, program, fitball, fitness, 
women.

Вступ.1

Комп'ютерні технології, як частина інформаційних 
технологій широко використовуються в оздоровчій 
фізичній культурі і формують принципово відмінний 
стиль роботи [1, 3]. Однак, для організації оздоровчих 
тренувань з жінками першого зрілого віку з цілеспря-
мованим використанням фітболу на даний час в Укра-
їні не має і розробка комп'ютерної фітнес-програми 
буде мати практичне значення для інструктора з фіт-
несу. Однією з її функцій є контроль за антропоме-
тричними характеристиками жінок. 

Робота виконана згідно зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
за темою «Теоретико-методичні засади формування 
системи оздоровчого фітнесу».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити та експериментально пе-

ревірити ефективність застосування комп’ютерної про-
грами «Fitball training» для удосконалення організації 
фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого 
зрілого віку із застосуванням фітболу. Для досягнення 
поставленої мети використовувалися наступні методи 
досліджень: теоретичний аналіз й узагальнення 
даних науково – методичної літератури; метод оцінки 
морфологічного стану (антропометрія); педагогічний 
експеримент, метод математичної статистики.

Результати дослідження.
До участі у дослідженні було залучено 2 групи жі-

нок 21–35 років, що включають у себе по 30 чоловік, 
які не мали досвіду занять фітнесом. Контрольна гру-
па займалася по програмі спортивного комплексу при 
медичній академії з використанням степ-платформи. 
Експериментальна група займалася по спеціально 
розробленій програмі із застосуванням фітболу. Ча-
сові характеристики занять між групами не відрізня-
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лися. Більшість жінок мають захворювання суглобів, 
слаборозвинені м'язи спини, варикозне розширення 
вен, надлишкову вагу, що збільшує тиск на міжхребет-
ні диски і заняття з використанням степ-платформи 
можуть принести шкоду замість користі [5]. В цьому 
випадку заняття на фітнес-м'ячі допоможуть знизити 
осьове навантаження на хребет і суглоби ніг при ви-
конанні вправ [4]. 

Для удосконалення організації занять оздоров-
чим фітнесом, а значить і роботи самого клубу нами 
створена комп'ютерна програма «Fitball training» для 
корекції статури жінок першого зрілого віку, підви-
щення їх фізичної підготовленості і рівня соматично-
го здоров'я, де використовуються комплекси вправ з 
мінімальним навантаженням на хребет і суглоби ніг. 
Структура комп'ютерної програми складається з 5 
розділів: «Персональні дані», «РФП», «Фізичний роз-
виток», «Рівень здоров'я», «Результати» .

При розробці комп’ютерної програми ми врахо-
вували методичні підходи до її організації, запропо-
новані фахівцями в галузі фізичного виховання [1, 
3]. Інтегральним показником при виборі фізичного 
навантаження є фізична підготовленість жінок, од-
нак вибір тренувальної програми також обов’язково 
пов’язаний з показниками соматичного здоров'я та ан-
тропометричними характеристиками (за результатами 
тестування). Програма «Fitball training» пропонує 24 
моделі занять для різних рівнів фізичної підготовле-
ності: низького, нижче за середній, середнього і вище 
за середній рівнів (6 моделей для кожного рівня).

Одним з показників ефективності тренінгу з жін-
ками є корекція статури. Для контролю ефективнос-
ті тренінгу ми використовували розділ „Фізичний 
розвиток” в комп’ютерній програмі; для визначення 
антропометричних характеристик необхідно внести 
такі показники (рис. 2): зріст (см), вага (кг), обхвати 
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(см),  суму шкірно-жирових складок (мм). Ці дані за-
носяться у розділ «Фізичний розвиток» (методика 
Джексон-Поллока) [2]. Якщо використовується будь-
який інший метод визначення змісту жиру в організ-
му, необхідно одержані дані  внести у наявну строку. 
Процедури  виміру вироблялися відповідно до мето-
дики фітнес-тестування [2]. Це тестування дозволяло 
контролювати ефективність обраного тренінгу, після 
обробки необхідних даних рекомендуються вага, від-
соток підшкірного жиру з урахуванням зросту, віку. 

На початку експерименту фізичний розвиток ви-
пробуваних був однотипним (таблиця 1), де n – обсяг 
вибірки; X  – середнє арифметичне; S – середнє ква-
дратичне відхилення; m – стандартна помилка серед-
нього арифметичного відхилення; α – достовірність 
відмінності незв'язаних вибірок (експериментальної 
й контрольної груп).

На підставі показників фізичної підготовленос-
ті, соматичного рівня здоров’я та антропометричних 
характеристик була розроблена фітнес-програма, яка 
складалася з трьох періодів: підготовчого, основного, 
підтримуючого [1]. Кількість занять в кожному пері-
оді – 3 рази на тиждень по 75хвилин. Заняття склада-
лося з трьох частин: підготовчої – 21 хвилин; осно-
вної – 45 хвилин; заключної – 9 хвилин. Тривалість 
макроциклу 9 місяців. В основній групі, на відміну 
від контрольної групи, використовувалися комплекси 
вправ, де навантаження на хребет та ніжні кінцівки 
було мінімальним. 

Структура фітнес-програми була однотипною у 
всіх періодах і відповідала основним принципам фі-
зичного виховання [1]. 

Основна частина комплексу будь-якого періоду 
складалася з 15 вправ, одне з них було додатковим і 
рекомендувалося з обліком індивідуальних антропо-
метричних показників за розсудом тренеру. На кожну 
групу м'язів доводилося не менше двох підходів, на-
вантаження за один підхід складало не більш 1 хвили-
ни на певну групу м'язів; кількість повторень за один 
підхід було таким (залежно від складності вправи). 
У кожному комплексі надавалася увага розвитку ба-
лансу, що включало в роботу крупні та мілкі м'язові 
групи, м'язи антогоністи тренувалися в рівній мірі, що 
має важливе значення в корекції статури. Інтенсив-
ність занять підвищувалася за рахунок поступового 
збільшення амплітуди, темпу, кількості, координацій-
ної складності рухів, і скорочень інтервалів відпочин-
ку між підходами. 

У дні занять, які приходилися на період менстру-
ального циклу силовий комплекс міг бути замінений 
на корекційний (по самовідчуттю), зникали перевер-
нутих поз, вправ, що зв’язані із натуженням та наван-
таження на м’язи низу живота.

Підготовчий період. Основна мета періоду – під-
готуватися до навантажень основного періоду. За-
вдання підготовчого періоду: навчання техніці вико-
нування вправ, правилам самоконтролю, визначення 
рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку, 
функціональних можливостей організму. Підготовчий 
період тривав 4 мікроцикли (тижні). Структура за-

нять періоду складалася з компонентів: розминочний, 
аеробний: аеробна розминка, аеробний «пік», аероб-
на «заминка»; корекційний, стретчинг, та компонент, 
що відновлює. Відмінна риса при проведенні занять 
– в аеробній частині допускалося використання м'яча 
більшого діаметра, що сприяло збереженню рівноваги 
при виконанні вправ. В основній частині занять вико-
ристовувалися в.п., які не допускали вислизання м'яча 
при виконанні вправ. Заняття були розраховані для 
жінок з низьким і нижче за середній рівнями фізич-
ної підготовленості (РФП): в аеробному компоненті 
середня ЧСС становила 115-140уд/хв, у корекційному 
– 115-135уд/хв. Більшість вправ для жінок з низьким 
РФП виконувалися в низькому темпі, техніка виконан-
ня вправ та в.п. в основному не вимагали особливих 
зусиль для утримання рівноваги. Вправи для жінок з  
РФП нижче за середній відрізнялися більш складни-
ми в.п., складною технікою виконання вправ та іноді 
темпом. Кожні два тижні порядок вправ в основному 
комплексі змінювався, що дозволяло уникнути моно-
тонності занять і звикання організму до навантажень. 

Основний період. Основна мета періоду – корек-
ція статури жінок, підвищення рівня фізичної підго-
товленості й функціональних можливостей організму. 
Обов'язковою умовою даного періоду було правильно 
підібраний м'яч, а саме: після того як на нього сісти (зі-
гнувши коліна й поставивши ступні на підлогу), стег-
на мають бути паралельні підлозі або на 2-5см нижче 
за горизонталь, проведену через найвищу крапку сте-
гон. Основний період тривав 6 місяців (6 мезоциклів). 
Заняття в перших 2 мезоциклах цього періоду були 
ідентичні  заняттям підготовчого періоду, за винятком 
аеробного компоненту (аеробний «пік» збільшився). 
Середня ЧСС була 125-145уд/хв. 

Відмінна риса основного періоду – це перехід у 
найвищій рівень фізичної підготовленості та введення 
силового компоненту, який застосовувався один раз на 
тиждень. Він був уведений в 3-му мезоциклі основно-
го періоду і призначений для жінок із середнім рівнем 
фізичної підготовленості. Використовувалися вправи 
з подоланням власного тіла та із зовнішнім опіром 
(гантелями, фітнес-манжетами, амортизаторами – на-
вантаження було різної потужності, в залежності від 
можливості розтягнення резини, фітболами) (рис. 1). 
Мети збільшити м'язову масу не було і вага обтяжень 
була невеликою: гантелі – 1-3кг, фітнес-манжети – 
0,5-1кг (ЧСС – 130-150уд/хв). 

У корекційному компоненті інтенсивність занять 
збільшилася за рахунок кількості повторень, темпом 
виконування вправ, зменшенням відпочинку між під-
ходами, складністю в.п, що вимагали більшої концен-
трації від тих, хто займається. Також на заняттях цього 
періоду досить часто, але плавно змінювалися в.п. у 
корекційному компоненті, що робило заняття більше 
емоційними та не викликало їх монотонності. 

Перехід на рівень фізичної підготовленості вищий 
за середній був здійснений в 6-му мезоциклі. Часові 
характеристики аеробного компоненту були зміне-
ні: (аеробний «пік» збільшився) (ЧСС – 130-160уд/
хв). Інтенсивність занять у корекційному компоненті 
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Таблиця 1
Показники фізичного розвитку випробуваних експериментальної  й контрольної груп до експерименту (n=30)

Характеристики Экспериментальна група Контрольна група α 
X σ m σ m

Довжина тіла, м 1,67 0,06 0,01 1,68 0,05 0,01 ≥0,05

Маса тіла, кг 66,10 11,37 2,08 65,78 9,12 1,66 ≥0,05

Обхват грудей, см 92,04 7,03 1,28 89,29 5,26 0,96 ≥0,05

Обхват  талії, см 72,43 6,18 1,13 71,45 4,10 0,75 ≥0,05

Обхват  стегон, см 100,68 6,33 1,16 98,96 3,58 0,65 ≥0,05

Обхват правого стегна, см 58,11 3,79 0,69 57,26 2,29 0,42 ≥0,05

Обхват правої  гомілки, см 34,33 2,35 0,43 34,93 1,98 0,36 ≥0,05

Зміст жиру в організмі, % 27,17 3,63 0,66 27,04 3,46 0,63 ≥0,05

Таблиця 2
Показники фізичного розвитку випробовуваних експериментальної  і контрольної груп  

після експерименту (n=30)

Характеристики
Експериментальна група Контрольна група

α 
X σ m X σ m

Довжина тіла, м 1,67 0,06 0,01 1,68 0,05 0,01 >0,05

Маса тіла, кг 61,34 9,42 1,72 64,69 8,83 1,61 ≥0,05

Обхват Грудей, см 91,88 6,80 1,24 89,21 5,08 0,93 ≥0,05

Обхват талії, см 68,39 5,65 1,03 71,14 4,03 0,74 ≤0,05

Обхват стегон, см 96,15 5,32 0,97 98,50 3,45 0,63 ≤0,01

Обхват правого стегна, см 55,37 2,99 0,54 56,75 2,23 0,41 ≤0,05

Обхват правої  гомілки, см 33,96 2,24 0,41 34,71 1,93 0,35 ≥0,05

Зміст жиру в організмі, % 24,05 2,66 0,49 26,30 3,29 0,60 ≤0,01

Рис. 1. Використання обтяжень в силовому компоненті

Обтяження в  
силовому  

компоненті  

Гантелі  М'яч як амортизатор, 
тренажер:

рук, ніг

Амортизатори  
(гумові ленти)  

М'яч як обтяження 
в руках, в ногах  Фітнес-

манжети
Вага власного тіла  
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збільшилася за рахунок кількості повторень вправ, 
складністю в.п. а саме: положення лежачи (сидячи) 
на м'ячі з опорою тільки на руки, лежачи на м'ячі об-
личчям вниз з опорою на руки та одну ногу, стоячи з 
опорою на м’яч руками та одним коліном. 

Підтримуючий період. Основна мета – зберегти 
досягнутий результат, його тривалість 2 місяці. Наван-
таження відповідали рівню фізичної підготовленості 
вище за середній – 2 рази на тиждень, та щоб уник-
нути перевтоми 1раз на тиждень – середньому рівню 
фізичної підготовленості – (3-5 мезоцикли основного 
періоду).  

Корекційний компонент іноді відрізнявся більш 
високою інтенсивністю за рахунок того, що вихідне 
положення вимагало додаткових зусиль для утриман-
ня рівноваги і для виконування вправи була необхідна 
максимальна концентрація. У силовому компонен-
ті змінилася вага обтяжень: гантелі – 3-5кг, фітнес-
манжети – 1-1,5кг (ЧСС – 130-150уд/хв).

Наприкінці підтримуючого періоду були проведе-
ні контрольні тести з визначення антропометричних 
характеристик.

Аналізуючи показники фізичного розвитку жінок 
експериментальної й контрольної груп після педаго-
гічного експерименту, можна відзначити, що змен-
шення маси тіла та обхватів відбулися у двох групах, 
що говорить про специфіку навантажень як на занят-
тях із застосуванням фітболу, так і на заняттях із за-
стосуванням степ-платформи.

Проте при порівняльному аналізі показників 
фізичного розвитку жінок  контрольної і експери-
ментальної груп достовірні зміни були вищими в 
декількох показниках експериментальної групи, які 
впливають на візуальну оцінку статури (табл. 2), а 
саме: обхват талії зменшився на 2,74см (α≤0,05), в по-
рівнянні з контрольною групою, обхват стегон в екс-
периментальній групі зменшився на 2,35см (α≤0,01), в 
порівнянні з контрольною групою, обхват стегна в по-
рівнянні з контрольною групою зменшився на 1,38см 
(α≤0,05). Зміст жиру в організмі жінок зменшився на 
2,38% (α≤0,01) у порівнянні із контрольною групою. 
Обхвати грудей, гомілки достовірно між групами не 
змінилися, що не було нашою метою (α≥0,05). Слід 
відмітити, що маса тіла в експериментальній групі 
зменшилася на 3,66кг більше, ніж в контрольній, що 
говорить про ефективність експериментальної про-
грами, проте достовірних змін в цьому показнику між 
груп не відбулося. Це можна пояснити неоднорідніс-
тю групи і тим фактом, що одним з основних завдань 
було – корекція статури жінок: деяким жінкам не було 
потрібним скинути вагу.

Висновки.
За результатами проведеного дослідження 

можна зробити висновок, що використання КП 
дало можливість контролю за ефективністю 
обраного тренінгу і тим самим позитивно впливати 
на фізкультурно-оздоровчий процес з жінками 
першого зрілого віку. Запропонована нами оздоровча 
фітнес-програма із застосуванням фітболу, де 
використовувалися комплекси вправ з мінімальним 
навантаження на хребет та ніжні кінцівки має 
позитивний вплив на антропометричні показники 
жінок першого зрілого віку. Зменшення маси тіла та 
вище перелічених показників відбулося в основному 
завдяки специфічному навантаженню на заняттях із 
застосуванням фітболу, а саме: утримання рівноваги 
сприяло одночасній роботі глибинних м’язів, 
постійній напрузі м’язів спини і живота, які при 
заняттях багатьма іншими видів фітнесу практично не 
включаються. Також виконувалися додаткові вправи 
на «проблемні зони» статури жінок, що позитивно 
вплинуло на корекцію статури жінок.

Подальше дослідження необхідно направити на 
вивчення інших проблем удосконалення організації 
фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого 
зрілого віку із застосуванням фітболу.
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Інноваційні технології  навчання майбутніх  
тренерів-викладачів з фігурного катання на ковзанах

Медведєва І.М.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Представлено процес навчання 
майбутніх тренерів-викладачів з 
фігурного катання на ковзанах у 
вищих навчальних закладах, як 
систему знань для майбутніх тре-
нерів. Виявлено основні підходи 
у формуванні їх педагогічної май-
стерності. З’ясовано, що ці підходи 
базуються на вивченні сучасної 
системи підготовки спортсменів, 
що побудована з урахуванням осо-
бливостей і тенденцій розвитку 
спорту і направленої на досягнен-
ня максимально можливого спор-
тивного результату.

Медведева И.М. Инновационные тех-
нологии обучения будущих тренеров-
преподавателей по фигурному катанию 
на коньках. Представлен процесс обучения 
будущих специалистов в сложнокоордина-
ционных видах спорта в высших учебных за-
ведениях, как систему знаний для будущих 
педагогов-тренеров. Выявлены основные 
подходы в формировании их педагогическо-
го мастерства. Определено, что они бази-
руются на изучении современной системы 
подготовки спортсменов, построенной с уче-
том особенностей и тенденций их развития, 
направленной на достижение максимально 
возможного спортивного результата.

Medvedeva I.M. Modern technology 
of the specialists in the figure skating 
on ice. The process of teaching of future 
specialists is presented in the complex 
– coordinated types of sport in higher 
educational establishments, as a sys-
tem of knowledge for future teachers-
trainers. Basic approaches are exposed 
in forming of their pedagogical trade. It is 
certain that they are based on the study 
of the modern system of preparation of 
sportsmen, built taking into account fea-
tures and their progress trends, directed 
on achievement of maximally possible 
sporting result.

Ключові слова:
фігурне катання на ковзанах, осо-
бливості, тенденції, змагальна 
діяльність, змагальна композиція, 
складнокоординаційні види спор-
ту, коротка програма, довільна 
програма.

фигурное катание на коньках, особеннос-
ти, тенденции, соревновательная дея-
тельность, соревновательная компози-
ция, сложнокоординационные виды спорта, 
короткая программа, произвольная про-
грамма.

figure skating on ice, features, tendency, 
competitive activity, a competitive com-
position, sports events with complex – 
coordinated motor structure, short pro-
gramme, free programme.

Вступ.1

Головна роль у реформуванні системи освіти на-
лежить вищим педагогічним навчальним закладам, 
тому що саме в них розробляються методологічні, 
змістовні і технологічні основи процесу навчання, 
формуються педагогічне мислення і професіоналізм 
майбутнього тренера-викладача. Нові елементи знань 
та впровадження їх в практичну діяльність майбутніх 
тренерів-викладачів сприяють не тільки вдосконален-
ню їх професійних умінь та навичок, але й обумовлю-
ють сучасні технології підготовки кваліфікованих фі-
гуристів для підвищення їх спортивних результатів.

У системі безперервної освіти в галузі фізичного 
виховання і спорту винятково важливого значення на-
буває професійна підготовка майбутніх тренерів – ви-
кладачів, яка обумовлює впровадження технологічно 
обґрунтованих, інноваційних підходів в процес їх на-
вчання у вузі з метою одержання такого рівня профе-
сіоналізму, завдяки якому він стане конкурентоспро-
можним на ринках праці й успішно буде працювати 
у всіх ланках спортивного руху, а головне – у спорті 
вищих досягнень.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних засад інноваційних  технологій  
навчання майбутніх  тренерів-викладачів з фігурного 
катання на ковзанах, як невід’ємної складової системи 
безперервної професійної освіти.

 Методи дослідження. В процесі досліджень були 
використані наступні теоретичні та емпіричні методи: 
аналітичний, узагальнення, системно – структурний, 
моделювання, педагогічні спостереження, тестуван-
ня, експериментальний, методи статистичної обробки 
фактичного матеріалу. 

© Медведєва І.М., 2010

Результати дослідження.
У результаті проведених досліджень визначено, що 

сучасна система підготовки кваліфікованих фігурис-
тів повинна будуватися з урахуванням виявлених по-
казників, які характеризують особливості й тенденції 
розвитку виду спорту, а також змагальну діяльність, і 
включають такі основні напрями її удосконалення у 
кожній з розглянутих підсистем: 
1 – удосконалення методики побудови і тренуван-

ня змагальних композицій з урахуванням сучас-
них вимог правил змагань, що містять оцінку за 
виконання запропонованих елементів та їх по-
каз, про збалансованість довільної композиції, за 
технічність і художнє враження, тощо (підсистема 
„Види підготовки”);

2 — удосконалення спеціальних здібностей і 
спеціалізованих відчуттів (підсистема «Рухові 
якості та спеціальна підготовка фігуриста»);

3 — удосконалення структури процесу підготовки 
кваліфікованих фігуристів відповідно до ка-
лендаря міжнародних і національних змагань 
(підсистема «Структура і методика побудови про-
цесу підготовки»);

4 — удосконалення методик комплексної оцінки 
спеціальної, психологічної і функціональної 
підготовленості кваліфікованих фігуристів 
(підсистема «Комплексний контроль у системі 
підготовки фігуристів»);

5 — удосконалення основних методів відбору й 
орієнтації кваліфікованих фігуристів на основному і 
заключному етапах (підсистема «Відбір і орієнтація 
у системі багаторічної підготовки»);

6 — удосконалення додаткових резервів підвищення 
ефективності системи підготовки, профілактика 
травматизму (підсистема «Позатренувальні та 
позазмагальні фактори у системі підготовки 
фігуристів»).
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 Проведений аналіз процесу навчання майбутніх 
тренерів – викладачів з фігурного катання на ковза-
нах підтвердив необхідність формування оновленого 
науково – методичного комплексу спеціальних знань 
з позиції сучасного трактування системи підготовки 
кваліфікованих фігуристів у виді спорту в зв’язку зі 
змінами, що відбулись у правилах змагань та введен-
ням нової системи суддівства, затвердженою Міжна-
родної Спілкою Ковзанярів (рис.1). 

Здійснений аналіз змісту існуючих програм зі 
спортивно-педагогічного вдосконалення з фігурного 
катання на ковзанах показав необхідність їх розробки 
та формування навчально-методичного забезпечення 
цієї дисципліни з урахуванням сучасних вимог до ре-
формування вищої освіти. 

В зв’язку з цим, вищенаведені результати дослі-
джень дозволили розробити програму зі спортивно-
педагогічного вдосконалення, а також програму для 
слухачів ФПК з фігурного катання на ковзанах на 
основі знань про сучасну підготовку кваліфікованих 
спортсменів з фігурного катання на ковзанах. Резуль-
тати досліджень  використовуються в процесі викла-
дання лекційного курсу з дисциплін «Основи спор-
тивної підготовки», « Олімпійський і професійний 
спорт», «Дитячо-юнацький спорт».

Проведені дослідження дозволили визначити види 
професійних функцій фахівців з фігурного катання 
на ковзанах та представити узагальнену модель спе-
ціальної підготовленості тренера-викладача, яка базу-
ється на його спортивній кваліфікації, тобто його рів-
ні спортивної майстерності, педагогічних здатностях, 
особливостях творчої особистості, спеціальних зна-
ннях про систему сучасної підготовки кваліфікованих 
фігуристів і основних напрямів її вдосконалення, про-
фесійних уміннях, навичках та функціях. 

Визначено педагогічні здібності майбутніх трене-
рів з фігурного катання на ковзанах для здійснення 
ними успішної професійної діяльності: академічні, 
організаторські, дидактичні, комунікативні, мажорні, 
перцептивні, конструктивні, авторитарні, експресивні 
здібності та педагогічний такт. До спеціальних зді-
бностей тренера-викладача у фігурному катанні на 
ковзанах слід віднести: художньо – творчі та музич-
ні. Приведені характерні риси творчої особистості та 
види професійних функцій тренера високої кваліфіка-
ції: світоглядна, цілеспрямована, мотиваційна, інно-
ваційна, комунікативна, кваліфікаційна (рис. 2).

Сучасний напрямок розвитку фігурного катання 
на ковзанах характеризується яскраво вираженою 
тенденцією до гармонії основних компонентів ка-
тання, збалансованості змісту змагальних програм. 
Вправи у фігурному катанні на ковзанах ставляться 
за класифікацією В. С. Фарфеля до стандартних ру-
хів, оцінка яких виробляється по якісній  ознаці, у 
балах. Стабільність елементів й їхніх сполучень, по-
вторюваних у тренувальних заняттях і на змаганнях, 
забезпечується формуванням рухових динамічних 
стереотипів. Виконання таких рухів супроводжується 
економізацією енерготрат організму й високим ступе-
нем автоматизації рухових навичок.

Результати  досліджень [1, 4] свідчать про те, що 
фігурному катанню на ковзанах властиві змішані 
вправи, у яких переважають ациклічні рухи. Різнома-
ніття форм рухів, різний характер прикладених зусиль 
припускає розвиток у фігуриста різних по характеру 
фізичних якостей.

Техніка елементів фігурного катання на ковзанах 
відрізняється надзвичайною розмаїтістю, складністю 
виконання й це  вимагає від фігуристів спеціальної 
підготовленості для створення відповідної координа-
ційної бази на етапах багаторічної підготовки.

У ході проведених досліджень було встановлено, 
що загальна працездатність багато в чому залежить 
від стану серцево-судинної й дихальної систем, техні-
ка – від особливостей механізмів координації пози фі-
гуристів, якість швидкості – від швидкості протікання 
нервових процесів, їх синапатичної передачі. 

Офіційне виключення обов'язкових вправ із про-
грами змагань чемпіонатів МСК, зимових Олімпій-
ських ігор і найбільших міжнародних змагань серед 
дорослих і юніорів наприкінці вісімдесятих років іс-
тотно вплинуло на підготовку фігуристів і відповідно 
відбилося на методиці їхнього навчання.

При виконанні обов'язкових вправ головним було 
накреслення на льоду фігур заданої форми: кіл, па-
раграфа і вісімки, при цьому необхідно було вміти 
керувати рухом, зберігати «безперервність сліду» на 
льодовій поверхні. Незважаючи на те, що на вивчення 
техніки обов'язкових вправ, фігуристам доводилося 
практикувати значну частину свого часу, проте саме 
цей вид рухової діяльності сприяв удосконаленню 
техніки ковзання кроків, стрибків і обертань.

Відомо, що якість кроків у довільній програмі біль-
шою мірою визначається реберністю їхнього виконан-
ня. Дійсно, при ковзанні на площині ковзана збільшу-
ється площа опори, зменшується питомий тиск, що 
приводить до погіршення ковзання ковзана по льоду, 
тому що збільшується сила тертя. Ковзання на ребрах 
ковзанів виконується природно тільки при русі по 
кривій, от чому показниками майстерності катання 
вважається крутість дуг, що створює додаткову мож-
ливість для збільшення швидкості руху шляхом роз-
гинання ноги в умовах одноопорного ковзання. Саме 
вивчення обов'язкових вправ і сприяло формуванню 
даної навички – оволодіння технікою ковзання.

У США, Канаді, Великобританії недавно було ви-
рішене питання, що стосується усунення виниклого 
«пробілу» у підготовці фігуристів, пов'язаного з ви-
ключенням обов'язкових вправ із програми змагань. 
Були розроблені технічні тести, спрямовані на ви-
значення кваліфікаційного рівня фігуриста. Тести 
включають виконання певної кількості передбачених 
кроків, що ускладнюються відповідно до росту ква-
ліфікації фігуриста. Основою цих кроків є елементи 
обов'язкових фігур і спортивних танців на льоду й 
називаються вони «Field moves» (рух по полю). Цю 
частину тестів не виконують фігуристи, що досягли 
«Inter-gold» та «Gold Technical Tests», які відповіда-
ють діючому у нас кваліфікаційним розрядам – кан-
дидат у майстри спорту і майстер спорту. Крім кроків 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

82

Рис. 1. Модель пропонованої сучасної системи підготовки  
кваліфікованих спортсменів у фігурному катанні на ковзанах
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Рис.  2.  Модель спеціальної підготовленості тренера-викладача 
 (з фігурного катання на ковзанах)
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для здачі тестів, необхідно виконати спеціальну про-
граму з певним набором стрибків, обертань і стрибків 
в обертання.

Використовуючи даний досвід, нами були роз-
роблені і впроваджені в практику школи фігурного 
катання на ковзанах м. Бредфорда (Великобританія), 
тренувальні програми підготовки фігуристів, з ура-
хуванням рівня їхньої кваліфікації. Значна частина 
часу в тижневому мікроциклі 3—4 години (виходячи 
із загального тижневого обсягу тренувальної роботи 
на льоду — 12—14 годин) приділялася на освоєння 
даних тестів.

Удосконалення техніки  цих спеціальних  вправ 
сприяло  більше швидкому оволодінню технікою 
складних стрибків й обертань. Цей досвід був вико-
ристаний при розробці програми для спортивних шкіл 
з фігурного катання  на ковзанах в Україні.

В навчально – тренувальному процесі підготовки 
англійських фігуристів застосовувалися цілісний і 

роздрібний методи навчання і більша роль при цьому 
приділялась підвідним і імітаційним вправам. Підвід-
ні вправи використовувалися для полегшення осво-
єння спортивної техніки шляхом застосування більш 
простих рухових дій, що забезпечують виконання 
основного руху.

В імітаційних вправах зберігається загальна струк-
тура основних вправ, однак при їхньому виконанні за-
безпечуються умови, що полегшують виконання дії. 
Розучування підтримок у парному катанні починають 
у залі, а потім приступають до виконання на льоду.

Для удосконалення рухових якостей у процесі 
спортивного тренування застосовувалися два осно-
вних методи – безперервний і інтервальний.

Застосовуваний інтервальний метод тренування, 
використовуваний в умовах рівномірної роботи був 
спрямований на підвищення аеробних можливостей, 
розвиток спеціальної витривалості для роботи серед-
ньої і великої тривалості. Фігуристи виконували три-
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вале ковзання ходом вперед, назад по колу, по вісімці, 
параграфу з постійною швидкістю при ЧСС 145-160 
в 1 хв. Крім цього, у спортивній практиці широко 
використовувався безперервний метод тренування в 
умовах змінної роботи. Він дозволяв домогтися пере-
важного впливу на організм спортсмена в напрямку 
підвищення швидкісних можливостей, розвитку різ-
них видів витривалості, удосконалення спеціалізова-
них сприйняттів («почуття льоду» і «почуття партне-
ра»), що визначають рівень спортивних досягнень у 
фігурному катанні на ковзанах.

При застосуванні варіанта, що варіює, частини 
вправи чергувалися і виконувалися з різною інтен-
сивністю і тривалістю. Так, наприклад, варіант, який 
прогресує зумовлює  виконання короткої програми і 
припускає послідовне збільшення елементів, що ви-
конуються, при кожній повторній серії програми (від 
1 до 8 елементів). Регресуючий варіант був пов'язаний 
зі зменшенням елементів, що виконують, (від 8 до 1 
елемента). Така робота сприяла розвитку спеціальної 
витривалості, становленню змагальної техніки, підви-
щенню аеробно-анаеробних можливостей організму.

Важним методичним положенням, що сприяє фор-
муванню досконалої, стабільної і варіативної техніч-
ної майстерності спортсменів, яка дозволяє ефективно 
діяти в екстремальних змагальних ситуаціях є вико-
ристання в тренувальному процесі методів усклад-
нення умов виконання прийомів. 

Багаторазове виконання рухових дій сприяє під-
вищенню рівня точності і швидкості психічної ре-
гуляції рухів, що, у свою чергу, стає основою для 
подальшого удосконалення спортивної техніки. І 
з цього необхідно зробити важливий висновок для 
практики: спеціальне і цілеспрямоване вдосконален-
ня психомоторних якостей приводить до реалізації 
схованих резервів організму відносно технічної май-
стерності спортсменів [1].

Наступною найважливішою методичною умовою 
удосконалення раціональної техніки є взаємозв'язок і 
взаємозалежність структури рухів і рівня розвитку ру-
хових якостей і спеціальних здатностей. Відповідність 
кожного рівня розвитку спеціальної підготовленості 
спортсмена рівню володіння спортивною технікою, 
її структурі і ступеню досконалості  її характеристик 
– найважливіше положення методики технічної підго-
товки в спорті [1, 2, 3, 5].

Отримані результати досліджень підтверджують 
необхідність дотримання вищевказаних методичних 
умов, що сприяють удосконаленню техніки фігурис-
тів на різних етапах багаторічної підготовки.

Спортивні змагання є тою центральною ланкою, 
що визначає систему організації, методики підго-
товки спортсменів для результативної змагальної ді-
яльності. Саме в спортивних змаганнях відбувається 
максимальна реалізація можливостей спортсмена, ви-
значення рівня його підготовленості, досягнення мак-
симальних результатів. 

Органічний взаємозв’язок високої техніки катан-
ня, збалансованості програм і створення художнього 
образа на льоду є передумовою для досягнення висо-

ких результатів у змаганнях з фігурного катання на 
ковзанах [4].

Змагання в системі підготовки спортсменів є не 
тільки засобом контролю за рівнем підготовленості, 
способом виявлення переможця, але й найважливі-
шим засобом підвищення тренованості і спортивної 
майстерності.

У зв’язку з цим, тренувальний процес варто роз-
глядати як сукупність різних структурних елементів, 
підлеглих рішенню головного стратегічного завдан-
ня підготовки – забезпеченню різнобічної техніко-
тактичної, психологічної, спеціальної і інтегральної 
підготовленості спортсмена відповідно до закономір-
ностей становлення вищої спортивної майстерності.

Ефективне оволодіння технікою спортивних рухів 
можливо лише на базі добре розвинених фізичних 
здатностей. Різнобічна фізична підготовленість до-
зволяє спортсменові справлятись з більшим обсягом 
й інтенсивністю навчально-тренувальної і змагальної 
діяльності.

У міру поглиблення спортивної спеціалізації від-
повідно зростає вага спеціальної підготовки, спрямо-
ваної на удосконалення майстерності спортсмена в 
обраному виді спорту.

У процесі фізичної підготовки фігуристам необхід-
но підвищувати рівень можливостей функціональних 
систем, що забезпечують високий рівень загальної і 
спеціальної тренованості, розвивати рухові якості, а 
також здатність до прояву фізичних якостей в умовах 
змагальної діяльності, їх «сполучене» удосконалення 
й прояв.

Розширення зв’язків фігурного катання на ковза-
нах з хореографією впливає на зміст хореографічної 
підготовки спортсмена. Результати наших досліджень 
погодяться з думкою фахівців [1, 2] про те, що хорео-
графічна підготовка у фігурному катанні на ковзанах 
повинна бути сформована в певну систему й будува-
тися відповідно до програми технічного освоєння еле-
ментів на льоди.

В окремих тренувальних заняттях, що є самостій-
ними структурними одиницями процесу підготовки, 
можуть застосовуватися різні засоби, спрямовані на 
рішення завдань: 1) техніко-тактичної, 2) психічної, 
3) спеціальної, 4) інтегральної підготовки й повинні 
створюватися передумови для ефективного протікан-
ня адаптаційних і відбудовних процесів в організмі 
фігуриста.

Результати проведених досліджень показали, що 
роботу над розучуванням складних  багатообертних 
стрибків необхідно планувати відразу після розмин-
ки. Однак, якщо стоїть завдання удосконалення тех-
ніки виконання короткої програми в змагальному ва-
ріанті (при прогресуючому стомленні), то роботу над 
вивченням стрибків, її основний обсяг варто трохи 
скоротити і планувати рішення цього завдання лише 
після виконання попереднього. Співвідношення засо-
бів у занятті залежить від їхнього характеру і послі-
довності застосування, функціонального стану, рівня 
тренованості, індивідуальних особливостей фігурис-
тів, етапу і періоду тренування.
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Проведені дослідження співпадають з точкою зору 
М.В. Гришиної (1991) про те, що специфіка змагаль-
них навантажень у довільному катанні полягає в тому, 
що до техніки виконання елементів фігурного катання 
пред'являються не тільки суб'єктивні вимоги (з боку 
суддів), але також і об'єктивні, що включають в себе 
такі показники, як режими обсягу, інтенсивності і ко-
ординаційній складності, зумовлені правилами зма-
гань. Однак на додаток до вищесказаного варто від-
нести останні зміни в міжнародних правилах змагань 
про те, що фігуристи, які виступають на змаганнях 
найвищого рангу, зобов'язані продемонструвати свої 
довільні програми двічі: як кваліфікаційну програму 
для відбору у фінал і відповідно довільну програму у 
фінальній частині змагань.

До основних факторів, які роблять вплив на мето-
дику побудови мікроциклів, відносяться особливості 
протікання процесів стомлення і відновлення в ре-
зультаті навантажень окремих занять, відомості про 
кумулятивний ефект декількох різних по величині і 
спрямованості навантажень, про можливості викорис-
тання малих і середніх навантажень для інтенсифіка-
ції у спортсменів процесів відновлення після значних 
фізичних напруг. 

У зв'язку із цим, тижневий цикл рекомендується 
починати в тренуванні з фігуристами з малих і серед-
ніх навантажень, максимальні навантаження необхід-
но чергувати з малими і середніми. При плануванні 
навантаження в тижневому мікроциклі варто врахо-
вувати індивідуальні особливості спортсменів: одним 
фігуристам доцільно планувати навантаження на 
першу половину дня тижня, іншим – на другу; одним 
спортсменам між максимальними навантаженнями 
необхідна пауза у два-три дні, іншим для відпочинку 
цілком достатньо  одного дня.

Наведений матеріал відповідає багатьом аспектам 
наявного знання про оптимальне сполучення трену-
вальних занять із різними по величині і спрямованості 
навантаженнями, про процеси відновлення після за-
нять із більшими навантаженнями, про раціональну 
організацію дворазових тренувальних занять.

Сучасне тренування кваліфікованих спортсменів у 
найбільш напружені періоди роботи звичайно харак-
теризуються підсумовуванням навантажень окремих 
мікроциклів і прогресуючим стомленням від одного 
мікроциклу до іншого. Це висуває високі вимоги до 
функціональних систем організму і у психічній сфері 
спортсмена. Ми прийшли до висновку співзвучному з 
думкою ряду фахівців [3,5] про те, що після декількох 
ударних мікроциклів повинен будуватись відносно 
розвантажувальний мікроцикл, який дозволяє відно-
вити функціональні можливості фігуристів. Однак, 
такий режим роботи найбільш прийнятний на етапі 
максимального використання індивідуальних можли-
востей або збереження досягнень, та протипоказаний 
у тренуванні юних  фігуристів на більш ранніх етапах 
багаторічної підготовки, тому що необхідно, щоб чер-
говий мікроцикл із великим або значним сумарним 
навантаженням проводився в умовах відновлення 
функціональних можливостей юних спортсменів.

При підготовці спортсменів високого класу, коли 
ставиться завдання максимального розкриття індиві-
дуальних можливостей спортсменів для досягнення 
високих спортивних результатів, структура річної під-
готовки носить більш складний характер, підготовчий 
період різко скорочується, а змагальний може займати 
значну частину року. 

Розроблені нами програми тренувальних занять 
визначаються багатьма факторами, у числі яких ціль, 
завдання, величина навантаження, особливості під-
бора і сполучення тренувальних вправ, режим роботи 
і відпочинку та ін. Структура підготовки фігуристів 
протягом року обумовлюється головним завданням, 
рішенню якого присвячено тренування на даному ета-
пі багаторічного вдосконалення.

Основні положення програми узгоджуються з на-
явними знаннями і обумовлені змінами співвідно-
шень різних видів підготовки убік зростання частки 
спеціальної і зменшенням загальної на етапі спеціа-
лізованої базової підготовки, поступовим зростанням 
навантажень від етапу до етапу з певною стабілізаці-
єю на четвертому етапи.

Перший, другий і третій етапи багаторічної під-
готовки характеризуються переважним збільшенням 
обсягу тренувальної роботи, що звичайно наприкінці 
третього етапу досягає 70—80 % максимальних ве-
личин. Надалі при більш повільному збільшенні за-
гального обсягу тренувальної роботи різко зростають 
її інтенсивність і відсоток інтенсивної роботи в її за-
гальному обсязі.

Висновки.
Отримані в процесі дослідження дані були вико-

ристані в навчальному процесі зі студентами і зна-
йшли своє відображення в змісті лекційного матері-
алу, в проведенні практичних й семінарських занять, 
навчальної практики, самостійної роботі студентів та 
в комплексному контролі знань з навчальної дисциплі-
ни, які були розроблені з урахуванням сучасних вимог 
до процесу навчання майбутніх фахівців з фігурного 
катання на ковзанах, їх навичок у суддівстві змагань з 
обраного виду спорту.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем навчання майбут-
ніх тренерів-викладачів.
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Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців  
протягом макроциклу в умовах вищого навчального закладу

Огарь Г.О., Санжаров В.А., Ласиця В.І.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розроблено та експериментально 
обґрунтовано ефективність та ме-
тодики вдосконалення спеціаль-
ної фізичної підготовленості ква-
ліфікованих борців. Визначено, 
що методика розділена на декіль-
ка етапів підготовки тренуваль-
ного макроциклу і оптимізована 
для спортсменів, які паралельно 
навчаються у вищому навчаль-
ному закладі. Встановлено, що 
навчально-тренувальний процес 
кваліфікованих борців повинен 
враховувати специфіку організа-
ції навчального процесу учбового 
закладу та відповідати календарю 
змагань на поточний рік.

Огарь Г.А., Санжаров В.А., Ласица В.И. 
Специальная физическая подготовка ква-
лифицированных борцов на протяжении 
макроцикла в условиях высшего учебного 
заведения. Разработано и эксперименталь-
но обоснованно эффективность и методики 
усовершенствования специальной физиче-
ской подготовленности квалифицированных 
борцов. Определено, что методика разделе-
на на несколько этапов подготовки трениро-
вочного макроцикла и оптимизирована для 
спортсменов, которые параллельно учатся 
в высшем учебном заведении. Установлено, 
что учебно-тренировочный процесс квали-
фицированных борцов должен учитывать 
специфику организации учебного процесса 
учебного заклада и отвечать календарю со-
ревнований на текущий год.

Ogar’ G.O., Sancharov V.A. Lasitsa 
V. I. Special physical preparation of 
skilled wrestlers during a macrocycle 
in the conditions of higher educational 
establishment. It is developed and ex-
perimentally grounded efficiency and 
methods of improvement of the special 
physical preparedness of skilled fighters. 
It is certain that a method parts on a few 
stages of preparation of training macro-
cycle and optimized for sportsmen which 
parallel study in higher educational es-
tablishment. It is set that the educational 
training process of skilled fighters must 
take into account the specific of organiza-
tion of educational process of educational 
establishment and answer the calendar 
of competitions on a CY.

Ключові слова:
спортивна боротьба, кваліфіко-
вані борці, методика, спеціальна 
фізична підготовка, макроцикл, 
вищий навчальний заклад.

спортивная борьба, квалифицированные 
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подготовка, макроцикл, высшее учебное за-
ведение.
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Вступ.1

Планування підготовки спортсменів, які 
навчаються у вищих навчальних закладах, має свою 
специфіку, пов’язану з особливостями побудови 
учбового процесу в навчальному закладі.

Для спортсменів-студентів важливо спланувати 
навчально-тренувальний процес таким чином, 
щоб вони могли ефективно поєднувати спортивне 
вдосконалення з успішним навчанням.

На думку  А.В. Медведя, Є.І Кочурко для 
кваліфікованих борців, які навчаються у вищих 
навчальних закладах, річний тренувальний цикл 
доцільно розподілити на два макроцикли, у 
відповідності з сесійною системою навчання. Разом з 
цим, необхідно привести у відповідність планування 
навчально-тренувального процесу кваліфікованих 
спортсменів у навчальному році зі спортивним 
календарем, який планується на календарний рік.

Основним завданням підготовки спортсмена є 
підведення його до головних змагань макроциклу 
у стані максимальної спортивної підготовленості 
(спортивної форми).

В спортивній боротьбі набуття спортивної форми 
суттєво залежить від рівня розвитку спеціальної 
фізичної підготовленості.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Розробка та експериментальне обґрунтування ме-

тодики удосконалення спеціальної фізичної підготов-
леності кваліфікованих борців в тренувальному ма-
кроциклі в умовах вищого навчального закладу.

Результати дослідження.
Нами була розроблена методика підготовки ква-

ліфікованих борців – студентів вищих навчальних 
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закладів, спрямована на вдосконалення спеціальної 
фізичної підготовленості, протягом макроциклу. 

Перший етап підготовки був акцентований на роз-
виток абсолютної та вибухової сили, а також на вдо-
сконалення аеробної витривалості. Цей етап співпадав 
з загальнопідготовчим етапом підготовчого періоду. 
На ньому застосовувались вправи з обтяженнями, які 
виконувались методом максимальних і повторних зу-
силь, а також методи удосконалення вибухової сили 
[1, 2, 6]. 

Перша частина цього етапу була спрямована на 
вдосконалення абсолютних показників сили, дру-
га частина – на вдосконалення вибухових якостей 
м’язів. 

У другій частині широко застосовувались комп-
лексні вправи, які виконувались у вигляді суперсерій. 
Наприклад: 1) виконувалась станова тяга, після чого 
без перерви, виконувався ривок штанги, або підніман-
ня партнера зворотнім захопленням тулуба; 2) викону-
вались напівприсіди зі штангою на плечах, після чого, 
виконувались стрибки у глибину або застрибування 
на купу матів висотою 1 м. 

Тренування проводились один раз в день у вечірній 
час, шість раз на тиждень (неділя – вихідний). На по-
чатку кожного тренувального заняття, протягом етапу, 
в розминку було включено пробігання 4-кілометрової 
дистанції. У середу і суботу застосовувались ігрові за-
соби, переважно – футбол і регбол. 

Тривалість цього етапу сягала шести тижнів (дру-
га половина червня – липень).

Другий етап був присвячений вдосконаленню 
швидкісної сили і лактатного компоненту енерго-
забезпечення, а також удосконаленню спеціальної 
швидкісно-силової витривалості та співпадав зі 
спеціально-підготовчим етапом підготовчого періоду. 

У першій половині цьому етапу  застосовувався, 
переважно метод динамічних зусиль. Час виконання 
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окремих вправ сягав 10 – 15 с. Також планувалось 
відпрацювання технічних дій  і тренувальні сутички, 
які рекомендувалось проводити з партнером на 1 – 2 
вагові категорії легшим але вищим за кваліфікацією. 
Тривалість окремих періодів сутички не перевищува-
ла двох хвилин. Одною з вимог було зберігання під 
час сутички максимальної інтенсивності дій. 

 Завдання другої половини цього етапу полягало 
в удосконаленні спеціальної швидкісно-силової ви-
тривалості. Застосовувались такі засоби, як вправи з 
гумовим амортизатором, біг у перемінному режимі, 
кругове тренування комплексного характеру, з вклю-
ченням спеціальних і загальнопідготовчих вправ, 
скорочені сутички та сутички інтервально-круговим 
методом. 

Цей етап тривав шість тижнів (серпень – перша 
половина вересня. Розклад занять залишався таким 
же, як на попередньому етапі. 

Майже весь підготовчий період співпадав з літні-
ми канікулами, що дуже важливо для спортсменів-
студентів, для набуття якісної базової підготовки пе-
ред змагальним періодом, в умовах відпочинку від 
академічних занять. 

На наступному етапі, завданням якого була інте-
гральна підготовка, і який співпадав зі змагальним 
періодом, акцент віддавався спеціальним і змагаль-
ним засобам. Учбово-тренувальні сутички на початку 
цього етапу рекомендувалось проводити із спаринг-
партнерами на 1-2 вагові категорії легшими і нижчи-
ми за кваліфікацією. Тривалість таких сутичок могла 
сягати 10 – 20 хвилин. Таким чином удосконалювався 
аеробний компонент спеціальної витривалості. Два 
рази на тиждень проводились тренувальні сутички з 
цільовими завданнями, із 15 секундними спуртами ак-
тивності, які сприяли переважно розвитку алактатно-
го компоненту енергопостачання. Для удосконалення 
гліколітичного компоненту спеціальної витривалості 
застосовувались скорочені сутички (1 – 2 – хвилинні). 
Також застосовувались сутички, які відповідали регла-
менту змагального поєдинку, де спаринг-партнерами 
були основні суперники (партнери) рівної ваги і ква-
ліфікації або вищої кваліфікації. Такі сутички вдоско-
налювали, як аеробний так і анаеробний компоненти 
спеціальної витривалості, і є основним засобом спеці-
альної підготовки в спортивній боротьбі.  

В жовтні нами був спланований і проведений три-
тижневий навчально-тренувальний збір, який моде-
лював безпосередню підготовку до головних змагань 
макроциклу.

Під час збору планувались два тренувальних за-
няття в день (у ранковий і вечірній часи). На час про-
ведення збору спортсмени були звільнені від перших 
пар занять в університеті, які співпадали з часом ран-
кових тренувань. Інші заняття студенти відвідували.  

Інтенсивність і величина тренувальних наванта-
жень визначалася за методиками, рекомендованими 
С.Ф. Матвєєвим, В.С. Дахновським, С.С. Лещенком. 

В першому мікроциклі відбувалось підготовка 
організму до основної тренувальної роботи, шляхом 
застосування різноманітних засобів тренування. В 

завдання першого тижня підготовки входив розви-
ток спеціальної швидкісної сили та витривалості. 
Обсяг навантаження на початку мікроциклу – висо-
кий, а інтенсивність виконання вправ середня. Потім 
йшло хвилеподібне зниження обсягу при стабільній 
середній інтенсивності та підвищення обсягу і ін-
тенсивності на наступній «хвилі», до рівня великого 
навантаження. В цьому мікроциклі застосовувались: 
вдосконалення техніко-тактичної підготовленості в 
умовах сутички, поєдинки з цільовими завданнями і 
вільні сутички, спортивні та рухливі ігри.

Другий тиждень був «ударний» — тренувальні 
навантаження досягли свого максимуму. Завданням 
другого мікроциклу було досягнення спортсменами: 
високого рівня спеціальної витривалості та регуля-
ції функціонального стану, підтримка високого рівня 
інших компонентів спеціальної фізичної підготовле-
ності. Динаміка обсягу та інтенсивності навантажен-
ня мала хвилеподібний характер різноспрямованої 
дії. В перший день  інтенсивність навантаження була 
максимальна, а обсяг середній. Наступного дня обсяг 
підвищувався до високого рівня, інтенсивність зни-
жується до середнього рівня. Динаміка інтенсивності 
навантаження змінювалась через день, від максималь-
ної до середньої, обсяг знаходився в межах середньо-
го рівня, з підвищенням до великого в другий день, і 
з незначним зниженням, до рівня нижче середнього, 
в останній день мікроциклу. Застосовувались наступ-
ні засоби: індивідуальна техніко-тактична підготовка 
в умовах поєдинку, спеціальні вправи з партнером і 
манекеном в швидкісно-силовому режимі, сутички з 
цільовими завданнями і вільні сутички, активний від-
починок.

На третьому тижні, для реалізації кумулятивного 
ефекту тренувальних засобів, навантаження значно 
знижувались. В завдання цього мікроциклу входило 
створення необхідних умов для кумуляції впливів по-
передніх навантажень шляхом змінення кількісних і 
якісних характеристик для підвищення спеціальної 
швидкісно-силової витривалості. Обсяг навантажень 
в цьому мікро циклі був середній, з незначним підви-
щенням в другий день. Інтенсивність – велика, з хви-
леподібним зниженням до середнього рівня. Засоби 
підготовки: спеціальні вправи в парах, індивідуальна 
техніко-тактична підготовка в умовах сутички, актив-
ний відпочинок.

Протягом навчально-тренувального збору в середу 
і суботу замість вечірніх тренувань борці відвідували 
парну лазню, для стимуляції відбудовних процесів. 

В дослідженні приймали участь 8 спортсменів: 4 
– кмс з боротьби самбо и 4 – кмс з вільної боротьби. 
Дослідження проводилось  з червня по жовтень 2009 
року на спортивних базах ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
та спортивного клубу «Пересвіт». 

Тестування рівня розвитку спеціальної витрива-
лості борців проводилось на базі ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди на початку дослідження і в кінці кожного 
етапу підготовки.

Тестувався коефіцієнт спеціальної витривалості 
(КСВ), який є найбільш інформативним показником 
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спеціальної фізичної підготовленості в практиці спор-
тивної боротьби і сумарний показник ЧСС протягом 
трьох хвилин відновлення (щохвилинно) після наван-
таження [2, 8].

Результати дослідження динаміки спеціальної фі-
зичної підготовленості кваліфікованих борців за по-
казниками КСВ виявили певне зниження спеціальної 
працездатності наприкінці загальнопідготовчого ета-
пу підготовчого періоду, в порівнянні з вихідними да-
ними (р<0,05). Це пояснюється тимчасовим впливом 
акцентованого силового тренування і є закономірним 
фактором на даному етапі. Відбудовні процеси після 
навантаження за сумарним показником ЧСС, майже 
не змінились (р>0,05).   

В кінці наступного етапу показник КСВ незначно 
перевищував вихідний рівень, але статистичного під-
твердження не отримав (р>0,05), а відновлення після 
навантаження статистично покращилось (р<0,05). 

Перед початком навчально-тренувального збору, 
через два тижні після підготовчого періоду показник 
КСВ вірогідно перевищив вихідні дані (р<0,05). Та-
кож помічені позитивні зрушення у відбудовних про-
цесах, але без статистичного підтвердження (р>0,05) 
в порівнянні з тестуванням на попередньому етапі.

Тестування в кінці навчально-тренувального збору 
не виявили статистично підтверджених зрушень КСВ 
у порівнянні з показником перед початком збору, хоча 
незначно цей показник покращився (р>0,05). Більш 
суттєві позитивні зрушення відбулись у відбудовних 
процесах піддослідних спортсменів (р<0,05) у порів-
нянні з початком збору і  (р<0,01) у порівнянні з ви-
хідними даними.

Висновки.
Навчально-тренувальний процес кваліфікованих 

борців, які навчаються у вищому навчальному за-
кладі, повинен враховувати, з одного боку, специфіку 
організації навчального процесу учбового закладу, з 
іншого боку, повинен відповідати календарю змагань 
на поточний рік.

Запропонована побудова тренувального макроци-
клу дозволяє спортсменам-студентам ефективно по-
єднувати тренувальний процес і навчання у вищому 
навчальному закладі.

Методика вдосконалення спеціальної фізичної під-
готовленості кваліфікованих борців, що спланована 
поетапно, дозволяє, у підготовчому періоді створити 
базу для подальшого вдосконалення цього компонен-
ту спеціальної підготовки у змагальному періоді. На 
початку змагального періоду коефіцієнт спеціальної 
витривалості та відбудовні процеси організму спортс-
менів вірогідно покращились у порівнянні з вихідни-
ми даними (р<0,05).

Тритижневий навчально-тренувальний збір по під-
готовці до головних змагань макроциклу, спланований 
таким чином, що майже не заважає навчальному про-
цесу. Разом з цим ефективність змісту та організації 
цього заходу доведена результатами експерименту. 
Так, наприкінці збору відзначається стабілізація і на-
віть незначне покращення показника КСВ у порівнян-
ні з початком збору, а також значне покращення від-
будовних процесів організму спортсменів (р<0,05) у 
порівнянні з початком збору.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення методики вдосконалення спеці-
альної фізичної підготовленості кваліфікованих бор-
ців в умовах вищого навчального закладу.
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Вплив військово-професійної діяльності  
на фізичну підготовленість, розвиток, фізичний  

та функціональний стан військовослужбовців-операторів 
Ольховий О.М., Корчагін М.В.,1 Красота В.М.2

 Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба1 

Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Рахімова2

Анотації:
Розглядається вплив умов 
військово-професійної діяльності 
на фізичну підготовленість, фізич-
ний та функціональний стан спе-
ціалістів операторського профілю. 
Проведені дослідження доводять, 
що існуюча система організації 
військово-професійної діяльнос-
ті негативно впливає на фізич-
ний розвиток та стан здоров'я 
військовослужбовців-операторів 
Збройних Сил України. Доведе-
но, що рівень фізичної підготов-
леності військовослужбовців-
операторів в процесі служби 
статистично достовірно знижуєть-
ся залежно від терміну служби.

Ольховой О.М., Корчагин Н.В., Красота 
В.Н. Влияние военно-профессиональной 
деятельности на физическую подготов-
ленность, развитие, физического и функ-
ционального состояния военнослужащих-
операторов. Рассматривается влияние 
условий военно-профессиональной дея-
тельности на физическую подготовленность, 
физическое и функциональное состояние 
специалистов операторского профиля. Про-
веденные исследования доказывают, что 
существующая система организации военно-
профессиональной деятельности негативно 
влияет на физическое развитие и состоя-
ние здоровья военнослужащих-операторов 
Вооруженных Сил Украины. Доказано, что 
уровень физической подготовленности 
военнослужащих-операторов в процессе 
службы статистически достоверно снижается 
в зависимости от срока службы.

Ol’hoviy O.M., Korchagin M.V., Kra-
sota V.M. The influence of military-
professional activity on physical 
preparedness, development, bodily 
and functional conditions of service-
men-operators. The article deals with 
the military professional activity factors 
influence on the fitness, physical and 
functional condition of operator profile 
specialists. Conducted research proves, 
that existing military professional activity 
organization system influences negative 
on the Ukrainian army servicemen-oper-
ator’s physical development and health. 
It is proved that the level of physical 
preparedness of servicemen-operators 
in the process of service statistically for 
certain goes down depending on the 
term of service.

Ключові слова:
спеціалісти операторського 
профілю, професійна підготов-
леність, функціональний стан, 
фізичні якості.
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Вступ.1

Цілодобове бойове чергування на командних 
пунктах та пунктах наведення авіації Збройних Сил 
України вимагає від військовослужбовців-операторів 
достатньо високого рівня здоров’я, а це в свою чер-
гу передбачає високий рівень фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, функціонального стану. З 
позиції концепції функціональних систем працездат-
ність є результатом часової організації та взаємодії 
регуляторних і виконавчих механізмів для досягнення 
певної мети [7]. У випадку операторської діяльності 
військовослужбовців, які несуть бойове чергування, 
ланцюгами професійної працездатності виступають 
статична витривалість, аеробна  продуктивність, здат-
ність до концентрації та переключення уваги, розумо-
вий і психічний темп [6].

Несення особовим складом чергувань в різні го-
дини доби в ізольованому середовищі призводить до 
впливу на організм військовослужбовців-операторів 
певних несприятливих факторів фізіологічного та 
психічного характеру. Основними з них є: порушення 
добової періодики фізіологічних функцій і психічної 
активності; вимушене зниження рухової активності 
та перебування в малорухомій позі; вплив монотон-
них шумів від апаратури, що працює, та високочастот-
них електромагнітних полів; зниження вмісту кисню 
та підвищення вмісту вуглецю у повітрі; перенапру-
ження зорового та слухового апарату [3, 4].

Знаходження в малорухомому положенні викли-
кає перенапруження окремих груп м’язів, виникнення 
застійних явищ в окремих органах і системах, втра-
чається фізична підготовленість, гнучкість хребта, 
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правильне взаємовідношення м’язів, хребців, зв’язок. 
Таким чином важливим показником здатності до збе-
реження та відновлення фізичної підготовленості є 
достатній рівень фізичної активності [1, 2, 4].

Проблема стану організму людини, діяльність якої 
носить гіподинамічний характер, постійно привер-
тає до себе увагу дослідників у різних галузях знань. 
Безліч публікацій, присвячених цій проблемі показу-
ють, що практично не існує такого органа чи системи, 
функції чи механізму, які не змінювалися б в умовах 
гіподинамії [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Особливістю праці спеціалістів операторського 
профілю є те, що їх військово-професійна діяльність 
пов’язана з тривалим перебуванням в умовах обме-
женої рухливості, гіпокінезії, гіподинамії, монотонії 
і депривації [2, 3]. Усе це викликає паталогічні змі-
ни фізіологічних функцій основних систем організму 
операторів, збільшує стомлення військовослужбов-
ців і, як наслідок, призводить до погіршення стану 
здоров’я та функціонального стану, значного знижен-
ня якості роботи, професійних помилок [4, 6].

Основною умовою збільшення обсягу фізіологіч-
них резервів організму людини, ефективною мірою в 
боротьбі з гіподинамією та гіпокінезією завдяки мобі-
лізації резервних фізіологічних можливостей організ-
му є фізичні вправи [6]. Використовуючи їх в період 
виконання професійної діяльності, повинні врахову-
ватись закономірності змін фізіологічних функцій і 
характер професійної діяльності операторів [1, 3]. 
Викликані ними функціональні зміни в організмі ак-
тивізують компенсаторні механізми адаптації, форму-
ючи якісно новий структурний слід в системі. При 
цьому збільшується синтез нуклеїнових кислот і біл-
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ків, які відповідають за специфічну адаптацію до дії 
даного подразника (фізичного навантаження). Як на-
слідок, активізуються структури, що раніше лімітували 
функцію даної клітини (тканини органу), збільшуються 
резерви тих функціональних систем, які обумовлюють 
розвиток  працездатності [1].

Дослідження проводиться відповідно до: теми 
3.1.6 „Теоретико-методологічні основи фізичної під-
готовки курсантів у вищих військових навчальних 
закладах інженерного профілю” Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006 − 2011 роки Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту з номером державної 
реєстрації 0106U010783; планів науково-дослідних 
робіт Міністерства оборони України, Повітряних Сил 
Збройних Сил України, теми „Розробка теоретико-
методичних засад функціонування системи фізичної 
підготовки військовослужбовців Збройних Сил Укра-
їни”, шифр ”НФП-2009” з номером державної реє-
страції 0101U000823, “Теоретико-методичні засади 
функціонування системи фізичної підготовки військо-
вослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни”, шифр “Керівництво-ФП” з номером державної 
реєстрації 0101U001112.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Дослідження рівня фізичної підготовленос-

ті, фізичного розвитку та функціонального стану 
військовослужбовців-операторів в процесі професій-
ної діяльності.

Результати дослідження.
З метою визначення рівня фізичної підготовленос-

ті ми провели тестування групи військовослужбовців-
операторів (20 осіб) протягом трьох років: 2002 
− 2004 (табл. 1). Перевірка й оцінка фізичної під-
готовленості військовослужбовців-операторів були 
проведені відповідно до вимог Настанови з фізичної 
підготовки у Збройних Силах України − 97 року [5] 
за результатами виконання ними контрольних вправ: 
підтягування на перекладині, біг на  100 м, біг на 
1000 м, комплексна вправа на спритність, комплек-
сна силова вправа, кут в упорі на брусах, вправа, що 
характеризує статичну витривалість м’язів спини, 
стрибки в довжину з місця.

Результати проведених досліджень (табл. 1) під-
тверджують наші припущення про те, що зі збільшен-
ням тривалості терміну служби військовослужбовців-
операторів в складі чергового бойового розрахунку 
відбувається статистично достовірне зниження всіх 
досліджуваних показників. 

На наш погляд, зміни показників фізичної підго-
товленості є наслідком зниження рухової активності в 
процесі служби, а також результатом впливу гіподина-
мічного режиму. У той же час погіршення показників 
у кожному випадку неоднозначні. Для підтверджен-
ня або спростування цих даних ми провели необхідні 
дослідження.

Як показують дослідження результатів розвитку 
сили (табл. 1), у військовослужбовців операторсько-
го профілю після трьох років служби кількість під-
тягувань на перекладині зменшується на 1,8 разів 

(Р>0,05), що підтверджує думку вчених [1, 3, 4] про 
те, що гіподинамічний характер діяльності люди-
ни дійсно зумовлює зниження м’язової сили. 

Результати з бігу на 100 м статистично достовірно 
погіршилися  у військовослужбовців-операторів вже 
після другого року служби на 0,58 с (Р<0,05), а після 
третього року служби − на 1,0 с (Р<0,001)  порівняно з 
першим роком служби (табл. 1).    

Аналіз отриманих результатів (табл. 1) виконання 
комплексної вправи на спритність дозволяє стверджу-
вати, що показник спритності військовослужбовців-
операторів статистично достовірно знижується після 
третього року служби на 1,17 с (Р<0,001) і відповід-
но на 0,45 с (Р<0,05) на другому році служби. 

Отримані результати виконання 
військовослужбовцями-операторами комплексної си-
лової вправи (табл. 1) підтверджують факт статистич-
но достовірного погіршення показника швидкісно-
силової якості після другого року служби на 5,6 разів 
(Р<0,05), а після третього року служби − на 9,8 разів 
при Р<0,001  порівняно з першим роком служби.

Одним із доказів зниження рухової активності 
військовослужбовців-операторів є аналіз результатів 
бігу на 1000 м, які свідчать, що за період служби рік у 
рік відбувається статистично достовірне прогресуюче 
погіршення якості загальної витривалості (табл. 1). 

У військовослужбовців-операторів третього року 
служби порівняно з результатами першого року служби 
результати бігу на 1000 м статистично достовірно погір-
шилися на 32,4 с (Р<0,001). Відповідно результати після 
третього року служби  порівняно з другим роком статис-
тично достовірно погіршилися на 23,05 с (Р<0,01), при 
цьому результати військовослужбовців-операторів піс-
ля другого року служби порівняно з першим роком недо-
стовірно погіршилися на 9,35 с при Р>0,05. 

Результати дослідження статичної витривалості 
м’язів живота (табл. 1) дозволили зробити висновок, 
що погіршення середніх величин відбувалися після 
другого року служби на 0,68 с (Р>0,05) та статис-
тично достовірні зміни після третього року служби 
військовослужбовців-операторів на 0,95 с (Р<0,01)  
порівняно з результатами першого року служби, а серед-
ні результати після третього року служби змінювалися 
порівняно з другим роком на 0,27 с при Р>0,05.

Результати виконання вправи для визначення рівня 
статичної витривалості м’язів спини (табл. 1) свідчи-
ли, що зниження відбувається вже після другого року 
служби на 3,7 с (Р>0,05) та статистично достовірні 
зміни  після третього року служби на 7,55 с (Р<0,01). 
Ці дані підтверджують дослідження низки вчених [3, 
6], які вивчали питання впливу гіподинамічного ре-
жиму роботи на фізичну підготовленість людини.

Аналізуючи отримані результати з виконання 
військовослужбовцями-операторами вправи − 
стрибок у довжину з місця (табл. 1), ми визначили, 
що після трьох років служби цей показник статис-
тично достовірно погіршився на 11,9 см (Р<0,05)  по-
рівняно з першим роком служби. 

Вищевикладені результати проведеного дослі-
дження підтверджуються проведеним в 2004 році 
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Таблиця 1
Динаміка фізичної підготовленості військовослужбовців-операторів в процесі служби (n=20)

Вправа

Термін служби
Р

1 рік 2 рік 3 рік

X ±m X ±m X ±m X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Підтягування на перекладині 
(кількість разів) 11,45±0,72 10,95±0,79 9,65±1,04 >0,05 >0,05 >0,05

Біг на 100 м (с) 15,03±0,16 15,61±0,21 16,03±0,2 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна вправа 
на спритність (с) 11±0,2 11,45±0,17 12,17±0,24 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна силова вправа (кільк. 
разів) 46,8±1,61 41,2±1,22 37±1,69 <0,05 <0,001 <0,05

Біг на 1000 м (с) 252,4±4,23 261,75±5,15 284,8±6,68 >0,05 <0,001 <0,01

Кут в упорі 
на брусах (с) 4,02±0,31 3,34±0,29 3,07±0,27 >0,05 <0,01 >0,05

Статична ви тривалість 
м’язів спини (с) 50,65±1,55 46,95±1,93 43,1±1,86 >0,05 <0,01 >0,05

Стрибок у довжину з місця (см) 199,15±3,68 195,85±3,91 187,25±4,98 >0,05 <0,05 >0,05

Таблиця 2 
Рівень фізичної підготовленості військовослужбовців-операторів у процесі служби (n=59)

Вправа

Термін служби
Р

1 рік 2 рік 3 рік

X ±m X ±m X ±m X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Підтягування на перекладині 
(разів) 12,21±0,63 11,00±0,77 9,65±1,04 >0,05 <0,05 >0,05

Біг на 100 м (с) 14,99±0,15 15,76±0,18 16,03±0,21 <0,05 <0,001 >0,05

Комплексна вправа
на спритність (с) 10,87±0,20 11,53±0,22 12,17±0,23 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна силова вправа (кільк. 
разів) 46,95±1,93 41,80±0,96 37,00±1,69 <0,05 <0,001 <0,01

Біг на 1000 м (с) 246,11±5,05 266,55±2,81 284,80±6,68 <0,01 <0,001 <0,01

Кут в упорі
на брусах (с) 4,90±0,58 3,81±0,33 3,08±0,27 >0,05 <0,01 >0,05

Статична ви тривалість
м’язів спини (с) 51,60±1,83 47,21±2,03 43,1±1,87 >0,05 <0,01 >0,05

Стрибок у довжину з місця (см) 201,63±5,81 196,35±4,67 187,25±4,98 >0,05 >0,05 >0,05
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Таблиця 3
Динаміка фізичного розвитку (ваго-зростовий індекс Кетле) військовослужбовців-операторів  

з різним стажем роботи (n-20)

Стаж роботи
(рік) n X ±m

Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

1 20 452,9±5,74 <0,05 <0,01 -

2 20 470,1±7,82 <0,05 - <0,05

3 20 495,7±12,0 - <0,01 <0,05

Таблиця 4 
Рівень функціонального стану дихальної системи військовослужбовців-операторів (n-20)

Стаж служби n
X ±m

Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Проба Штанге

1 20 54,65±1,29 P<0,05 P<0,01 -

2 20 51±1,14 P<0,05 - P<0,05

3 20 48,6±1,05 - P<0,01 P<0,05

Проба Генче

1 20 33,45±1,12 P<0,05 P<0,001 -

2 20 30,15±0,93 P<0,05 - P<0,05

3 20 26,1±0,62 - P<0,001 P<0,05

Таблиця 5
Індекс фізичного стану (за Пироговою Є.А.) військовослужбовців-операторів з різним стажем роботи (n-20)

Термін служби n X ±m
Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

1 20 0,583±0,02 <0,01 <0,001 -

2 20 0,492±0,02 <0,01 - <0,001

3 20 0,361±0,03 - <0,001 <0,001

обстеженням показників рівня фізичної підготовле-
ності трьох однорідних груп військовослужбовців-
операторів першого (n-19), другого (n-20) та третьо-
го (n-20) років служби (табл. 2).

Проведений порівняльний аналіз рівня фізичної 
підготовленості – військовослужбовців-операторів 
різних років служби (табл. 2) добре ілюструє факт, що 
зі збільшенням тривалості служби військовослужбов-
ців операторського профілю в складі чергового бойо-
вого розрахунку відбувається статистично достовірне 
(від Р<0,05 до Р<0,001) зниження всіх показників їх 

фізичної підготовленості.
Проведені дослідження динаміки складових фі-

зичного розвитку військовослужбовців-операторів, 
які несуть бойове чергування відповідно протягом 
одного, двох і трьох років ми завершили визначен-
ням ваго-зростового індексу Кетле, який  показав, 
що у спеціалістів операторського профілю протягом 
всього терміну служби відбувається достовірне зни-
ження рівня фізичного розвитку (табл. 3). 

Індекс фізичного розвитку військовослужбовців-
операторів в процесі служби за даними, які наведено в 
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таблиці 3, знижується на 8,7 %. В військовослужбовців-
операторів, які прослужили перший рік, індекс фі-
зичного розвитку в середньому складає 452,9±5,47 
та у наближений до оцінки ”задовільно”. Через два 
роки несення бойового чергування індекс фізичного 
розвитку військовослужбовців-операторів у серед-
ньому складає 470,1±7,82 з достовірними змінами 
(при Р<0,05) порівняно з першим роком служби. 
Після трьох років несення бойових чергувань рівень 
фізичного розвитку військовослужбовців-операторів 
є ”незадовільним” та дорівнює 495,7±12,0.

Результати проведеного дослідження показали, 
що несприятливі фактори військово-професійної 
діяльності достовірно негативно впливають на по-
казники фізичного розвитку військовослужбовців-
операторів. На ці факти вказують також дослідження 
вчених [3, 6] та проведені нами в 2004 році дослі-
дження показників рівня фізичного розвитку трьох 
однорідних груп військовослужбовців-операторів 
першого (n-19), другого (n-20) та третього (n-20) ро-
ків [4]. 

Аналогічна картина спостерігалася у дослідженні 
функціонального стану дихальної системи. Так показ-
ники проб Штанге й Генче (табл. 4) статистично досто-
вірно (Р<0,01) погіршилися в військовослужбовців-
операторів після трьох років служби відповідно на 
6,05 с і на 7,35 с.

Дані динаміки показників, що характеризу-
ють функціональний стан дихальної систем 
військовослужбовців-операторів (табл. 4), добре 
ілюструють прогресуюче наростання стомлення у 
всіх випробуваних та підтверджується проведеним 
в 2004 році дослідженням трьох однорідних груп 
військовослужбовців-операторів першого (n-19), 
другого (n-20) та третього (n-20) років служби на КЦ 
ВМС [4].

Проведене дослідження динаміки складо-
вих функціонального стану та фізичного розвитку 
військовослужбовців-операторів, які несуть бойове 
чергування протягом одного, двох і трьох років за ко-
ефіцієнтом фізичного стану Пирогової Є.А., підтвер-
дило достовірне зниження цього показника під впли-
вом несприятливих факторів військово-професійної 
діяльності (табл. 5). 

Як видно з таблиці 5 в процесі служби, фізичний 
стан погіршується на 38,1 %. В військовослужбовців-
операторів, які прослужили перший рік, індекс фі-
зичного стану є ”середнім” і складає 0,583±0,02. 
Через два роки служби індекс фізичного стану 
військовослужбовців-операторів є ”нижче середньо-
го” та в середньому складає 0,492±0,02 з статистич-
но достовірними змінами (при Р<0,05) порівняно 
з першим роком служби. А вже через три роки не-
сення  бойових чергувань індекс фізичного стану 
військовослужбовців-операторів є ”низьким” та дорів-
нює 0,361±0,03 при Р<0,001. 

Висновки.
За результатами проведених досліджень отри-

мано нові дані про те, що рівень фізичної підготов-
леності військовослужбовців-операторів в процесі 
служби статистично достовірно знижується залеж-
но від терміну служби, існуюча система організації 
військово-професійної діяльності військовослужбов-
ців операторського профілю негативно позначається 
на динаміці їх фізичного розвитку, фізичного стану, 
функціонального стану.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на наукове обґрунтування методики і змісту спеціаль-
ної фізичної підготовки військовослужбовців опера-
торського профілю в процесі професійної діяльності.
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Змагальна діяльність боксерів  
важких і легких вагових категорій
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Анотації:
Розглянуті напрямки удосконалення 
системи тренувань боксерів різних 
вагових категорій. Предметом 
дослідження є змагальна діяльність 
спортсменів національних збірних 
команд. Техніко-тактичні показники 
боксерів, учасників чемпіонату світу 
(2007р) і ХХІХ Олімпійських Ігор, 
знаходяться приблизно на одному 
рівні. За показниками ефективності 
ведення бою боксери-важковаговики 
перевищують спортсменів легких 
вагових категорій. За кількісними по-
казниками (атаки і захисту) боксери-
важковаговики значно поступають-
ся спортсменам легких вагових 
категорій. Відповідно, у навчально-
тренувальному процесі боксерам-
важковаговикам слід приділяти 
більше уваги розвитку кількісних 
параметрів, тобто фізичних 
кондицій, розвитку максимальної 
й швидкої сили та витривалості. В 
той же час техніко-тактичні показ-
ники у групі важковаговиків є досить 
високими і знаходяться приблизно 
на рівні спортсменів легких вагових 
категорій.

Остьянов В.Н., Гриб А.И., Копачко О.В. 
Соревновательная деятельность бок-
сёров тяжёлых и лёгких весовых ка-
тегорий. Рассмотрены направления усо-
вершенствования системы тренировок 
боксёров разных весовых категорий. Пред-
мет исследования – соревновательная 
деятельность спортсменов национальных 
сборных команд. Технико-тактические по-
казатели боксёров, участников чемпионата 
мира (2007г) и ХХIХ Олимпийских Игр, на-
ходятся приблизительно на одном уровне. 
По показателю эффективности ведения 
боя боксёры-тяжеловесы превышают спор-
тсменов лёгких весовых категорий. По коли-
чественным показателям (атаки и защиты) 
боксёры-тяжеловесы значительно уступа-
ют спортсменам лёгких весовых категорий. 
Соответственно, в учебно-тренировочном 
процессе боксёрам-тяжеловесам следует 
уделять больше внимания развитию коли-
чественных параметров, то есть физиче-
ских кондиций, развитие максимальной и 
скоростной силы, и выносливости. В тоже 
время технико-тактические показатели в 
группе тяжеловесов довольно высокие и 
находятся приблизительно на уровне спор-
тсменов лёгких весовых категорий.

Ostianov V.N., Hryb A.I., Kopachko 
O.V. The competitive activity of box-
ers of heavy and light class. The aim 
of the article is the improvement of the 
system of training the boxers of differ-
ent weight categories.  The subject of 
the research is the competitive activity of 
sportsmen of national combined teams. 
Technique-tactical indexes of boxers, the 
participants of the world Championship 
(2007 y.) and XXIX Olympic Games, are 
approximately on the same level. ac-
cording to the efficiency of conducting 
the fighting heavy-weight boxers consid-
erably yield to the boxers of light catego-
ries. according to quantitative indexes 
(attack and defense) heavy-weight box-
ers considerably yield to the boxers of 
light categories. Correspondingly, during 
training the heavy-weight boxers should 
pay more attention to the development 
of quantitative parameters that is the de-
velopment of physical state, the devel-
opment of the maximal fast power and 
endurance; and at the same time the 
technique-tactical indexes of the heavy-
weight group are rather high and on the 
level of light class sportsmen.

Ключові слова:
боксери національних збірних ко-
манд, навчально-тренувальний 
процес, кількісні та розрахункові 
коефіцієнти атакуючих та захис-
них дій боксерів полярних груп за 
ознаками вагової категорії.

боксёры национальных сборных ко-
манд, учебно-тренировочный про-
цесс, количественные и расчётные 
коэффициенты атакующих и защитных 
действий полярных весовых категорий.

the sportsmen of the national combined 
teams, elite sportsmen, teaching-training 
process, quantitative indexes of attack 
and defense actions of boxers of differ-
ent weight class.

Вступ.1

Прогрес спорту визначається на підставі 
об’єктивних знань про структуру змагальної діяль-
ності і підготовленості спортсменів із врахуванням 
загальних закономірностей становлення спортивної 
майстерності і індивідуальних можливостей спортс-
мена (В.Н. Платонов, 1997). У змагальній діяльності, 
як у дзеркалі відображаються «плюси» та «мінуси» 
майстерності боксерів, а значить і особливості су-
часного боксу. Однак виявити їх не так просто через 
складність поєдинків під час змагань, тобто власне 
самої змагальної діяльності, що складається з вели-
кої кількості найрізноманітніших аспектів процесу та, 
відповідно, способів їх вивчення. В теорії і методи-
ці боксу нами не виявлено чіткої концепції вивчення 
закономірностей розвитку змагальної діяльності. Ре-
зультати розрізнених експериментальних і теоретич-
них досліджень даного напрямку важко піддаються 
систематизації у зв’язку з різними цілями, завданнями 
і методами цих досліджень, що знижує цінність отри-
маних наукових даних.

На підставі показників, що характеризують змагаль-
ну діяльність, багатьма авторами розраховувались кое-
фіцієнти атакуючих і захисних дій, що дозволяє оцінити 
змагальний бій. Знаючи величини вказаних коефіцієнтів 
і порівнюючи їх із такими ж показниками інших спортс-
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менів, чи з середніми показниками групи боксерів тако-
го ж класу і ваги, можна виявляти сильні і слабкі сто-
рони підготовленості спортсменів і вносити відповідні 
корективи у тренувальний процес. Підраховуючи кіль-
кість ударів і захистів різних видів, а також визначаючи 
їх ефективність, можна виявити деякі особливості інди-
відуальної манери ведення бою, а також знаходити по-
грішності в окремих діях. При цьому можна фіксувати 
найрізноманітніші бойові  дії (наприклад: атакуючі, за-
хисні та інші). За кількістю таких дій можна визначити, 
яка форма бою характерна для провідних боксерів світу, 
країни, або окремих спортсменів. Якщо переважають 
атакуючі удари, відповідно, боксер більше схильний до 
атакуючої форми. Вираховуючи коефіцієнти ефектив-
ності атакуючих і зустрічних ударів, можна оцінити їх 
результативність і намітити шляхи удосконалення. За 
результатами досліджень змагальної діяльності боксерів 
виведено понад 20 різних коефіцієнтів, що характери-
зують ефективність змагальної діяльності (захисних і 
атакуючих дій, активності в бою та інше.). Змагальна ді-
яльність вивчалась за допомогою підходу, розробленого 
О.П. Фроловим (1966) і розвинутого в працях В.А. Пє-
тухова (1969), Ю.Б. Нікіфорова (1978, 1979, 1980, 1987), 
Є.Н. Калмикова (1983), В.Н. Остьянова (2001). 

Аналіз науково-методичної літератури стосовно 
динаміки показників змагальної діяльності боксерів 
дозволяє відзначити наступне:
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За десятирічний період (70-80 рр.) спостерігається 
збільшення кількості ударів у змагальних боях боксе-
рів в середньому на 23%. 

Найбільший відсоток різноманітних захистів при-
падає на 70-80 рр. Захисти за допомогою рук склада-
ють 49%, ніг – 33%, тулуба – 18%. На кінець 90-х років 
це співвідношення виглядає так: захист руками – 53%, 
ногами – 26%, тулубом – 21%. Слід відзначити збли-
ження відсоткового співвідношення захистів за допо-
могою ніг і тулуба, а також приріст захистів руками і 
тулубом. Можна припустити, що в цей період малю-
нок бою має тенденцію до зменшення дистанції.

Час знаходження боксерів у дистанції дальнього 
бою в 70-80 рр. складав 62%, у 80-х рр. – 57%, в кінці 
90-х – цей показник зменшився до 51,8 % , за рахунок 
збільшення часу роботи в дистанції середнього бою 
(до 28%) при відносно стабільному показнику роботи 
в ближній дистанції (Ю.Б. Никифоров, 1987)

Відеозапис поєдинків боксерів аналізувався мето-
дом педагогічних спостережень. Манера ведення бою 
оцінювалась групою кваліфікованих експертів, при 
цьому реєструвалась кількість виконаних дій і хроно-
метраж деяких з них, а саме: кількість ударів за раунд 
і за бій у цілому, кількість атакуючих і контратакуючи 
ударів, захистів за допомогою рук, ніг і тулуба. Крім 
цього, кількість ситуативних і підготовчих дій, час 
бою на дальній, середній і ближніх дистанціях. 

В даному досліджені вивчалась змагальна діяль-
ність боксерів «полярних» вагових категорій – лег-
ких і важких, що дає можливість характеризувати їх 
техніко-тактичний арсенал. Як правило, у навчально-
тренувальному процесі техніко-тактичні завдання за 
одним планом вивчають боксери, як легких, так і важ-
ких вагових категорій, виконують одні й ті самі дії, 
а також опрацьовують однакові обсяги фізичних на-
вантажень. Такий методичний підхід стосовно аналізу 
тренувального процесу і техніко-тактичної майстер-
ності у боксерів різних вагових категорій використо-
вувався у своїх дослідженнях Е.Н. Горстовим (1983) 
і В.Я. Русановим (1985). Техніко-тактична майстер-
ність боксерів, у вказаних дослідженнях, визначалась 
методом лабораторного тестування. 

У навчально-тренувальному процесі не вдається 
відтворити змагальні умови, де спортсмени, зазвичай, 
значно повніше використовують робочий потенціал 
організму, що спричиняється виникненням особливо 
ефективних стимулів адаптації до максимальних на-
вантажень. Лише в умовах змагань можливо повністю 
розвинути здатність максимально мобілізувати власні 
сили і цілеспрямовано використати їх. Змагальна діяль-
ність у боксі має власну специфіку, яка полягає у жор-
стокому безкомпромісному єдиноборстві суперників. 
Це спричиняє підвищені вимоги до технічних і тактич-
них дій, що виконуються в обмежених відтінках часу і 
простору, в умовах конфліктно-варіативних ситуацій.

Тема роботи узгоджується 2.2.9.2 «Удосконален-
ня технічної підготовки спортсменів єдиноборців на 
основі модельних характеристик змагальної діяль-
ності спортсменів високого класу» з ЗП НДР на 2006-
2010рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – удосконалення системи тренувань 

боксерів різних вагових категорій.
Методи та організація досліджень. 

1. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної 
літератури

2. Відеозапис та аналіз відеоматеріалів
3. Педагогічні спостереження
4. Методи математичної статистики

В межах даної роботи аналізувалось біля 80 по-
єдинків, серед них – 18 між боксерами вищої кваліфі-
кації (чемпіонат Світу 2007 року та Олімпійські Ігри 
2008 року). 

Проводилась реєстрація та статистичний облік 
кількісних та якісних характеристик атакуючих і за-
хисних дій боксерів важких і легких вагових катего-
рій. До легких вагових категорій віднесені наступні 
ваги: 48 кг.; 51 кг.; 54 кг.; 57 кг.; 60 кг. До важких ваго-
вих категорій були віднесені ваги: 81 кг.; 91 кг.; +91 кг. 
Отримані результати можуть характеризувати модель-
ні характеристики боксерів вищої кваліфікації. 

Група кваліфікованих експертів кількістю 5 чоло-
вік (коефіцієнт конкордації становить W=0,82) аналі-
зували відеозаписи боїв. Запис проводився з трьох різ-
них позицій, трьома камерами (Panasonic SDR-H280). 
На підставі аналізу змагальної діяльності розрахову-
вались коефіцієнті, що характеризують атакуючі і за-
хисні дії боксерів:
1. Коефіцієнт ефективності атаки (Еа). Розрахунок 

проводився за співвідношенням ударів, що досягли 
цілі, до загальної кількості ударів.

2. Коефіцієнт ефективності захисту (Ез). Розрахунок 
проводився за співвідношенням кількості доречних 
захистів до загальної кількості ударів противника.

3. Кількість загальних захисних дій (Кз)
4. Кількість точних захистів. Кількість доречних за-

хисних дій, які виконав боксер (Котр).
5. Загальна кількість виконаних ударів (К заг)
6. Кількість ударів не досягнувши цілі  (Кнд).
7. Кількість ударів досягнувши цілі  (Кд). Удари в го-

лову та корпус що дійшли до противника .
8. Активність бою (АБ). Загальна кількість ударів на-

несених обома боксерами.
10. Пропущені удари (Пу). Удари противника в тулоб, 

голову які дійшли до цілі. 
11. Ефективність бою (Еб). Співвідношення Еа і Ез до 

загальної кількості ударів.
Результати дослідження. 
За даними експертних оцінок показники атакую-

чих дій (Мал. 1) боксерів (кількість виконаних ударів, 
кількість точних ударів і ефективність атаки) у пред-
ставників легких вищі ніж у представників важких 
вагових категорій, тобто легкі спортсмени більш ак-
тивні у змагальному поєдинку. Так, показник кількос-
ті виконаних ударів(К заг.) у групі «легких», був вищим 
на 33% у порівнянні з представниками «важких» ва-
гових категорій. Показник точності ударів (Кд), у гру-
пі «легких» також був вищим на 55%. В той же час, 
такий показник як ефективність атаки (Еа) у групах 
«важковаговиків» і «легких» знаходяться приблизно 
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на одному рівні (55,8% – легких; 48,4% – важких) в 
межах  статистичної (для подібного роду досліджень) 
похибки. Боксери легких вагових категорій більш ак-
тивні, рухливі, застосовують різні захисні прийоми, 
але ефективність їх атакуючих дій мінімально відріз-
няється від боксерів важких вагових категорій.

Подібна тенденція відмічена при аналізі показни-
ків захисних дій (Мал. 2) спортсменів (загальна кіль-
кість захисних дій, кількість результативних захисних 
дій і ефективність захисту). Погіршення кількості за-
гальних захисних дій (Кзз) на 37% і кількість точних 
захистів (Котр) на 45%, у боксерів  «важковаговиків», 
по відношенню до боксерів «легких», свідчить про 
те, що боксери «важковаговики» менше застосову-
ють захисні дії, це може бути через те, що змагальний 
бій у цих спортсменів не є таким насиченим техніко-
тактичними ситуаціями і діями. В той же час, показ-
ник ефективності захисту (Ез) у «важковаговиків» був 
на рівні 45,5%, а у боксерів легких вагових категорій 
на рівні 51,4%, приблизно в межах статистичної по-
хибки (5,9%). Це свідчить про те, що показники за-
хисних дії боксерів є досить надійними для обох груп. 
Підтвердження цьому є незначна кількість достроко-
вих перемог у поєдинках за явною перевагою, або но-
каутом на даних змаганнях (на чемпіонаті Світу 2007 
р. зафіксовано 3 нокаути, на Олімпійських Іграх 2008 
р. – 4).

Із візуальних спостережень за боями ми помічає-
мо, що боксери легких вагових категорій достатньою 
мірою володіють рухливістю на рингу, мають високу 
маневреність і ведуть бій у високому темпі. Маневру-
вання супроводжується швидкими різкими довгими 
ударами. Боксери не затримуються поблизу супротив-
ника, а виходять після кожної атаки або контратаки на 
дальню дистанцію. Вони розвивають атаки і контра-
таки головним чином в середній дистанції швидкими 
багатоударними серіями, що перемежається захистом 
частіше «підставками» рук, іноді – «ухилами» і, дуже 
рідко, – «нирками». Після ударів негайно відходять 
на дальню дистанцію, щоб не дати супротивнику за-
кріпитися на зручній дистанції. В ближній дистанції, 
часто «клинчують», або розривають дистанцію. Пере-
вага в бою надається кількості ударів, а не сильному 
акцентованому удару, який може принести достроко-
ву перемогу.

Через специфічність вагової категорії боксерам 
«важкої» групи, як правило, непритаманна висока 
швидкість на рингу. Вони ведуть бій в професійній ма-
нері, де здебільшого застосовуються захисти тулубом 
– «ухили» і «нирки». Враховуючи силу їх ударів, вони 
роблять основний акцент саме на них, а не на швид-
кість технічних дій роботи рук, ніг і тулуба. Ведуть 
бій спортсмени, переважно, на дальній і середній дис-
танціях, різкими  одиночними ударами, або коротки-
ми серіями. В ближній дистанції після результа тивних 
ударів часто клинчуються. Головна увага приділяєть-
ся сильним і влучним ударам, що може принести до-
строкову перемогу.

Спеціалісти відмічають, що координаційні зді-
бності і спритність спортсменів багато в чому обу-

мовлені тотальними  розмірами тіла та вагою (Г.С. 
Туманян, Мартиросов 1976.). У зв’язку з цим деякі 
дослідники вважають, що низький рівень координа-
ційних здібностей важковаговиків негативно впливає 
на їх майстерність (В. П. Климін та інші). На підста-
ві викладеного можна допустити, що низький рівень 
технічного виконання прийомів обумовлений недо-
статніми координаційними здібностями, які у свою 
чергу залежать від ваги й інших тотальних розмірів 
тіла. Тобто, недостатня технічна майстерність обу-
мовлюється їх природними даними і є суттєвою осо-
бливістю їх змагальної діяльності.

В даних дослідженнях аналізувались як абсолютні 
показники (кількісні характеристики), так і розрахун-
кові коефіцієнти (ефективність атаки, захисту та інші). 
За абсолютними показниками ми отримуємо такі ха-
рактеристики, як «більше» або «менше». За розрахун-
ковими коефіцієнтами ми отримуємо характеристики 
взаємовпливу різних складових, в тому числі техніко-
тактичного спрямування.

За кількісними характеристиками боксери «лег-
ких» вагових категорій значно випереджують (до 
55%) спортсменів «важких» вагових категорій. Але 
за розрахунковими коефіцієнтами їх значення знахо-
дяться приблизно на одному рівні з деякою перевагою 
у показниках «легких» вагових категорій (Мал. 3). 

В той же час, показник ефективність ведення бою 
у боксерів «важковаговиків» є кращим, ніж у пред-
ставників «легких» вагових категорій. Боксери важ-
коваговики ведуть поєдинок більш вибірково і еко-
номно, шукаючи момент для нанесення противнику 
точного удару, вони менше пересуваються по рингу, 
але більше використовують помилки супротивника у 
тактико-технічній майстерності і відносно частіше за-
вершують бої достроково. 

Не можна не погодитись з шановними авторами 
в тім, що на координацію рухів впливають тотальні 
розміри тіла спортсмена. Візуально виглядає так, що 
спортсмени «легких» категорій мають перевагу над 
спортсменами важковаговиками в розумінні класики 
техніки боксу. Разом з тим, розрахункові коефіцієнти 
не показують великої різниці за показниками ефек-
тивності атаки і ефективності захисту. В той же час, 
показник ефективності ведення бою у боксерів важ-
коваговиків вище ніж у спортсменів «легких» кате-
горій. Можна зробити попередній висновок про те, 
що техніко-тактичні показники боксерів, учасників 
чемпіонату Світу (2007 р.) і ХХІХ Олімпійських Ігор, 
знаходяться приблизно на одному рівні, а за ефектив-
ністю ведення бою, боксери важковаговики переви-
щують спортсменів легких категорій. 

За кількісними показниками (атаки і захисту) бок-
сери важковаговики значно поступаються спортсме-
нам легких категорій. Треба розуміти, що спортсме-
ни «легких» і «важких» вагових категорій, є різні за 
морфофункціональними показниками. Їх не можна 
порівнювати в прямих (кількісних) вимірах, через те, 
що даним групам притаманні різні фізичні і техніко-
тактичні кондиції.
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Мал. 1. Порівняльна характеристика атакуючих дій боксерів.

Мал. 2. Порівняльна характеристика захисних дій боксерів

Мал. 3. Загальна характеристика ефективності ведення бою
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Висновки.
Сучасний бокс зазнає змін, і цей факт вимагає де-

тального та ґрунтового вивчення їх причин і можли-
вих наслідків від цього. Останні наукові дослідження 
показників змагальної діяльності боксерів вищої ква-
ліфікації датовані 1980 р., а тенденції розвитку виду 
спорту вивчались у 1984р.

У процесі вивчення змагальної дiяльностi боксерів 
високої квалiфiкацiї виявлено:

кількість ударів у середньому за бій  у важковагови-• 
ків становить 112 ударів, у боксерів  легких вагових 
категорій – 149 ударів;
кількість захисних дій у важковаговиків становить • 
78, у легковаговиків – 107;
ефективність захисту у важковаговиків становить • 
45.5%, у легковаговиків – 51,4%;
ефективність атаки у боксерів легких вагових кате-• 
горія становить 56%, а у важких вагових категоріях 
– 49%;
ефективність бою у боксерів легких вагових кате-• 
горій становить 75%, а у важких вагових категоріях 
– 86%.

Техніко-тактичні показники боксерів, учасників 
чемпіонату Світу (2007 р.) і ХХІХ Олімпійських Ігор, 
знаходяться приблизно на одному рівні, а за ефективніс-
тю ведення бою, боксери важковаговики перевищують 
спортсменів легких категорій. За кількісними показни-
ками (атаки і захисту) боксери важковаговики значно 
поступаються спортсменам легких категорій. Відпо-
відно, у навчально-тренувальному процесі боксерам-
важковаговикам слід приділяти більше уваги розвитку 
кількісних параметрів, тобто фізичних кондицій, роз-
витку максимальної й швидкої сили та витривалості. 
Техніко-тактичні показники у даної групи спортсменів 
є досить високими і знаходяться приблизно на рівні 
спортсменів легких ваго вих категорій.

Подальший напрямок досліджень полягає у ви-
вченні та аналізі опрацьованих доз і направленості на-
вантажень (фізичних і техніко-тактичних) у боксерів 
різних вагових категорій. В свою чергу це дасть змо-
гу вносити корекцію у навчальні програми ДЮСШ і 
ДЮШОР.
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Педагогический анализ учебного процесса  
по физическому воспитанию в юридическом вузе

Попичев М.И. 
Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого

Анотации:
Рассмотрены материалы исследо-
вания психофизиологического со-
стояния здоровья студентов. Проана-
лизирована организация учебного 
процесса по физическому воспита-
нию с учетом индивидуальных осо-
бенностей человеческого организма. 
В эксперименте принимали участие 
637 студентов  в среднем возрасте 18 
лет. Установлено, что психофизиоло-
гическое состояние студентов имеет 
свои специфические особенности. 
Оценено, что оно играет основную 
роль в общей системе физической 
подготовки с учетом каждого в от-
дельности занимающегося. Доказано, 
что основными критериями организа-
ции процесса обучения являются учет 
уровня физической подготовленности 
и психологического состояния. 

Попічєв М.І. Педагогічний аналіз 
навчального процесу з фізичного 
виховання в юридичному ВНЗі. 
Розглянуті дані дослідження 
психофізіологічного стану здоров'я 
студентів. Проаналізований стан 
організації учбового процесу з 
фізичного виховання з урахуван-
ням індивідуальних особливостей 
організму людини. В експерименті 
брали участь 637 студентів у серед-
ньому віці 18 років.  Встановлено, що 
психофізіологічний стан студентів має 
свої специфічні особливості. Оцінено, 
що він грає основну роль в загальній 
системі фізичної підготовки з урахуван-
ням кожного, хто займається, окремо. 
Доведено, що основними критеріями 
організації процесу навчання є враху-
вання рівня фізичної підготовленості і 
психологічного стану.

Popichev M.I. The pedagogical analysis 
of educational process on physical train-
ing in legal higher education Institution. 
Materials of research of a psychophysiologi-
cal state of health of students of the Crime-
an legal institute of National legal academy 
of Ukraine of Yaroslav the wise name are 
considered. The organization of educational 
process on physical training taking into ac-
count specific features of human body is 
analysed. In experiment take place 637 stu-
dents in the middle age 18 years. It is estab-
lished that the psychophysiological condition 
of students has the specific features. It is es-
timated that it plays a dominant role in the 
general system of physical preparation tak-
ing into account each engaged. It is proved 
that the cores to criteria of the organization 
of process of training are the account of level 
of physical readiness and a psychological 
condition.

Ключевые слова:
развитие, здоровье, анализ, анкети-
рование, состояние.

розвиток,  здоров’я, аналіз, анкету-
вання, стан.

development, health, the analysis, 
questioning, condition.

Введение. 1

В настоящее время перед системой образования 
остро стоит серьезная проблема – состояние здоровья 
молодежи. Причиной тому является ряд факторов: об-
раз жизни, окружающая среда, гиподинамия и еже-
дневные стрессы. По последним данным, в Украине 
лишь каждый третий мужчина и каждая пятая жен-
щина занимаются физической культурой или спортом. 
Современная молодежь в стремлении стать финансово 
независимой не заботится о состоянии своего здоровья. 
В то же время здоровая молодежь является сегментом, 
характеризующим потенциальность развития благо-
состояния государства. Вследствие недостаточной за-
боты о состоянии своего здоровья к моменту достиже-
ния молодежью определенного уровня материальной 
обеспеченности ущерб, нанесенный организму, непо-
правим, что хоть и косвенно, однако негативно сказы-
вается на экономических показателях страны. Перед 
специалистами в области образования, физического 
воспитания и реабилитации ставится задача – коррек-
ция состояния здоровья каждого индивида в течение 
всей его жизнедеятельности. По данным Всемирной 
организации здравоохранения за 2009 год в Украине 
смертность мужчин – на 6%, а женщин – на 3% выше, 
чем в среднем по Европе. А по продолжительности 
жизни Украина занимает 75 место в мире (Россия- 63-е, 
Беларусь-53-e). (С.А. Адеев, Р.М. Баевский).  

По данным исследования ряда публикаций (А.П. 
Братчиков, В.С. Соболев, С.А. Сычов) учебная про-
грамма и организация учебного процесса в высших 
учебных заведениях на сегодняшний день требуют 
новых подходов. Современный человек, способный 
мыслить и строить планы на будущее, требует учета 
индивидуальных особенностей, возможности само-
стоятельно, осознанно развивать двигательные каче-
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ства и умственные способности, а не жестко следо-
вать заданной программе и выполнять контрольные 
тесты и нормативы.

Работа выполнена по плану НИР Крымского юри-
дического института Национальной юридической 
академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: на основе данных мониторинга 

физического развития и психофизиологического со-
стояния студентов юридического вуза найти пути по-
вышения физической и психофизиологической подго-
товленности.

Организация и методика исследования. 
В течение первых двух недель сентября 2010 г. в 

Крымском юридическом институте НЮАУ им. Я. Му-
дрого во время учебных занятий по дисциплине  «фи-
зическое воспитание» проводилось анкетирование 
студентов. Всего было опрошено 637 студентов. 

При анкетировании использовалась два теста. Пер-
вый тест был составлен из ряда вопросов для опреде-
ления физического здоровья и знаний о средствах ре-
абилитации; в качестве регистрирующей аппаратуры 
применялись: ростомер, весы, сантиметровая лента. 
Второй тест был составлен для определения стрессоу-
стойчивости. Обработка информации производилась 
на компьютере при помощи программы Excel.  

Результаты исследования. 
По полученным данным (таблица 1), современ-

ное поколение, в основном, не заботится о состоя-
нии своего здоровья: более половины опрошенных 
не имеют понятия о правильном питании (64,5%) и 
не занимаются закаливанием (70,1 %). На вопросы 
анкеты «Нравиться ли Вам заниматься физической 
культурой?» и «Довольны ли Вы своей фигурой?» 
положительно ответили 87,9% и 87,9% соответствен-
но. В среднем по институту, исходя из индекса массы 
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тела у девушек и юношей, в соотношении массы тела 
и роста наблюдается норма. Предположительно око-
ло 10% студентов, ответивших отрицательно на во-
прос о фигуре, не занимаются физической культурой 
регулярно или неадекватно оценивают свою фигуру. 
46,7% опрошенных студентов пользуются услугами 
массажиста или владеют практическими навыками  
самомассажа; 96,3% – для оздоровления используют 

средства окружающей среды (солнце, море, песок, 
воздух). 64,5% студентов не имеют представления о 
правильном, сбалансированном питании и 70,1% – о 
закаливании; 72% – о дыхательной гимнастике. На 
вопросы «Красиво ли Вы танцуете?» – «да» ответили 
59,8%; «Нравится ли Вам ваша походка?» – «да» ска-
зали 93,5% студентов. 

Также были получены данные о том, что 18,7% 

Таблица 1
Результаты анкетирования 

№
п/п вопрос да % нет %

1 Пользуетесь ли вы массажем? 46,7 53,3

2 Выполняете ли вы дыхательную гимнастику? 28 72

3 Используете ли вы средства окружающей среды? 96,3 3,7

4 Нравиться ли вам ваша фигура? 87,9 12,1

5 Нравиться ли вам заниматься физкультурой? 87,9 12,1

6 Правильно ли вы питаетесь? 35,5 64,5

7 Нравиться ли вам ваша походка? 93,5 6,5

8 Закаляетесь ли вы? 29,9 70,1

9 Красиво ли вы танцуете? 59,8 40,2

10. Часто ли вам хочется плакать? 5,6 94,4

11. Легко ли  вы идете на скандал? 32,7 67,3

12. Снижен ли у вас интерес к сексу? 7,5 92,5

13. Хорошо ли вам спится?  87, 9 12,1

14. Грызете ли вы ногти, теребите ли волосы, ерзаете ли вы? 10, 3 89, 7

15. Трудно ли вам сосредоточиться и принять решение? 8,4 91,6

16. Испытываете ли вы трудности, разговаривая с людьми?     6,5 93,5

17. Кушаете ли вы с аппетитом? 86,0 14,0

18. Много ли вы едите, не поправляясь? 10,3 89,7

19. Является ли у вас чувство усталости почти  постоянным? 14,0 86,0

20. Присутствует ли у вас чувство юмора? 96,3 3,7 

21. Мучают ли вас необоснованные подозрения? 16,8 83,2

22. Выручают ли вас в сложной ситуации  курение или алкоголь? 18,7 81,3

23. Испытываете ли вы чувство полной беспомощности?  4,7 95,3
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опрошенных считают алкоголь и сигареты средством 
снятия стресса. Эти данные говорят, что потенциаль-
но у таких студентов могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, как вследствие плохих привычек, так и 
вследствие психосоматического заболевания. Почти 
1/3 опрошенных (32,7%) имеют признаки агрессии и 
настроены на создание конфликтной ситуации. Потен-
циально в случае возникновения стрессовой ситуации 
данный процент молодежи опасен для общества.

К основным симптомам проявления стресса и де-
прессивного состояния в результате анкетирования 
опрошенные отнесли: потерю аппетита – 14,0%, по-
стоянную усталость – 14,0%, рассеянность внимания 
– 8,4%, враждебность и подозрительность -16,8%, 
бессонницу – 12,1%, трудности в разговоре с людьми 
–  6,5 %, частое желание плакать – 5,6 %.

Причины неустойчивого психофизиологического 
состояния студентов разные: дезадаптация студентов 
первого курса к новым условиям обучения – переход 
из общеобразовательной школы в институт, новый 
коллектив, иной уровень общения и формы обуче-
ния, нередко – смена места жительства. Для студен-
тов второго, третьего и четвертого курсов это связа-
но, предположительно, с умственными нагрузками, 
переживаниями по поводу сдачи модулей и участия в 
семинарах, а также подготовкой к сессии и практике. 
Мотивация посещения занятий по физическому вос-
питанию также может утрачиваться из-за отсутствия 
занятий по интересам, вследствие ограниченности 
возможности ВУЗа в плане спортивной базы и высоко 
подготовленных специалистов.  

Основными критериями организации процесса об-
учения, предложенного нами, являются: учет уровня 
физической подготовленности, психоэмоционального 
состояния, биоритмов, пола, времени восстановле-
ния, мотивации, телосложения, оздоровительной на-
правленности, развития физических и психических 
качеств.

Информация о состоянии здоровья, данные исто-
рии болезни студента дадут возможность преподава-
телю совместно с медицинскими работниками раз-
работать оптимальную программу занятий, которая 
будет ориентирована на каждого студента и соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к физической 
подготовленности студента и выпускника ВУЗа.   

По нашему мнению, учебный процесс следует 
строить в два этапа. Первый этап включает в себя три  
процесса: 

1. Информационный процесс, осуществляется на 
начальном этапе. Включает в себя сбор сведений о 
здоровье, анамнез болезней, условиях жизни и раз-
вития,  данные психологических тестов и анкет. Ин-
формация заносится в компьютер и корректируется по 
ходу биологического развития студента. Полученная 
информация поможет раскрыть и выявить противо-
показания к физическим упражнениям, интересы 
студента, предпочтения, личные качества, определить 
умственную и физическую работоспособность и по-
тенциальность. Новизна заключается в том, что мы 
предлагаем диагностировать психологическое состоя-

ние, проявления тревожности, агрессии и механизмы 
психологической защиты на самом начальном этапе 
обучения студента. В данный процесс входят тесты 
«самооценка психических состояний» (по Айзенку), 
который необходим для определения уровня тревож-
ности, агрессии и фрустрации; А.А. Путилова «жаво-
ронок – голубь – сова» – для определения биоритмов 
работоспособности; опросник Баса-Дарки – для вы-
явления видов агрессивных реакций; опросник Плут-
чика – Келлермана – Конте (Life Style Index), который 
поможет выявить механизмы психологической защи-
ты. В совокупности данная информация будет очень 
полезна для преподавателя, поскольку на основе дан-
ных о психофизиологическом состоянии студента по-
может найти ему точки соприкосновения с ним.

2. Процесс морфофункциональной диагностики. 
Включает морфофункциональные пробы на опреде-
ление физической работоспособности, тесты на фи-
зическую подготовленность. Анализ данных поможет 
спроектировать направление, разработать программу, 
подобрать оптимальную нагрузку для студента, опре-
делить уровень физического здоровья. Включает в 
себя: измерение давления – выявление наличия в сер-
дечнососудистой системе патологических процессов; 
одномоментную пробу – измерение частоты сердечных 
сокращений после физической нагрузки, что позволит 
оценить адаптацию сердечно-сосудистой системы  к 
физическим нагрузкам; измерение роста и веса – помо-
жет определить индекс массы тела, показывающий на-
личие или отсутствие лишнего веса, и рассчитать кало-
рийность; определение типа телосложения по индексу 
Соловьева (измерение метровой лентой запястья).

3. Процесс спортивных результатов.  На первом 
этапе необходимо с помощью сдачи нормативов опре-
делить уровень физического развития и впоследствии 
подбирать нагрузку дифференцированно, исходя из 
результатов и возможностей каждого студента. В те-
чение каждого семестра должно осуществляться вы-
полнение зачетных нормативов, подведение итогов 
результативности тестов для самоконтроля и сорев-
новательной деятельности. Педагогический процесс 
рассчитан на осуществление контроля физического 
развития студента. К таким тестам можно отнести: 
тест на выносливость – 3000 метров для юношей и 
2000 метров для девушек на время; тест на силу – сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа – для юношей 
и с колен – для девушек; тест на гибкость – глубокий 
наклон вперед из положения сидя на полу; тест на ко-
ординацию – тест Ромберга, тест на быстроту – 100/60 
метров на время; тест на ловкость – прыжки на ска-
калке – количество раз за минуту.

Второй этап начинается, когда имеется полная ин-
формация о студенте. Учитывая индивидуальные осо-
бенности студента, мы даем ему возможность выбирать 
средства физической культуры, при помощи которых 
он будет реализовывать поставленные перед собой за-
дачи (развитие двигательных качеств, повышение фи-
зической и умственной работоспособности).

Для осуществления поставленных задач мы пред-
лагаем использовать учебные, факультативные и 
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секционные занятия, исходя из условий спортивной 
базы: по футболу, волейболу, настольному теннису, 
бадминтону, шахматам, фитнесс – аэробике, атлетиз-
му. Особенно необходимо концентрировать внимание 
на профессионально-прикладной физической подго-
товке. В частности, для студентов-юристов приклад-
ными являются стрельба, единоборства, туризм и об-
щая физическая подготовка.  

Преподаватель выступает и организатором 
спортивно-массовых мероприятий, и тренером-
консультантом, корректирующим цели, контролирую-
щим нагрузку и оценивающим результат проделанной 
работы, а также одновременно специалистом, способ-
ным в силу своей квалификации на основе получен-
ных данных оказать помощь психологу и врачу. 

При проведении занятий по физическому воспита-
нию следует больше времени предоставлять для са-
мостоятельной работы студентов: давать возможность 
лично студенту провести подготовительную часть за-
нятия или заключительную, корректируя, подсказывая 
и поясняя эффективность методически правильного 
проведения занятия, тем самым включая студента в 
образовательный процесс. Таким образом, на практи-
ке эффективнее усваивается информация, так как на-
чинает проявляться интерес. При этом основную часть 
занятия проводит преподаватель, который в силу сво-
ей профессиональной подготовленности выполняет 
поставленные задачи и достигает цели занятия.

Выводы.
1. По полученным данным, среднестатистический 

студент сегодня выглядит так: возраст – 18 лет и 4 
месяца,  рост – 171,7 см, вес – 63,3 кг.  Имеет не-
плохую фигуру, приятный внешний вид, чувство 
юмора и прекрасный аппетит. Нерегулярно занима-
ется спортом и часто любит отдыхать. Общителен 
и энергичен. Но у него, к сожалению, плохие пред-
ставления о правильности питания, закаливании, 
дыхательной гимнастике. Каждый десятый студент 
не доволен своей фигурой. Некрасиво танцуют 
40,2%. Каждый третий студент излишне агрессивен 
и конфликтен, 32,7%  опрошенных легко идут на 
скандал. 

2. Статистические данные, полученные при исследо-
вании уровня тревожности, говорят, что у 16,4 % 
студентов стресс длится неделями, 4,7 % испыты-
вают чувство полной беспомощности, 5,6 % часто 

испытывает желание плакать. Около 20% студентов 
имеют плохое самочувствие. Каждого восьмого му-
чают необоснованные подозрения. Представления 
о способах снятия стресса нередко у студентов но-
сят ошибочный характер, поскольку 18,7 % стресс 
снимают за счет курения и употребления алкоголя. 

3. У около 12% студентов нет интереса к занятиям по 
физической культуре по ряду причин: материально-
техническое оснащение, методика преподавания, 
личная мотивация; 32,7% студентов готовы к созда-
нию конфликтной ситуации. 

4. Проведенное анкетирование и тестирование может 
предоставить руководству ВУЗа и профессорско-
преподавательскому составу информацию, кото-
рую они в последующем могут использовать для 
корректировки оптимального учебного процесса в 
институте. 
В последующем мы предлагаем исследовать в те-

чение учебного года изменение психологического со-
стояния студентов и его влияние на физическую под-
готовленность. 
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Розвиток станової сили у студентів технічних спеціальностей
Приходько С.І.

Кременчуцький національний університет

Анотації:
Розглянуто проблему впливу на-
вчання на рівень розвитку станової 
сили у студентів. Наведено 
нормативні та фактичні показники 
станової сили для даної вікової 
групи. Проведено оцінку станової 
динамометрії. Показано зв'язок 
між рівнем рухової активності та 
розвитком кістякової мускула-
тури. У дослідженнях прийняло 
участь 110 юнаків віком від 17 до 
21 року. Встановлено, що середні 
показники абсолютної сили м’язів 
спини оцінюються як середні та 
нижчі за середні. Виявлено велику 
статистичну розбіжність у абсо-
лютних показниках станової сили, 
що потребує диференційованого 
підходу в процесі корекції.

Приходько С.И. Развитие становой силы 
у студентов технических специаль-
ностей. Рассмотрена проблема влияния 
учебы на уровень развития становой силы 
у студентов. Приведены нормативные и 
фактические показатели становой силы 
для данной возрастной группы. Проведена 
оценка становой динамометрии. Показана 
связь между уровнем двигательной актив-
ности и развитием скелетной мускулатуры. 
В исследованиях приняло участие 110 юно-
шей в возрасте от 17 до 21 года. Установ-
лено, что средние показатели абсолютной 
силы мышц спины оцениваются как сред-
ние и ниже средних. Выявлено большое 
статистическое расхождение в абсолютных 
показателях становой силы, что требует 
дифференцированного подхода в процес-
се коррекции.

Prikhodko S.I. The development of fig-
ure force for the students of technical 
specialities. The problem of influence of 
studies is considered on the level of devel-
opment of figure force for students. Norma-
tive and actual indexes over of figure force 
are brought for this age-related group. The 
estimation of figure dynamometry is con-
ducted. Connection is shown between the 
level of motive activity and development of 
skeletal musculature. In researches 110 
youths took part in age from 17 to 21 year. 
It is set that the middle indexes of absolute 
force of muscles of back are estimated as 
middle and below than middle. Large sta-
tistical divergence is educed in the abso-
lute indexes of class force which needs 
the differentiated approach in the process 
of correction.

Ключові слова:
спина, сила, динамометрія, показ-
ник, оцінка, патологія, хребет.

спина, сила, динамометрия, показатель, 
оценка, мускулатура, патология, позво-
ночник.

back, force, dynamometry, index, estima-
tion, musculature, pathology, backbone.

Вступ.1

Фахівцям галузі фізичного виховання добре відома 
тенденція міграції учнів та студентів із основної 
медичної групи до спеціальної та підготовчої [2, 4, 
6]. Цифри загальновідомі і досить песимістичні. 
Однак, існує така категорія учнів та студентів, яка не 
звертається до медпрацівників з приводу звільнення чи 
довідки,  бо не має відхилень у здоров’ї тимчасового 
чи постійного характеру, однак, регулярно скаржиться 
на болі у спині, які виникають ближче до кінця занять 
та ввечері[2]. 

Опитування студентської молоді показують, що 
переважна більшість таких студентів навчається на 
комп’ютерних та інших технічних спеціальностях ВНЗ. 

Звертаємо увагу на той факт, що йдеться про 
організм, який остаточно ще не сформовано,  і 
м’язовий корсет якого ще розвивається і має 
міцніти надалі. Однак, великий об’єм навчального 
навантаження, «левова частка» у ньому самостійної 
роботи, нагальна необхідність проводити багато часу 
за комп’ютером (у вимушеній позі) та одночасне 
50%-ве зменшення кількості занять з фізичного 
виховання (у кращому разі) призвели до того, що 
добовий об’єм рухової активності значно зменшився і 
геть не відповідає фізіологічним потребам організму. 
Не отримує належного адекватного навантаження 
жодна група м’язів організму, а головна особливість 
скелетних м’язів полягає у  тому, що без належного 
навантаження вони атрофуються. Процес їх руйнації і 
виснаження йде непомітно, але постійно [3, 5]. 

З названих причин дослідження стану м’язів спини 
у студентів технічних спеціальностей є актуальною та  
злободенною проблемою, яка потребує подальшого 
вирішення засобами фізичного виховання від першо-
го дня і протягом усього періоду навчання у ВНЗ.  

Теоретичні знання та практичні рекомендації ви-
кладачів щодо  змісту та організації самостійних за-
© Приходько С.І., 2010

нять могли б слугувати превентивним заходом у ви-
рішенні профілактики названої проблеми. А знання 
основ контролю допомогло б підтримувати м’язи у 
належному стані протягом усього життя.

За посібниками із метрології силу м’язів хребта ви-
мірюють за допомогою станового динамометра, а сам 
процес вимірювання називають динамометрією [1, 
4, 6, 7]. Згідно енциклопедії, динамометрія (від «ди-
намо» і «метрія») – це вимір сили окремих м’язових 
груп людини за допомогою спеціальних пристроїв – 
динамометрів медичних. За допомогою кистьового 
динамометра вимірюють силу м’язів, що згинають 
пальці. За допомогою станового динамометра – силу 
м’язів, що випрямляють тулуб («станова» сила).

Дані динамометрії враховуються в антропоме-
трії, професійному відборі, у фізіології і гігієні праці 
і спорту, медицині, використовуються як додаткова 
ознака для оцінки рівня фізичного розвитку людини 
[3, 4].

Протипоказаннями  для виміру станової сили  є [1, 3]:
грижі (пахова, пупкова тощо),   • 
менструація, • 
вагітність,• 
гіпертонічна хвороба, • 
міопія (від – 5 і більше).•  

Проблемі впливу навчального процесу у різних 
закладах освіти на стан хребта (положення лопаток, 
фізіологічні вигини, розвиток остеохондрозу тощо) 
присвячено чимало робіт [1, 2, 3, 5, 6].

Спільною у всіх авторів є думка про те, що між 
станом хребта та рівнем рухової активності є прямий 
зв'язок: чим більше часу людина вимушена перебува-
ти у фіксованій позі, тим достовірніший ризик розви-
тку остеохондрозу різних ланок хребта[2, 5]. 

Методи визначення станової сили (СС) та норма-
тивні показники її розвитку описано у багатьох ме-
тодичних та науково-методичних посібниках, моно-
графіях [4, 5, 7]. Не проблема знайти рекомендовані 
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(нормативні) показники  станової сили для школярів 
та студентської молоді. Однак, рекомендацій саме для 
сучасних студентів, які постійно перебувають у виму-
шеній позі та скаржаться на болі у спині, вкрай мало. 
Тому вважаємо, що наша робота матиме практичну 
цінність для тих дослідників, які опікуються анало-
гічною проблемою.

Роботу виконано на кафедрі фізичного виховання 
Кременчуцького національного університету згідно 
плану наукових досліджень на 2010 – 2011 н. р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи є дослідження та оцінка 

сили м’язів спини у студентів 1 – 3 курсів,  які навча-
ються за спеціальностями: «Комп’ютерні системи та 
мережі» та «Машинобудування».

На шляху до мети було поставлено наступні за-
вдання:

вивчити стан питання за даними літературних дже-• 
рел;
провести опитування щодо наявності больових від-• 
чуттів в процесі навчальних занять та після них;
вивчити силові показники м’язів спини;• 
провести їх оцінку різними методами;• 
довести стан питання до відома студентів;• 
виділити групу «ризику»  (щодо розвитку патології • 
хребта).

Для вирішення завдань   використовувались такі 
методи дослідження:

вивчення літературних джерел;• 
анкетування;• 
станова динамометрія;• 
антропометрія;• 
методи математичної статистики.• 

Організація досліджень. У дослідженнях прийня-
ли участь юнаки, які навчаються у Кременчуцькому 
національному університеті (КНУ) перший рік, тобто, 
студенти першого та третього (скорочений термін на-
вчання) курсів загальною кількістю 110 чоловік. Такий 
відбір контингенту пояснюється бажанням визначити 
саме вихідний рівень розвитку м’язів спини, тобто до 
впливу процесу фізичного виховання. А вже надалі ми 
плануємо спостерігати за динамікою і впливом різ-
них видів спорту на названий показник. Додамо, що 
в КНУ заняття з фізичного виховання організовано 
за секційним принципом. Усі задіяні в дослідженнях 
студенти відвідують заняття з фізичного виховання у 
основній групі, не мають протипоказань до виконання 
тесту станової динамометрії. 

Результати дослідження. 
За допомогою станового динамометра ми визна-

чили показники станової динамометрії у 110 юнаків. 
Згідно загальноприйнятих методик динамометричні 
показники можуть бути виражені:

у • абсолютних величинах (кг);
у • відносних (наприклад, по відношенню до маси тіла 
людини)(%) [3,6].

У табл. 1 наведено нормативні показники СС для 
юнаків 17 – 18 років.

Відносні показники розраховувались нами за  ін-
дексом станової сили :

              ІСС=(СС/Р) х100% (1)
де  ІСС – індекс станової сили;

СС – абсолютний показник станової сили, зафіксо-
ваний динамометром;

Р – вага випробовуваного, кг.
Оцінка відносних показників  станової сили про-

водилась нами за табл. 2.
Після вимірювань та обрахунків ми отримали дані, 

викладені в табл. 3.
Згідно нормативних даних, викладених в таблицях 

1 та 2, отримані дані можна інтерпретувати наступ-
ним чином. Середній показник абсолютної станової 
сили  у групі із 110 чоловік (середній вік – 19,0 ро-
ків) складає 133,1 кг, що за таблицею 1 оцінюється як 
середній. Відносний показник становить 191,6 %  і 
також оцінюється як середній. Найбільший показник, 
що зафіксовано у дослідженнях, складає 182 кг, а най-
менший – 80 кг. Зваживши на такий великий розмах у 
полярних показниках, значний показник стандартного 
відхилення для абсолютного та відносного показників 
(22, 5 та 36,1 – відповідно) і, враховуючи положення 
теорії та методики фізичного виховання стосовно сен-
ситивних періодів розвитку сили, ми вирішили, що 
студентів слід  розділити на 2 групи за віковими по-
казниками і повторно провести оцінку названих по-
казників. До 1-ої групи увійшли студенти віком 17 
– 18 років (n=50), до другої – студенти віком 19 – 21 
рік (n=60). Після розподілу ми отримали наступні дані 
(табл. 4).

Студенти 1 групи, середній віковий показник  17,4 
року, мають абсолютну станову силу   128,6 кг, що за 
табл. 1 характеризується як «нижча за середню». Від-
носний показник станової сили (індекс) має середнє 
значення близько 188%, що також відповідає нижчому 
за середній рівню розвитку. Найбільший показник, що 
зафіксовано у дослідженнях цієї групи, складає 182 
кг. Він належить студенту, який протягом 3-х років за-
ймався дзю-до. Найменший – показник становив 88 кг 
і належав студенту астенічної тіло будови.

Студенти 2-ї вікової групи (19 – 21 рік) продемон-
стрували середній показник станової динамометрії  
136,7 кг і відносний – 194,4 кг. Найбільшу абсолютну 
станову силу продемонстрував студент-третьокурсник 
(180 кг), найменшу – 80 кг – також третьокурсник. Се-
редні показники  індексу станової сили (відносні) у 
цій групі також вищі (194 проти 181) і оцінюються як 
середні. Цікаво, що найкращий результат ІСС із двох 
груп належить студенту, який 8 років займався цирко-
вою акробатикою (285%). Друге місце за студентом, 
який до вступу у ВНЗ  3 роки займався плаванням у 
ДЮСШ (269,8 %). 

Спільним для обох груп є їх неоднорідність і ве-
лика різниця у показниках і – як наслідок – великий 
показник сигмального відхилення. 

Висновки. 
Розвиток м’язів спини є не лише показником фі-

зичного розвитку, він є тим маркером, за яким можна 
спрогнозувати ще й виникнення болів у спині, перед-
бачити ранній розвиток патології хребта та між хреб-
цевих дисків. З іншого боку – розвиток м’язів спини 
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Таблиця 1
Нормативні показники розвитку абсолютної сили тулуба  у юнаків та дівчат віком 17 – 18  років 

(за Л. Сергієнком)

Рівень розвитку Сила розгиначів тулуба, кг
юнаки дівчата

Вище середнього 180,6 – 161,1 104,0 – 97,0
Середній 161,0 – 130,5 96,9 – 88,9
Нижче середнього 130,4 – 99,8 88,8 – 80,7

Таблиця 2
Оцінка індексу станової сили (за Б. Ландою, 2004)

Результат (%) Оцінка
Менше 175 Мала сила м'язів спини
175 – 190 Нижче середньої
190 – 210 Середня
210 – 225 Вище середньої
Більше 225 Велика сила м'язів спини

Таблиця 3
Загальний аналіз антропометричних та динамометричних даних (n=110) 

П.І.Б. Вік, років ДТ, см МТ, кг СС, кг ІСС,%
Середнє 19,0 180,1 70,4 133,1 191,6

Станд. відх. 1,69 7,32 9,89 22,45 36,14

Таблиця 4
Порівняльний аналіз показників станової динамометрії у студентів різних вікових груп

Група Стат.  характе-
ристика Вік, років ДТ, см МТ, кг СС, кг ІСС,%

1 Середнє 17,4 179,6 69,0 128,6 188,1
Станд. 
відхилення 0,64 5,95 9,94 21,68 31,87

2 Середнє 20,2 180,5 71,5 136,7 194,4
Станд. 
відхилення 1,06 8,29 9,79 22,59 39,27

– проблема яка відносно доступна для вирішення за-
собами фізичного виховання протягом навчання сту-
дента у ВНЗ.

У студентів 17 – 18 років показники станової сили 
оцінюються як нижчі за середні. У студентів 19 – 21 
року ці ж показники визнано середніми, тобто, задо-
вільними.

Визначено, що обидві групи за статистичними по-
казниками характеризуються як  неоднорідні, тому в 
процесі фізичного виховання при корекції м’язового 
корсету спини слід забезпечити індивідуальний під-
хід, тому що середнє навантаження для одних буде за-
великим, для інших – замалим, що у обох випадках не 
викличе адаптивних змін. 

Подальші дослідження планується спрямувати на 
дослідження станової сили у студентів, що займають-
ся в різних секціях.
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Система физической подготовки женщин в период беременности 
к естественному рождению здоровых детей

Прусик Кристоф1, Ермаков Сергей2, Козина Жаннета3

Академия физического воспитания и спорта в Гданське1 

Харьковская государственная академия дизайна и искусств2 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды3

Анотації:
Рассмотрены основные положения 
системы физической подготовки бере-
менных «Раскрытие цветка». Система 
построена согласно основным положе-
ниям теории и методики физической 
культуры.  Центральное место в систе-
ме занимает гимнастика для женщин в 
период беременности в стихах о при-
роде. Гимнастика содержит волноо-
бразные движения, направленные на 
укрепление мышц малого таза, разви-
тие гибкости и эластичности. В экспе-
риментальном исследовании приняли 
участие 59 беременных, которые были 
разделены на 4 группы согласно уров-
ню их физической подготовленности. 
Показано, что применение системы 
физической подготовки женщин в пе-
риод беременности оказывает поло-
жительное влияние на ход родов, спо-
собствует нормализации показателей 
анализов крови и мочи, предотвраще-
нию разрывов промежности и ослож-
нений, существенному уменьшению 
болевых ощущений во время родов. 
Применение системы физической под-
готовки женщин в период беременно-
сти оказывает также положительное 
влияние на развитие детей.

Прусик Кристоф, Єрмаков С.С., 
Козіна Ж.Л. Система фізичної 
підготовки жінок у період вагітності 
до природнього народження здо-
рових дітей. Розглянуто основні по-
ложення системи фізичної підготовки 
вагітних «Розкриття квітки». Система 
побудована згідно основним положен-
ням теорії і методики фізичної культу-
ри. Центральне місце в системі займає 
гімнастика для жінок у період вагітності 
у віршах про природу. Гімнастика 
містить хвилеподібні рухи, направлені 
на зміцнення м'язів малого тазу, роз-
виток гнучкості і еластичності. У ек-
спериментальному дослідженні взяли 
участь 59 вагітних, які були розділені 
на 4 групи згідно з рівнем їх фізичної 
підготовленості. Показано, що засто-
сування системи фізичної підготовки 
жінок у період вагітності надає пози-
тивний вплив на хід пологів, сприяє 
нормалізації показників аналізів крові і 
сечі, запобіганню розривам промежини 
і ускладнень, істотному зменшенню бо-
льових відчуттів під час пологів. Засто-
сування системи фізичної підготовки 
жінок у період вагітності надає також 
позитивний вплив на розвиток дітей.

Prusik Krzysztof, Iermakov S.S., Kozina 
Zh.L. The system of physical training 
for women during pregnancy to a natu-
ral birth of healthy children. The sub-
stantive provisions of the system of physi-
cal preparation of pregnant are considered 
in «Opening of flower». The system is built 
in obedience to the substantive provisions 
of theory and method of physical culture, a 
central place in the system occupies gym-
nastics for future mothers in verses about 
nature. a gymnastics contains undulations, 
directed on strengthening of muscles of 
small pelvis, development of flexibility and 
to elasticity. In experimental research took 
part 59 pregnant which parted on 4 groups 
in obedience to the level of their physical 
preparedness. It is rotined that applica-
tion of the system of physical preparation 
of future mothers «Opening of flower» is 
rendered by positive influence on motion 
of births, instrumental in normalization of 
indexes of blood and urine tests, preven-
tion of breaks of crotch and complications, 
substantial diminishing of the pain feelings 
during births. application of the system 
of physical «Opening of flower» renders 
future mothers also positive influence on 
development of children.

Ключові слова:
беременность, физическая подго-
товка, гимнастика, ребенок, разви-
тие, роды.

вагітність, фізична підготовка, гім-
настика, дитя, розвиток, пологи.

pregnancy, physical preparation, gymnas-
tics, child, development, births.

«Рождение ребенка – высшее предназначе-
ние женщины. Осознание и прочувствование 
красоты, неповторимости этого события – 
высшая награда не только для самой матери, но 
и для всей семьи, для общества, для нации».

(Грантли Дик-Рид,  
Доктор медицины, 1933г.)

Введение.
Согласно данным, представленным в современных 

руководствах по акушерству и лечебной физической 
культуре [5, 14], при нормально протекающей беремен-
ности полезны регулярные занятия специальной 
гимнастикой. У женщин, систематически занима-
ющихся специальной гимнастикой, роды протекают 
быстрее, легче и с меньшим количеством осложне-
ний, чем у женщин, ведущих малоподвижный образ 
жизни [1, 2, 3]. Это не случайно, т.к. основа жизни 
– движение, поэтому оно необходимо беременным в 
первую очередь. Именно двигательная активность 
способствует правильному формированию ребенка, 
готовит организм ребенка и матери к предстоящим 
родам. Роды – это очень интенсивная работа мышц, 
вначале только гладких мышечных волокон, которые 
не управляются сознанием, а потом – и других, 
скелетных, которые подвластны сознанию. Поэтому 
мышцы, участвующие в родовой деятельности, а так-
же сердечно-сосудистая система у женщин в период 
беременности должны быть развиты очень хорошо. 

Физическая подготовка женщин в период беремен-
ности способствует решению нескольких задач:
1. Улучшение состояния беременной, содействие нор-

мальному протеканию беременности;
2. Подготовка беременной к предстоящим родам;
3. Рождение здорового ребенка.

Частично на решение этих задач направлена тра-
диционная система лечебной физической культуры 
(ЛФК) для беременных [5, 14]. 

Согласно рекомендациям, представленным в 
работе [14], занятия разбиваются на три основных 
комплекса в зависимости от двигательных возможнос-
тей женщины в разные сроки беременности: I – комп-
лекс упражнений до 16 недель беременности, II — 
от 17 до 31 недели, III — от 32 до 40 недель. При 
увеличивающемся сроке беременности упражнения 
облегчаются, их количество несколько уменьшается 
[14]. Однако, как указывает автор, в женских консуль-
тациях очень трудно, а зачастую и невозможно добить-
ся комплектования групп беременных с учетом этого 
принципа, поскольку у разных женщин с одинаковыми 
сроками беременности имеются различия в состоянии 
здоровья и развития плода. Вследствие этого назначе-
ние им двигательного режима только с учетом срока 
беременности носило бы формальный характер и было 
бы неоправданным [14].

На наш взгляд, традиционная система лечебной 
физической культуры для беременных имеет ряд не-
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достатков. Прежде всего, название «лечебная» по-
дразумевает наличие больного. Беременность и роды 
– это не болезнь, а, наоборот, высшее проявление тор-
жества жизни и здоровья [4, 8, 13, 15-21].

 Из названия «лечебная физкультура» следуют 
и упражнения, которые реально не готовят к такому 
серьёзному испытанию, как роды [8, 12, 13, 16, 19]. 

Второй недостаток традиционной ЛФК для 
беременных – отсутствие индивидуального подхода. 
Периоды ЛФК разбиты на триместры, в которых суще-
ствуют полные запреты на многие упражнения, хотя то, 
что одна беременная может сделать на последних меся-
цах срока, другая не сделает и на первых [13].

Поэтому нельзя ко всем подходить одинаково. В 
этой связи традиционная ЛФК, хотя и является шагом 
вперёд по сравнению с полным отказом от занятий, 
на данный момент не дает необходимого тренировоч-
ного эффекта для физической подготовки женщин в 
период беременности.

В последнее время в обществе появилась тенден-
ция к возрождению естественных родов, появились в 
связи с этим и новые комплексы физических упраж-
нений, включающие, в основном, упражнения на гиб-
кость, заимствованные из европейской гимнастики и 
индийской йоги [5, 16, 18, 21]. Это, безусловно, оче-
редной шаг вперёд, однако предлагаемые комплексы 
затрагивают лишь аспект развития эластичности тка-
ней и не влияют на развитие силы мышц, координиро-
ванности и способности к управлению движениями, а 
также не затрагивается развитие общей выносливости 
и раскрепощение подсознательных механизмов управ-
ления родовой деятельностью.

По своей сути возникающие методики не являют-
ся системой, а представляют собой лишь отдельные 
упражнения, которые, в целом, также не решают за-
дачи подготовки к естественным родам, предполагая 
обязательное медицинское вмешательство на родах.

В связи с указанными положениями является 
актуальным освещение современной нетрадиционной 
системы физической подготовки женщин в период 
беременности к естественному рождению здоровых 
детей [8, 11, 12, 13, 19].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: раскрыть особенности и обосновать 

эффективность применения системы комплексной 
физической подготовки женщин в период беремен-
ности к естественному рождению здоровых детей 
«Раскрытие цветка» [8, 11, 12, 13, 19].
Задачи работы: 
1. Изучить исторические основы формирования взгля-

дов на физическую подготовку женщин в период бе-
ременности по данным современной литературы.

2. Осветить особенности системы комплексной физи-
ческой подготовки женщин в период беременности 
к естественному рождению здоровых детей «Рас-
крытие цветка» [8, 11, 12, 13, 19].

3. Обосновать эффективность применения системы 
физической подготовки беременных «Раскрытие 
цветка» для естественного рождения здорового ре-
бенка.

Методы исследования: анализ литературных 
данных, метод анкетирования, метод анализа ме-
дицинских карт беременных и рожениц, метод 
субъективной оценки тяжести нагрузки и болевых 
ощущений по шкалам Г.Борга [11], педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

В данном исследовании для количественного 
определения болевых ощущений во время родов и 
субъективных ощущений во время физической нагруз-
ки в педагогическом эксперименте применялся метод 
Г.Борга (табл. 1). В исследовании помимо линейной 
шкалы Г.Борга применялась нелинейная шкала для 
субъективного определения роженицей болевых ощу-
щений во время родов, регистрируемых по данным 
анкетирования рожавших женщин.

Боль во время родов является одним из показате-
лей их тяжести, и никаким объективным прибором, 
помимо собственных ощущений она не измеряется, 
поэтому введение дифференцированной шкалы реги-
страции болевых ощущений, на наш взгляд, является 
весьма уместным для решения поставленных задач.

Болевые ощущения молодые мамы фиксировали 
по памяти в предложенной им анкете. Кроме того, в 
предложенной анкете фиксировались данные анали-
зов крови и мочи во время беременности, особеннос-
ти протекания беременности и родов, а также особен-
ности развития ребенка. 

Показатели анализов крови и мочи, а также факты 
наличия разрывов промежности различной степени 
применялись не в виде их абсолютных значений, а в 
виде рангов, номера которых представлены в табли-
це. Наличие изменений показателей анализов крови и 
мочи, превышающих значения нормы для беременных, 
ранжировались по факту их выявления в первом, вто-
ром или третьем триместре беременности [11].

В исследовании приняли участие 59 практичес-
ки здоровых беременных. Однако они существенно 
отличались между собой по степени принятия ответ-
ственности на себя за предстоящие роды и по ха-
рактеру применяемых физических упражнений при 
подготовке к родам. Согласно их анкетным данным, 
при статистической обработке результатов они были 
разделены на 5 групп, каждой из которых был присво-
ен номер или „ранг” согласно характеру применяемых 
физических упражнений во время беременности. Но-
мера рангов варьировали от 0 до 4 согласно уровню 
применяемых упражнений во время беременности 
[11] (табл. 2). 

Группа из беременных, которые вообще не гото-
вились к естественным родам, не применяли никаких 
физических упражнений и полностью полагались 
исключительно на медицинский персонал в родах, мы 
обозначили знаком «0».

В группу (обозначена знаком «1») вошли 
беременные, которые при подготовке к родам зани-
мались самостоятельно или в специальных группах 
физическими упражнениями, направленными исклю-
чительно на растягивание мышц и связок. Эти упраж-
нения представляли собой в основном элементы 
системы «хатха-йога» или стретчинга, которые в на-
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стоящее время являются наиболее распространенными 
в различных группах по подготовке к родам. Кроме 
того, беременные этой группы применяли прогулки 
на свежем воздухе не менее 1-1, 5 часов ежедневно. 

Группа (обозначенная знаком «2») представля-
ла собой беременных, хорошо подготовленных фи-
зически еще до беременности. Члены этой группы 
продолжали активно заниматься некоторыми 
«нестандартными» для беременных физическими 
упражнениями некоторое время во время беремен-
ности. Например, некоторые из них первые месяцы 
беременности продолжали бегать в медленном темпе 
или ездить на велосипеде, кататься на лыжах и т.д. 
Во время беременности члены этой группы помимо 
прогулок и упражнений, направленных на растягива-
ние мышц, применяли плавание или аква-аэробику. 
Однако в этой группе не применялся разработанный 
комплекс физических упражнений для беременных и 
специальная методика психологической подготовки.

В группу, обозначенную цифрой «3», вошли 
беременные, которые не обязательно отличались 
отличной физической подготовкой до беременности, 
но занимались по системе «Раскрытие цветка» [8, 11, 
12, 13, 19]. 

В группу, обозначенную цифрой «4», вошли 
беременные, которые занимались физическими 
упражнениями до беременности и занимались по сис-
теме «Раскрытие цветка» [8, 11, 12, 13, 19]. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Характеристика системы физической подго-

товки женщин в период беременности к естествен-
ному рождению здоровых детей 

Как указывают авторы системы подготовки жен-
щин в период беременности к естественному рожде-
нию здоровых детей [13, 19], физическая подготовка 
беременных должна строиться согласно теоретико-
методическим положениям физической культуры и 
спорта, поскольку от состояния здоровья женщины 
в период беременности зависит не только ее течение, 
родовой процесс, но и состояние здоровья ребенка.

В этой связи система предполагает подготовку по 
нескольким направлениям, аналогично теоретико-
методическим положениям физической культуры и 
спорта:
1. Развитие физических качеств женщин в период бе-

ременности (физическая подготовка);
2. Обучение двигательным действиям, необходимым 

для успешного протекания беременности, родов и 

Таблица 1
Нелинейная шкала оценки болевых ощущений во время родов по данным анкетирования рожавших женщин

0 - ничего абсолютно
0, 5 - очень, очень слабая (едва ощутимая)
1 - очень слабая (легкая)
2 - слабая
3 - средняя
4 - несколько сильная
5 - сильная (тяжелая)
6
7 - очень сильная
8
9
10 - очень, очень сильная (почти максимальная
15 - максимальная
20 - запредельная

Таблица 2
Методика ранжирования беременных по группам в соответствии с применяемыми физическими упражне-

ниями во время беременности

№ (ранг) 
группы Характеристика

0 не готовились к естественным родам, роды прошли со стимуляцией

1 применялись прогулки, упражнения на растягивание мышц

2 применялись прогулки, упражнения на растягивание мышц, плаванье, другие виды ФК

3 применялась разработанная методика

4 применялась разработанная методика и другие виды ФК
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развития ребенка (техническая подготовка);
3. Актуализация личностного аспекта женщин в пери-

од беременности (психологическая подготовка). 
Необходимость физической подготовки для женщин в 

период беременности связана, прежде всего, с тем, 
что физические упражнения способствуют форми-
рованию здорового ребенка и облегчают процесс 
родовой деятельности. Рассмотрим этот аспект бо-
лее подробно. 
Процесс родов предполагает работу гладких и 

скелетных мышц. Именно это сближает процесс родов с 
любой системой физических упражнений и спортивной 
деятельностью. В отношении работы мышц роды гораз-
до более нагрузочны по сравнению с обычными заняти-
ями физической культурой и спортом, требуют большо-
го физического и психологического напряжения, к тому 
же цель родов гораздо более ответственна: дать жизнь 
новому человеку и сохранить здоровье матери. 

Для более глубокого раскрытия смысла физи-
ческой подготовки женщин в период беременнос-
ти проведем небольшую аналогию, связанную с 
выступлением спортсмена на соревнованиях. Из-
вестно, что к соревнованиям нельзя допускать непо-
дготовленного человека. И в то же время считается 
совершенно нормальным, что женщина, организм 
которой не готов к перенесению родов, под воздей-
ствием стимуляторов должна родить, и при этом и с 
ней и с ребёнком должно быть всё в порядке. Конеч-
но, бывают случаи, что действительно, всё проходит 
благополучно: резервы организма большие. Но это 
уже становится редкостью: гипоксия новорождённого 
ребёнка – это прямое следствие недостаточности кро-
вообращения в матке и плаценте, избытка продуктов 
метаболизма в крови, возникающие связи с недоста-
точностью функциональных возможностей организма 
для обеспечения родовой деятельности. В этой связи 
мы уделяем большое внимание физической подготов-
ке женщин в период беременности.

Физическая подготовка женщин в период беремен-
ности состоит из нескольких компонентов: общая и 
специальная подготовка.

1. Общая подготовка. Под общей физической 
подготовкой подразумевается уровень развития 
основных физических качеств у женщины ещё до бе-
ременности. Закономерно, что у женщин, ранее зани-
мавшихся физической культурой и спортом, уровень 
общей физической подготовки выше. Чем лучше фи-
зическая подготовка женщины до беременности, тем 
больше у нее выносливости, необходимой для того, 
чтобы спокойно выдержать достаточно длительный 
процесс родов (первые роды длятся в среднем 24 
часа). Кроме того, чем лучше общая физическая по-
дготовка беременной, тем больше у нее силы для 
того, чтобы обеспечить необходимую работу мышц 
при потугах. Средства общей физической подготовки 
женщин в период беременности: применение широ-
кого комплекса аэробных упражнений, основным из 
которых являлась ходьба в среднем темпе 1-3 часа в 
день. Рекомендуется ходьба в зоне природы; примене-
ние плавания или аква-аэробики [1].

Однако одной лишь общей физической подготовки 
недостаточно. В этом ответ на вопрос, почему многие 
спортсменки тяжело рожают. Общая физическая по-
дготовка позволяет организму осуществлять сильные 
схватки и потуги, однако тугая шейка матки у спортс-
менок в связи с хорошим общим развитием мышечно-
связочного аппарата раскрывается медленно. 

Поэтому необходима ещё и специальная физи-
ческая подготовка, обеспечивающая пластичность и 
эластичность связок и тканей малого таза и, соответ-
ственно, шейки матки и промежности.

В связи с этим, разработанная программа включа-
ет как общую физическую подготовку, так и специ-
альную.

2. Специальная подготовка. Специальная физичес-
кая подготовка включает упражнения, направленные 
на укрепление мышц малого таза, на развитие спо-
собности мышц, связок и тканей к растяжению, на 
повышение способности организма выполнять дви-
жения целостно, и на пробуждение подсознательных 
механизмов управления родовой деятельностью, 
на возрождение, активизацию «памяти клеток» о 
гармоничных родах, присущих всем живым организ-
мам на Земле.

Специальная физическая подготовка включает 
развитие групп мышц, участвующих непосредствен-
но в родовой деятельности, т.е. развитие силы мышц 
спины, брюшного пресса, малого таза; развитие по-
движности в суставах позвоночника и в тазобедренных 
суставах, эластичности связок тканей промежности. 
Специальная подготовка включает развитие специаль-
ной выносливости, необходимой для успешного про-
хождения родов. Для этого применяются дыхательные 
упражнения с задержкой дыхания на вдохе и выдохе; 
дыхательные упражнения с форсированным вдохом 
и длительным выдохом; дыхательные упражнения с 
частыми дыхательными движениями; дыхательные 
упражнения во время выполнения двигательных дей-
ствий. При занятиях плаванием для специальной фи-
зической подготовки применяются упражнения аква-
аэробики, направленные на развитие эластичности 
тканей, пластичности движений, подвижности в 
суставах. При плавании движения более легкие и 
комфортные, что предотвращает образование тром-
бов. Для женщин в период беременности желательно 
плавать хотя бы один раз в неделю по одному часу. 
Конечно, если есть возможность, можно это делать 
столько, сколько хочется. 

Кроме того, для специальной физической и пси-
хологической подготовки система предполагает при-
менение гимнастики, созданной специально для 
беременных. Она способствует нормальному развитию 
ребенка, эффективно подготавливает организм к ро-
дам, учитывает индивидуальные особенности каждой 
беременной, не занимает много времени и вызывает 
удовольствие при ее выполнении [8, 11, 12, 13, 19].

Гимнастика называется «Раскрытие цветка» [13, 19]. 
Данное название означает в широком смысле раскрытие 
клеточной памяти, раскрытие утраченной способности 
к нормальным родам, а также – раскрытие творческих 
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и физических способностей как матери, так и будущего 
ребёнка. Ведь известно, что беременная и ребёнок – это 
единый организм и любые занятия беременной – это 
занятия и её ребёнка. Гимнастика является уникальной 
авторской научно-методической разработкой, имеющей 
свои характерные особенности. Она не имеет аналогов 
и наиболее рационально и эффективно способствует 
подготовке к естественным родам.

Основные принципы гимнастики системы 
«Раскрытие цветка»

1. Движения выполняются всем телом по так 
называемым силовым линиям энергетического поля 
человека [13, 19]. Это наиболее рациональные и 
энергетически экономные с точки зрения биомехани-
ки и физиологии движения. В каждом движении по-
следовательно участвуют все части тела до кончиков 
пальцев по принципу динамической волны. Траекто-
рии движения при этом привязаны к так называемым 
«силовым линиям» или «кругам» энергетического 
поля человека.

Понятие «силовые линии» введено восточной 
медициной [8], основанной на знаниях о движе-
нии энергии по меридианам, которые проходят как 
внутри тела, так и вне его, образуя так называемую 
энергетическую сферу человека. Упрощённо, 
энергетическая сфера подобна силовым линиям маг-
нитного поля, расположенных в виде кругов вокруг 
магнита и проходящих также через полюса внутри 
магнита.

Все физиологические процессы в организме так-
же протекают по кругу: обратная связь в работе цен-
тральной нервной системы (ЦНС), рефлекторная 
дуга и рефлекторное кольцо, большой и малый круги 
кровообращения и др. Кроме того, биомеханические 
локомоции также совершаются в основном по кругам 
через основные плоскости (горизонтальную, верти-
кальную, саггитальную) [6, 7].

Высокотехничные движения спортсменов также 
имеют в своей основе круговые движения. Анало-
гично высокотехничным движениям спортсменов, 
родовой процесс и должен быть высокотехничным на 
всех уровнях: молекулярном, биомеханическом, фи-
зиологическом. Поэтому в основу данного комплекса 
положены движения по кругам, проходящим через 
«основные плоскости» тела человека. Такая форма 
движений наиболее биомеханически и энергетически 
рациональна и вызывает минимум утомления [6, 7].

2. В гимнастике преобладают волнообразные 
движения позвоночника, которые улучшают крово-
обращение, воздействуют на организм как на сис-
тему, подобны волнообразным движениям гладкой 
мускулатуры и движениям тела во время схваток и 
потуг. 

3. Гимнастика построена как танец, в котором 
одно движение плавно вытекает из другого, что раз-
вивает навык экономичности и пластичности, крайне 
необходимый для естественных родов. 

4. Каждому упражнению комплекса соответствует 
строчка стихотворения о природе, что задаёт образ 
аналогичного движения у животных, растений или 

природных явлений. Это направлено на активиза-
цию «клеточной памяти» о гармоничных процессах 
и нормальных родах, поскольку в природе процесс 
родов за миллионы лет эволюции «отработан» исклю-
чительно хорошо. 

Человеку необходимо активизировать в себе эти 
механизмы. Естественно, что кору больших полуша-
рий, тормозящую подкорковые структуры родовой 
деятельности, «выключать» не следует, но есть смысл 
через кору активизировать процессы, управляющие 
родовой деятельностью. Одна из наиболее простых 
возможностей реализации данных положений состо-
ит в активизации природных образов одновременно с 
выполнением соответствующих упражнений.

Биомеханическое обоснование выполнения 
упражнений. 

В разработке комплексов физических упражнений 
важное значение отводится обоснованию, в т.ч. и би-
омеханическому, целесообразности внешних воздей-
ствий на организм женщин в период беременности. Это 
позволит более эффективно влиять или конструировать 
необходимые параметры подготовленности женщин к 
экстремальным нагрузкам, к которым можно отнес-
ти родовую деятельность. Поэтому биомеханически 
и энергетически целесообразно в основу физических 
упражнений внести движения по кругам, проходящим 
через «основные плоскости» тела человека (схема 1). 

Подтверждением сказанному является тезис 
о необходимости критического подхода к устояв-
шимся мнениям о целесообразности тех или иных 
упражнений1. Тем самым авторы подчеркивают, что 
внешняя картина упражнений, выполняемых для со-
вершенствования в каких-либо умениях или же в 
оздоровительных целях, даже при практически по-
лном сходстве не является гарантией того, что будет 
обеспечена ожидаемая эффективность.

Следует отметить, что по мнению Г.А. Савицкого2, 
эффективно управлять родовым процессом можно 
только тогда, когда известны все детали его биомеха-
ники, на которые можно влиять, моделируя весь про-
цесс в целом и его детали в частности. Кроме того, 
необходимо учитывать, что родовая схватка имеет три 
составляющие: миогенную, гемодинамическую и ги-
дравлическую. Каждая из этих составляющих произ-
водит энергию, которая конвертируется во внешнюю 
работу по раскрытию шейки матки и продвижению 
плода по родовому каналу, а раскрытие шейки матки 
в родах является следствием силового депонирования 
крови в сосудистые лакуны шейки матки. Это создаёт 
два биомеханических эффекта: первый – увеличение 
внутритканевого объёма; второй – это появление 
1 Ратов И.П. Вопросы теории оздоровления человека: 

к проблемам выбора перспективных направлений в 
использовании нетрадиционных методов и средств 
оздоровительной физической культуры /И.П. Ратов, В.В. 
Иванов, Г.И. Попов, В.Д. Кряжев, Г.Н. Грец, А.В. Кочергин, 
В.А. Усков, А.И. Попов, А.А. Гречихо.// Теория и практика 
физической культуры. – 1999. – №5 –С. 24-30.

2 Савицкий Г.А. Биомеханика раскрытия шейки матки 
в родах / Г.А. Савицкий. – СПб.: ЭЛБИ, 1999. – 114с.;  
Савицкий Г.А. Биомеханика физиологической и 
патологической родовой схватки / Г.А. Савицкий, А.Г. 
Савицкий. – СПб.: ЭЛБИ, 2003. – 287с.
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Схема 1. Основные плоскости и оси человеческого тела.

Схема 2. Граничные позы при подтягивании в висе лежа на низкой перекладине (штриховкой обозначены 
наиболее активные мышцы): 1 — мышцы-сгибатели кисти; 2 — трехглавая м. плеча; 3 — двуглавая м. плеча; 

4 — плечелучевая м.; 5 — большая грудная м.; 6 — широчайшая м. спины; 7 — четырехглавая м. бедра; 8 — 
мышцы-разгибатели стопы; 9 — прямая м. живота. (Уткин В.Л., 1981).

Схема 3. Картина деформации волокон в поперечной волне, бегущей вдоль мышцы (Руденко О.В., 
А.П. Сарвазян, 2006)
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векторов силы, стремящихся расправить шейку по 
окружности, растянуть её диаметр. По мнению С.Л. 
Воскресенского3 при физиологическом течении родов 
биомеханика раскрытия шейки матки и продвижения 
плода по родовому каналу есть интегральное про-
изводное взаимодействия двух механизмов – миоме-
трального и гемодинамического.

Также известно, что механические свойства мышц 
тесно связаны с функциональными и структурными 
особенностями тканей мышечной системы. Ее 
основные функции: поддержание позы, обеспечение 
движения, демпфирование ударных нагрузок – чисто 
механические. С этих позиций очень важна оценка 
функционального состояния людей, испытывающих 
мышечные нагрузки, а также понимание процессов 
волновой биомеханики скелетных мышц4. 

Доказано, что активные действия мышц, 
определяемые развитием движения вдоль тела чело-
века и определяющие взаимное движение звеньев в 
суставных сочленениях, связаны прежде всего с по-
ддержанием волнового движения тела как целого и 
включаются в движение в соответствии с прохожде-
нием фронта волны вдоль тела человека (схема 2) 5.

Примером может служить психо-
биоэнергетический способ оздоровления организма 
человека, который обеспечивает высокий эффект в 
силу того, что в нем путем специальных физических 
упражнений задают пространственные движения по-
звоночнику и другим частям опорно-двигательного ап-
парата (ОДА) для образования резонансно-волнового 
воздействия на органы и отдельные части ОДА. При 
этом физические упражнения выполняют путем зада-
ния волновых движений отдельным звеньям ОДА од-
новременно вокруг нескольких осей с акцентировани-
ем максимальной амплитуды движений на заданном 
сегменте или органе пациента для обеспечения мак-
симального биоэнергетического волнового импульса 
на них6.

К этому следует добавить также необходимость 
знаний аспектов гармонизации физического развития 
человека методами и средствами, разработанными на 
основе волновой биомеханики7 и используемыми в 
практической деятельности8. 

3 Воскресенский С.Л. Динамика поступательного движения 
предлежащей части плода во время родов и её графическая 
интерпретация / С.Л. Воскресенский // Акушерство и 
гинекология. – 1991. – № 5. – С.34-37.

4 Руденко О.В. Волновая биомеханика скелетной мышцы // 
О.В. Руденко, А.П. Сарвазян. //Акустический журнал. – 2006. 
– Т. 52. – Т6. – С. 1-14.

5 Попов Г.И. О передаче мышцей энергии при заданном 
волновом движении звеньев тела человека / Г.И. Попов // 
Биофизика. 1990, т. 35, вып. 4, с. 670-674.

6 Гречихо А.А. Психо-биоэнергетический способ профилактики 
болезней и оздоровления организма человека. 
Положительное решение по международной заявке на 
патент РСТ/ Ru 98/ 00104, приоритет 9 апреля 1998 года.

7 Агашин Ф.К. Биомеханический резонанс и возможности 
его использования в медицине. / Ф.К. Агашин //Казанский 
медицинский журнал. – 1975. – Т. LVI. – N2. – С. 45-49.

8 Бабенкова Е.А. Внедрение методики Агашина в двигательный 
режим детского сада / Е.А. Бабенкова. //Инструктор по 
физкультуре дошкольного образовательного учреждения: 
Научно-практический журнал. – 2009. – №1. – С. 20-24.

Поэтому при составлении комплексов упраж-
нений для женщин в период беременности были 
учтены вышеизложенные биомеханические 
аспекты распространения энергии в движении, сте-
пень напряжения отдельных мышц или мышечных 
групп (схема 3) и др.

«РАСКРЫТИЕ ЦВЕТКА»
ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ [13, 18]
Предлагаемый комплекс упражнений прост в 

усвоении, содержит необходимый набор движений 
для развития физических качеств и способностей, 
необходимых для родовой деятельности. 

Эту гимнастику необходимо освоить полностью, 
но выполнять, конечно же, по самочувствию. Это 
означает, что нужно хотя бы один раз в день по 5-10 
мин выполнять основные упражнения («Кошечка», 
«Бабочка», «Водоросли», «Ракушка»), которые необ-
ходимо повторять минимум по 3-5 раз. Если позво-
ляет самочувствие, то можно выполнять весь комп-
лекс целиком. Это обеспечит целостное воздействие 
на организм процесса подготовки к родам. Можно 
выполнять комплекс и 2 раза в день, а можно разбить 
его на две части и выполнять одну часть утром, дру-
гую – вечером. Минимальное количество повторений 
каждого упражнения – 3-5 раз, но если у беременной 
возникает желание выполнить большее количество 
повторений, то можно выполнить большее количе-
ство повторений. 

1.Камыш склонился над водой
2.Трава согнулась над землей
3.Спиною кошка потянулась
           Хвостом пушистым обмахнулась
4.В воде русалка появилась
5.Большая лилия раскрылась
6.Волна по морю прокатилась
7.Красиво ива наклонилась
8. Олень рогами поводил
9.Медведь башкою покрутил
10.Привстал на лапах крокодил
11.Хвостом огромным поводил
12.Как щупальца в волнах прибоя
         Танцуют водоросли стоя
13.Ракушка створками раскрылась
14.Улитка вышла погулять
15.Березка тихо распрямилась
16.И закачалась вдруг опять
17.Тюлени плавают на спинах
18.А бабочка подружку ждет
19.Червяк копается в глубинах
20.И на охоту тигр идет
21.Медведь уходит за малиной
22.Волк пробегает по тропе
23.Орёл летает над долиной
24.Лягушка прыгает в траве
25.Среди камней ползет змея
26.Любить природу буду я.
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Описание и иллюстрация упражнений [13, 19]
1. Камыш склонился над водой (рис. 1): и.п. со-

мкнутая стойка, ладони сомкнуты перед грудью, 1 – 
подняться на носки, потянуться, 2 – опуститься на ко-
лени, руку поставить ладонями на пол, сесть на пятки 
и дотронуться лбом пола между ладонями, 3 – и.п.

Это упражнение похоже на телодвижения буддис-
тов во время службы, однако не имеет ничего общего 
с религиозным ритуалом. Это упражнение нормализу-
ет все системы энергообеспечения организма. 

2. Трава согнулась над землей: (рис. 2) и.п. – сед 
на пятках, наклониться к полу и вернуться в и.п. ис-
пользуя принцип волны.

Это упражнение включает принцип волны, оно 
распределяет кровоток равномерно по всему телу, так 
же служит и для расслабления позвоночника. Являет-
ся незаменимым при лечении остеохондрозов и ради-
кулитов.

3. Спиною кошка потянулась (рис. 3): и.п. 
коленно-ладонная стойка, потянуться вперёд и назад, 
как волна. Это упражнение распределяет кровоснаб-
жение равномерно по телу, предотвращает и исправ-
ляет нарушения осанки, остеохондрозы, радикулиты. 

Надо как можно глубже войти в образ мягкой и гибкой 
кошки, которая потягивается.

Хвостом пушистым обмахнулась: и.п. – коленно-
ладонная стойка. Подтянуть одно колено к груди, на-
клонить голову вниз, затем выпрямить согнутую ногу 
назад и вверх, прогнувшись. Это упражнение укре-
пляет мышцы таза, спины, промежности.

4. В воде русалка появилась (рис. 4): и.п. стойка 
ноги врозь, попеременное вращение плечами назад.

5. Большая лилия раскрылась (рис. 5) – и.п. руки 
перед собой плечи сведены, 1- наклон назад, про-
гнуться руки в сторону; 2 – и.п. 

6. Волна по морю прокатилась (рис. 6): и.п. – 
одна нога вперёд. Сделать плавное волнообразное 
движение вперёд туловищем и руками. То же в дру-
гую сторону. 

7. Красиво ива наклонилась (рис. 7): и.п. – о.с. 
Наклоны туловища вперёд (обхватить колени руками), 
назад, в стороны. При этом одна рука поднимается вверх, 
другая опускается вниз за спину. Круговые вращения ту-
ловищем. Это упражнение укрепляет поясничный отдел 
позвоночника. Образ ивы помогает развивать гибкость и 
найти свой ключ к гармонии тела и души.

Рис. 1. Камыш склонился над водой

Рис. 2.Трава согнулась над землей
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Рис. 3. Спиною кошка потянулась 
Хвостом пушистым обмахнулась

Рис. 4. В воде русалка появилась

Рис. 5. Большая лилия раскрылась

Рис. 6. Волна по морю прокатилась
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Рис. 7. Красиво ива наклонилась

Рис. 8. Олень рогами поводил

Рис. 9. Медведь башкою покрутил
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8. Олень рогами поводил (рис. 8): и.п. – стойка 
ноги врозь, ладони в замке на лбу. Выполнить наклоны 
головы вперёд с сопротивлением на ладони.

И.п. – стойка ноги врозь, руки в замке на затылке. 
То же наклоны назад.

И.п. – то же, ладонь одной руки с одноименной 
стороны над ухом. То же наклоны вбок. Повторить в 
другую сторону.

Это упражнение укрепляет мышцы шеи и пред-
отвращает развитие шейного остеохондроза, создаёт 
образ величия и силы.

9. Медведь башкою покрутил (рис. 9): и.п. – стой-
ка ноги врозь – выполнить наклоны вправо влево к 
плечам, расслабляя шею («покивать» головой).

И.п. – стойка ноги врозь. Выполнить повороты 
головы вправо влево, расслабив шею.

И.п. – стойка ноги врозь. Круговые движения голо-
вой.

Это упражнение улучшает кровообращение и по-
движность в шейном отделе.

10. Привстал на лапах крокодил (рис. 10): и.п. 
– упор лёжа, сгибание разгибание рук в упоре лёжа 
(отжимание от пола), если тяжело, тогда выполнять 
это упражнение из положения – коленно-ладонная 
стойка. Это упражнение укрепляет мышцы рук, груди, 
плечевого пояса и спины.

11. Хвостом огромным поводил (рис. 11): и.п. – 
коленно-ладонная стойка. Круговые движения ног в 
тазобедренных суставах. Махи ногами назад.

Это упражнение укрепляет мышцы таза спины, 
промежности способствует улучшению подвижности 
в тазобедренных суставах.

12. Как щупальца в волнах прибоя танцу-
ют водоросли стоя (рис. 12): и.п. – стойка ноги 
врозь. Круговые движения в тазобедренном суставе. 
Поочередные движения в тазобедренных суставах 
вперёд назад (выполнять как удары в восточных еди-
ноборствах), поочередное отведение ног в стороны. 
Выполнять как удары в восточных единоборствах.

Это упражнения способствует развитию подвиж-
ности крестца.

13. Ракушка створками закрылась (рис. 13): и.п. 
лёжа на спине – одновременное поднимание и опуска-
ние туловища и ног, руки вперёд или за головой. Также 
это упражнение можно выполнить в статическом режи-
ме. Руки держать прямые параллельно полу, ладони у 
колен. Упражнение лучше делать на задержке дыхания.

Это упражнение укрепляет мышцы живота и 
спины для родов, оказывает тонизирующее и общеу-
крепляющее действия, способствует пищеварению.

14. Улитка вышла погулять (рис. 14): и.п. – 
лёжа на спине – закинуть ноги за голову. Потянуться. 
Упражнение стимулирует кровообращение шейного 
отдела позвоночника и улучшает функцию щитовид-
ной железы.

15. Берёзка тихо распрямилась (рис. 15): и.п. 
лёжа на спине – поднять ноги вверх и таз вверх как 
можно выше. Руки поставить под поясницу или за-
кинуть за голову. Темп медленный, тело стоит вер-
тикально, спина прямая, на полу только плечевые 
суставы, задняя поверхность шеи и затылок, задняя 
поверхность рук до локтей.

Это упражнение улучшает равновесие, укрепля-
ет мышцы спины, улучшает кровообращение щито-
видной, вилочковой железы и гипофиза. Также это 
упражнение, если его выполнять с первых месяцев бе-
ременности (до 2 месяцев), способствует правильно-
му расположению плаценты в матке, уменьшает риск 
предлежания плаценты. На более поздних сроках спо-
собствует правильному положению плода (вниз голо-
вой). В случае, если ягодичное предлежание, также 
следует делать это упражнение, чтобы ребёнок пере-
вернулся.

16. И закачалась вдруг опять (рис. 16): и.п. – стоя 
на лопатках, лечь на спину, ноги согнуть, потом снова 
выйти в «берёзку».

Это упражнение способствует укреплению мышц 
спины.

Рис. 10. Привстал на лапах крокодил

Рис. 11. Хвостом огромным поводил
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Рис. 12. Как щупальца в волнах прибоя 
Танцуют водоросли стоя

Рис. 13. Ракушка створками закрылась

Рис. 14. Улитка вышла погулять
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17. Тюлени плавают на спинах (рис. 17): и.п. 
лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах. По-
днимание и опускание таза.

Это упражнение способствует улучшению кровоо-
бращения в области таза. Разгружает мышцы спины.

18. А бабочка подружку ждёт (рис. 18): и.п. сидя, 
стопы вместе, подтянуть их промежности. Стараться 
положить колена на пол. Позвоночник держать прямо. 
Можно положить предплечья на бёдра и голени и, на-
клоняясь вперёд давить на ноги вниз. Также можно, 
чтобы кто-то давил на колени сверху, но очень мед-
ленно и осторожно. Можно выполнять это упражне-
ние, сидя у стены. Очень важно, чтобы пятки были 
ближе к промежности, тогда тянуться связки в пояс-
нице и спине.

Это упражнение растягивает связки и мышцы, 
которые участвуют в родовой деятельности, что зна-
чительно облегчает и обезболивает роды, способству-
ет предотвращению разрывов промежности.

19.Червяк копается в глубинах (рис. 19): и.п. – 
сидя на полу, ноги разведены в стороны как можно 
шире – наклоны вперёд к полу, стараться коснуться 
лбом пола, колени не сгибать, затем к каждой ноге.

Выполнять то же из и.п. одна нога согнута в ко-
лене и лежит на полу пяткой к промежности, и нога 
согнута наружу, пятку стараться привести к бедру. 
Выполнить наклоны из и.п. ноги вместе. Выполнить 
сед, ноги согнуты в коленях наружу, пятки приведены 
к бёдрам.

Рис. 15-16. Березка тихо распрямилась 
И закачалась вдруг опять

Рис. 17.Тюлени плавают на спинах Рис. 18. А бабочка под-
ружку ждет

Рис. 19.Червяк копается в глубинах
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Это упражнение усиливает кровообращению в мат-
ке, растягивает мышцы промежности, действует об-
щеукрепляюще, развивает гибкость в тазобедренных 
суставах, повышает эластичность мышц ног. Образ 
червяка способствует расслаблению мышц.

20. И на охоту тигр идёт (рис. 20): ходьба по 
полу, имитируя ходьбу тигра. Согнутые ноги проно-
сить близко друг к другу. Руками изображать движе-
ние передних лап.

21. Медведь уходит за малиной (рис. 21): ходь-
ба по кругу, имитируя ходьбу медведя. Корпус слегка 
наклонён, носки развёрнуты во внутрь, ноги согнуты 
и ставятся широко.

22. Волк пробегает по тропе (рис. 22): Бег в 
лёгком темпе по кругу, имитируя волчью рысь.

23. Орёл летает над долиной (рис. 23). Имити-
ровать полёт орла, выполнять широкие взмахи рука-

Рис. 20. И на охоту тигр идет

ми, двигаясь по кругу. Можно сочетать с глубоким 
дыханием.

Упражнения 21, 22, 23, 24 требуют как можно 
большего слияния с образами животных. За счёт 
этого улучшаются функции отделов головного моз-
га, которые не задействованы в повседневной жизни. 
Усиливается интуиция и чуткость.

24. Лягушка прыгает в траве (рис. 24): из и.п. 
– широкая стойка ноги, врозь выполнять приседы, 
широко разводя колени в стороны. Упражнение 
выполнять в движении. Также выполнять приседы, 
скользя спиной вдоль стены.

Это упражнение действует общеукрепляюще, рас-
тягивает мышцы промежности, тренирует мышцы ног, 
которые непосредственно участвуют в родовой деятель-
ности. Создаёт яркий образ взрывной энергии жабы, ко-
торая скачет, что помогает в тяжёлые минуты жизни.

Рис. 22.Волк пробегает по тропе Рис. 23. Орёл летает над долиной

Рис. 21. Медведь уходит за малиной
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25. Среди камней ползёт змея (рис. 25): и.п. – сед 
на правую ногу, перенос массы тела с одной ноги на 
другую.

Опираясь руками на пол, развести ноги как можно 
шире. Стараться аккуратно сделать поперечный шпа-
гат и продольный в одну и другую сторону.

Это упражнение влияет на органы малого таза, 
растягивает мышцы промежности и ног, способствует 
гибкости тела и характера.

26. Любить природу буду я (рис. 26): Вернуться 
в положение стоя и постоять 0,5-1 минуту, стараясь 
почувствовать сразу всю природу. Это упражнение 
упорядочивает и успокаивает все функции организма, 
способствует активации высоких чувств. Способству-
ет расширению границ восприятия и будит любовь ко 
всему живому. 

Рис. 24. Лягушка прыгает в траве

Рис. 25. Среди камней ползет змея

Помимо выполнения гимнастики для беременных 
«Раскрытие цветка» при подготовке к родам, необ-
ходимо развивать общую выносливость, потому что 
это основное средство для укрепления сердечно-
сосудистой системы. А при родах сердечно-сосудистая 
система подвергается большим нагрузкам.

Для этого беременным необходимо гулять на све-
жем воздухе 2 часа в день (можно больше). Это не 
означает ходьбу по магазинам, путь с работы и на ра-
боту и т.д.: необходимо выделить себе время специ-
ально для прогулок! 

Хорошим средством подготовки к родам является 
плавание. Если беременная не умеет плавать, то мож-
но просто учиться держаться на воде, посещать заня-
тия по аква-аэробике. 

Если у беременной есть любимые физические 
упражнения (например, она уже много лет занимается 

Рис. 26. Любить природу буду я.
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каким-либо видом спорта), то можно эти упражнения 
применять в качестве индивидуальной программы по-
дготовки к родам. Естественно, их следует выполнять 
в несколько меньшем объеме, чем до беременности.

При выполнении упражнений беременной следует 
руководствоваться своим самочувствием. Это лучший 
индикатор того, что и сколько необходимо делать, т.е. 
правильной дозировки нагрузки. Традиционно счита-
ется, что при беременности нельзя бегать, прыгать, ка-
таться на велосипеде. Но в тоже время известно много 
случаев, когда баскетболистки до шестого месяца бе-
ременности продолжали выступать на соревнованиях 
и при этом с их беременностью все было в порядке. То 
же касается и езды на велосипеде, и остальных видов 
физических упражнений. Все дело в самочувствии и 
физической подготовке беременной.

Обоснование эффективности применения 
системы физической подготовки женщин в пери-
од беременности «Раскрытие цветка» для есте-
ственного рождения здоровых детей. Исследование 
эффективности применения разработанной программы 
для подготовки беременных к естественным родам 
проводилось в двух направлениях [11]:

Выявление влияния применения разработанной 
методики на характер родов.

Выявление влияния разработанной методики на 
течение беременности.

Для выявления степени влияния разработанной 
программы на ход родов анализировались данные 
длительности родов, наличия или отсутствия медика-
ментозной стимуляции родовой деятельности, нали-
чия и степени разрывов промежности, а также степень 
болевых ощущений по нелинейной шкале Г.Борга.

Результаты данной серии исследований показали, 
что по длительности родов достоверно отличается 
группа «0», в которой применялась медикаментозная 
стимуляция родовой деятельности и группа «4», в ко-
торой применялась разработанная методика в сочета-
нии с изначальной отличной физической подготовкой 
беременных.

В группах «1», «2» и «3» не выявлено достоверных 
различий по продолжительности родов (рис. 27).

Полученные данные означают, что разработанная 
методика влияет на продолжительность родов лишь 
в том случае, когда она сочетается с отличной физи-
ческой подготовленностью, как это характерно для 
испытуемых группы «4». В других случаях физичес-
кие упражнения не оказывают достоверного влияния 
на длительность родов, по всей видимости в связи с 
тем, что длительность родов – достаточно жестко ге-
нетически детерминированный показатель, и изме-
нить его можно только медикаментозным вмешатель-
ством, что нежелательно, как уже доказано многими 
учеными.

Применение специальной программы подготовки 
к родам способствует некоторому снижению длитель-
ности родов в том случае, если эта программа соче-
тается с изначальным высоким уровнем физической 
подготовленности или же с особенностями генотипа. 

Влияние разработанной методики на снижение 

интенсивности болевых ощущений в разные периоды 
родов оказалось весьма существенным (рис. 27). Это 
подтверждается данными корреляционного, регрес-
сионного анализа и анализа достоверности различий. 
Так, в группе «3» отмечается достоверное снижение 
болевых ощущений в конце раскрытия шейки матки 
(этот момент, а также момент выхода головки ребенка 
обычно являются наиболее болезненными, когда роже-
ница теряет контроль над собой от боли, и в анкетных 
данных именно эти моменты чаще всего отмечаются 
как «запредельные» болевые ощущения). В группе 
«3» вообще не отмечалось указаний на болевые ощу-
щения, характеризуемые как «максимальная боль» 
или «запредельная». Еще более существенно сниже-
ние болевых ощущений в группе «4». 

В этой группе пиковые субъективные ощущения 
боли не превышают оценку «3», т.е. «средняя», а 
при потугах и выходе головки становятся еще ниже. 
Анализ достоверности различий субъективных ощу-
щений боли в разных группах показывает, что при-
менение элементарной физической культуры виде 
прогулок и растяжек, как в группе «1» достоверно 
снижает болевые ощущения по сравнению с полным 
отсутствием применения физических упражнений 
(группа «1» достоверно отличается от группы «0»), 
однако ощущения боли все еще остаются достаточно 
высокими (среднее значение группы «1» – 17, 5 бал-
лов, между «максимальная» и «запредельная»). Это 
свидетельствует о том, что для снижения болевых 
ощущений во время родов еще недостаточно приме-
нения исключительно упражнений на растягивание, 
как это практикуется в большинстве современных 
центрах по подготовке к естественным родам. Не-
достаточно и изначального наличия общей физичес-
кой подготовки, как это характерно для группы «2», 
потому что в группе «2» не отмечается достоверно-
го снижения болевых ощущений в конце раскрытия 
шейки матки по сравнению с группой «1». В то же 
время наличие специальной физической подготовки 
к естественным родам по разработанной программе 
приводит к достоверному снижению болевых ощу-
щений во время родов, особенно на его последних 
этапах. В группе «3» максимальная оценка болевых 
ощущений уже ниже 10 баллов. А в группе «4», как 
уже указывалось, эта оценка достоверно отличается 
от оценки в группе «3». Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что при применении разработанной 
программы подготовки беременных к естественным 
родам существенно снижаются болевые ощущения 
даже в случае отсутствия хорошей общей физической 
подготовки до родов, а при сочетании общей и спе-
циальной подготовки болевые ощущения снижаются 
еще более существенно, и становится реальностью 
возможность естественных безболезненных родов.

Зависимость между степенью подготовленности 
к родам (по рангу группы) и субъективными ощуще-
ниями в конце раскрытия шейки матки описывается 
уравнением квадратической функции: Болевые ощущ. 
= 19,52 – 0,06*ранг группы – 0,99*ранг группы2 [11] 
(рис. 28), что подтверждает и наглядно демонстри-
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Рис. 27. Показатели длительности родов в группах беременных,  
различающихся по уровню и характеру физической подготовленности
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рует возможность естественного снижения болевых 
ощущений в родах путем применения специальной 
программы подготовки.

Как показали результаты исследования, раз-
работанная программа подготовки беременных к 
естественным родам способствует также уменьше-
нию количества и степени разрывов промежности. 
Об этом свидетельствуют данные корреляционно-
го анализа. Между «рангом» группы и показателем 
разрывов выявлена отрицательная достоверная вза-
имосвязь (r=-0, 75, р<0, 001). Это означает, что при 
повышении уровня и качества физической и психоло-
гической подготовки к родам снижается количество и 
степень разрывов. 

Данная методика имеет свое продолжение в виде ди-
намической гимнастики в стихах для новорожденных, 
грудных детей, а также – для детей ясельного, до-
школьного и младшего школьного возраста [9, 10].

Влияние физической подготовки женщин в пе-
риод беременности на развитие детей. В настоящее 
время система физической подготовки женщин в пе-
риод беременности «Раскрытие цветка» применяет-
ся в течение 18 лет. Результаты наблюдений за деть-
ми, мамы которых занимались по данной системе, 
показывают, что ее применение оказывает положи-
тельное влияние на развитие детей по двум аспектам:

повышение уровня физической подготовленности • 
(рис. 28);

развитие способностей в нескольких направлениях • 
(спортивные способности и способности к искус-
ству, и др.) (рис. 29. 30).

Например, девочка (рис. 28) в 2, 5 года – участник 
нескольких соревнований и даже призер в соревно-
ваниях по спортивному ориентированию на детской 
дистанции, в 4 года – победитель соревнований по 
детским велогонкам (возраст участников – 4-7 лет), в 
5 лет – успешно занимается в секции по спортивной 
гимнастике. 

Кроме того, дети, прошедшие такую «внутриутроб-
ную» подготовку, отличаются высоким уровнем физи-
ческого развития в сочетании с развитием различных, 
часто противоположных способностей (рис. 29, 30). На-
пример, мальчик (рис. 29) является разрядником в вело-
туризме и лауреатом международных конкурсов юных 
музыкантов, награжден стипендией мэра города.

Ребенок (рис. 30) в 3,5 года свободно проплывал 
до 2 км, в 7 лет выполнил 3 взрослый разряд по шах-
матам, стал лучшим учеником начальной школы по 
физической культуре и лауреатом международного 
конкурса имени Бетховена среди юных флейтистов. 
Таким образом, предлагаемая методика положительно 
влияет не только на процесс родов, но и на творческое 
развитие детей.

Таким образом, предлагаемая методика положи-
тельно влияет не только на процесс родов, но и на 
творческое развитие детей.
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Рис. 28. Иллюстрация влияния системы физической подготовки женщин в период беременности 
«Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей (девочка в 2, 5 года – участник 

нескольких  спортивных соревнований, в 4 года – победитель соревнований по детским велогонкам (воз-
раст участников – 4-7 лет), в 5 лет – успешно занимается в секции по спортивной гимнастике

Рис. 29. Иллюстрация влияния системы физической подготовки женщин в период беременности 
«Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей в сочетании с развитием раз-
личных способностей (мальчик в 14 лет является разрядником в велотуризме и лауреатом междуна-

родных конкурсов юных музыкантов, награжден стипендией мэра города)

Рис. 30. Иллюстрация влияния системы физической подготовки женщин в период беремен-
ности «Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей в сочетании с 
развитием различных способностей (ребенок в 3, 5 года свободно проплывал до 2 км, в 7 лет 
выполнил 3 взрослый разряд по шахматам, стал лауреатом международного конкурса юных 

музыкантов имени Бетховена)



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

124

Выводы.
1. Проблема физической подготовки женщин в период 

беременности к естественному рождению здоровых 
детей до настоящего времени развивалась в рамках 
лечебной физической культуры, практические ре-
комендации относительно данной тематики имеют 
множество противоречий и не учитывают индиви-
дуальных особенностей беременных.

2. Система физической подготовки женщин в период 
беременности к естественному рождению здоровых 
детей «Раскрытие цветка» построена аналогично 
программам подготовки в физической культуре и 
спорте, поскольку и роды, и спортивные соревнова-
ния имеют в своей основе физическую нагрузку и 
направлены на максимальную реализацию физиче-
ских и психофизических возможностей. 

3. Проведенное исследование показало эффективность 
применения разработанной программы подготовки 
к родам. Она оказывает положительное влияние на 
ход родов, способствует нормализации показате-
лей анализов крови и мочи, предотвращению раз-
рывов промежности и осложнений, существенному 
уменьшению болевых ощущений во время родов. 

4. Применение системы физической подготовки жен-
щин в период беременности «Раскрытие цветка» 
оказывает положительное влияние на развитие де-
тей по двум аспектам: повышение уровня физиче-
ской подготовленности; развитие способностей в 
нескольких направлениях (спортивные способно-
сти и способности к искусству, и др.)

5. Система физической подготовки женщин в период 
беременности «Раскрытие цветка» достаточно про-
ста в применении и освоении, вызывает удоволь-
ствие при ее использовании. 
Перспективы дальнейших исследований: предпо-

лагается развитие программы подготовки беременных 
к естественным здоровым родам и научное обоснова-
ние ее эффективности, связанное с проведением ис-
следований на более широкой выборке с расширени-
ем количества анализируемых показателей.
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Сучасний стан та перспективні напрямки  
вдосконалення фізичної підготовки у сухопутних військах 

Романчук С.В., Боярчук О.М., Романчук В.М.
Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного 

Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету 

Анотації:
Розглянуто залежність бойової 
готовності військовослужбовців 
від рівня їх фізичної підготовле-
ності. В дослідженнях прийняло 
участь 284 офіцера, 63 сержан-
та та проаналізовано результати 
1788 абітурієнтів. За результата-
ми досліджено рівень фізичної 
підготовленості абітурієнтів, рі-
вень методичної підготовленості 
керівників та процес організації 
фізичної підготовки. Запропо-
новано напрямки удосконален-
ня системи фізичної підготовки. 
Обґрунтовано систему фізичної 
підготовки відповідно до вимог 
бойової підготовки до організму 
військовослужбовців.

Романчук С.В., Боярчук А.М., Романчук 
В.Н. Существующее состояние и перспек-
тивные направления совершенствова-
ния физической подготовки Сухопутных 
войск. Рассмотрено зависимость боевой 
подготовки военнослужащих от уровня их 
физической подготовки. В исследования 
приняло участие 284 офицера, 63 сержан-
та и проанализировано результаты 1788 
абитуриентов. По результатам исследовано 
уровень физической подготовленности аби-
туриентов, уровень методической подготов-
ленности руководителей и процесс органи-
зации физической подготовки. В результате 
этого предложено направления усовершен-
ствования системы физической подготовки. 
Обоснована система физической подготов-
ки соответственно требованиям боевой под-
готовки к организму военнослужащих.

Romanchuk S.V., Boyarchuk A.M., Ro-
manchuk V.N. Existent state and pro-
spective directions of physical training 
improvement in Land Forces. Depen-
dence of battle training of servicemen on 
the level of their physical training is con-
sidered at the article. 284 officers, 63 ser-
geants took part in the research and 1788 
school-leavers analyzed the results. ac-
cording to the results it is researched the 
level of physical preparedness of school-
leavers, level of methodological prepared-
ness of supervisors and process of organi-
zation of physical training. The direction of 
improvement of physical training system is 
suggested according to these results. The 
system of physical preparation is grounded 
according to the requirements of the com-
bat training to the organism of servicemen.

Ключові слова:
бойова підготовка, фізична під-
готовка, залежність, структу-
ра, напрямки.

боевая подготовка, физическая подготов-
ка, зависимость, структура, направления.

battle training, physical training, 
dependence, structure, direction.

Вступ.1

Реформування Збройних Сил за відсутності 
достатнього фінансування, визначених структур й 
приоритетних функцій негативно позначається на стані 
бойової підготовки родів Сухопутних військ, у тому 
числі й на стані фізичної підготовки. Удосконалення 
бойової готовності військовослужбовців відбувається 
тоді, коли особовий склад займається систематично та 
з навантаженням, наближеним до реального бою. 

В підсумковому збірнику «Біла книга – 2009» 
визначено, що сьогодні скорочено використання 
бойової техніки і зброї через значні витрати на пальне 
й боєприпаси. А, як відомо, без льотної практики 
не буде класних льотчиків, без походів бойових 
кораблів – класних моряків, без стрільби зі штатної 
зброї – класних стрільців, навідників-операторів, 
артилеристів тощо. Аналогічне положення й з 
фізичною підготовкою, коли ефективність проведеного 
заняття залежить від наявності матеріальних засобів. 
Крім того, у силу сформованих економічних та інших 
умов, нерозуміння окремими посадовими особами 
пріоритетних предметів бойової підготовки, увага до 
фізичної підготовки значно знизилося [7]. 

На думку В.А. Шейченко зниження уваги до ФП 
відбувається в наслідок того, що з проблемними пи-
таннями фізичної підготовки курсанти-майбутні офі-
цери знайомляться на лекціях та закріплюють знання 
й навички в процесі практичної діяльності на занят-
тях при вивченні різних військово-спеціальних дисци-
плін. В подальшому вивченню теоретичних основ ФП 
не приділяється відповідного значення [8].

Необхідність висвітлення теоретичних знань і 
практичного досвіду фізичної підготовки військовос-
лужбовців з курсантами обумовлена [1, 2, 5, 6]:

© Романчук С.В., Боярчук О.М., Романчук В.М., 2010

Зростаючими вимогами сучасного бою до рівня 
функціональних можливостей людини.

Постійною науковою розробкою актуальних про-
блем удосконалювання фізичної підготовки у військах 
і ВНЗ та доцільністю їх впровадження для ефективно-
го фізичного вдосконалювання особового складу.

Зростання вимог сучасного бою до організму вій-
ськовослужбовців пов'язане з низькою обставин: з 
можливістю швидкого переміщення військовослуж-
бовців у нові кліматичні райони (райони жаркого клі-
мату, високогір'я й ін.) і різким збільшенням вимог 
до адаптивних можливостей організму [2]; з різким 
збільшенням нервово-психічних навантажень [3]; зі 
збільшенням числа й спектра негативних чинників 
військово-професійної діяльності, які призводять до 
зміни функцій організму військовослужбовців, до 
зниження їх резервних можливостей [1, 5]; з викорис-
танням захисних засобів (бронежилет, засоби індиві-
дуального захисту від зброї масової ураження) і від-
повідним збільшенням навантаження на людину [8].

С.В. Романчуком та В.М. Романчуком доведено, що 
підвищити стійкість до всіх зазначених факторів до-
зволяє відповідна фізична підготовка військових фа-
хівців. Однак для досягнення ефективних результатів 
керівник занять повинен мати знання закономірнос-
тей впливу фізичних навантажень на організм. Саме 
це питання з позицій сучасного знання залишається 
одним з найбільш актуальних для фахівців фізичної 
підготовки й спорту [5, 6]. 

Ю.А. Бородін довів, що у цілому фізична підготов-
ка покликана забезпечити успішність навчання вій-
ськових фахівців, їх фізичну готовність до наступної 
професійного (бойовий) діяльності й до ефективного 
фізичного вдосконалювання підлеглого особового 
складу [1].
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В роботах Ю.С. Фіногенова, С.М. Номеровського, 
Р.Н. Макарова визначено, що успішність професій-
ної діяльності військовослужбовців визначається не 
рівнем розвитку тієї чи іншої фізичної якості, а тими 
функціональними можливостями організму (резерва-
ми), які формуються в результаті фізичного тренуван-
ня. Ці функціональні можливості й варто вдосконалю-
вати, обираючи відповідні фізичні вправи. Успішність 
вибору фізичних вправ і формування нових власти-
востей організму залежить від знань керівників фізич-
ної підготовки особливостей протікання адаптаційних 
реакцій людини [3, 4, 7]. 

Згідно керівних документів, основними керівника-
ми фізичної підготовки з підлеглим особовим складом 
є командири підрозділів – випускники військових на-
вчальних закладів. На наш погляд є актуальним про-
аналізувати організацію та проведення фізичної та 
методичної підготовки у навчальних закладах, а також 
рівень сформованості теоретичних знань, методичних 
умінь та рухових навичок.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – проаналізувати сучасний стан та визна-

чити перспективні напрямки вдосконалення фізичної 
підготовки у сухопутних військах.

Результати дослідження.
Абітурієнти військово-навчальних закладів Сухо-

путних військ мають дуже низький рівень фізичної й 
спортивної підготовленості. За даними спостережень 
за останні 10 років ці показники неухильно знижу-
ються. Проведений аналіз показав, що незадовільні 
оцінки отримали: у бігу на 100 м – 31%, у бігу на 3 
км – 43%, у підтягуванні на поперечині – 20% абіту-
рієнтів, що відповідає загальній незадовільній оцінці 
згідно НФП-2009. Кількість розрядників серед них 
знизилося з 38 до 9 %, відповідно за ці ж роки.

Спостерігається низький рівень фізичного розвитку 
й функціонального стану курсантів 1-го курсу: в 42% 
тих, хто поступив відзначається невідповідність зрісто-
вагових показників, близько 6% страждають дистрофі-
єю. Це збільшує строки адаптації до військової служби, 
не дозволяє їм переносити значні фізичні й нервово-
психічні навантаження бойової підготовки.

Установлено слабкий рівень методичної підготов-
леності керівників занять з фізичної підготовки. При 
перевірці 36% молодих офіцерів і 49% сержантів, що 
проводить форми фізичної підготовки, одержали не-
задовільні оцінки. Це є наслідком недостатньої уваги 
до методичної підготовки з боку командирів різного 
рівня й призводить до неефективного використання 
засобів і методів фізичної підготовки у військово-
професійній діяльності.

Намітилася тенденція до зменшення часу, що від-
водиться на навчальні заняття з фізичної підготовки 
в програмах навчальної дисципліни «Фізичне вихо-
вання, спеціальна фізична підготовки і спорт», фор-
мальне відношення до проведення спортивної робо-
ти, фізичної підготовки в процесі навчально-бойової 
діяльності. Заплановані з фізичної підготовки захо-
ди найчастіше не реалізуються. В 2009 році у ВНЗ 
було проведено тільки 65% навчальних занять, 38% 

ранкових фізичних зарядок, 11% занять в процесі 
навчально-бойової діяльності від запланованих на на-
вчальний рік.

При контрольних перевірках до виконання вправ 
залучається не весь особовий склад, а тільки його час-
тина, як правило, із кращих підрозділів. Щомісячні пе-
ревірки офіцерів та курсантів з фізичної підготовки не 
проводяться, що викликає порушення вимог Настано-
ви з фізичної підготовки. Винесення на перевірку од-
них й тих самих вправ призводить до «натаскування» 
особового складу безпосередньо перед перевіркою.

Значна частина військовослужбовців (від 10 до 
60% підрозділів) не залучаєте до перевірок з фізичної 
підготовки, через хвороби або перевід в групи ліку-
вальної фізичної культури, куди попадають офіцери, 
що реально мають захворювання (35%), а також такі, 
які мають незадовільний рівень фізичної підготовле-
ності або значну надлишкову вагу (65%). При цьому 
таким військовослужбовцям дається позитивний ви-
сновок на продовження контрактів для проходження 
подальшої служби.

Розглянуті факти призводять до різкого погір-
шення рівня фізичної й спортивної підготовленості 
молодих офіцерів, їх фізичної працездатності. Так, 
47% перевірених в 2009 році офіцерських підрозді-
лів (кафедри, лабораторії тощо) одержали з фізичної 
підготовки оцінку «незадовільно», а 45% – тільки «за-
довільно». При цьому на «незадовільно» оцінені 40% 
молодих офіцерів.

Деякі керівники, на словах визнаючи важливість 
фізичної підготовки особового складу, на практиці не 
вважають її складовою частиною бойової підготовки 
підрозділів, обмежуються лише досягненням задо-
вільної оцінки. У результаті знижується мотивація на 
організацію ефективного процесу фізичної підготов-
ки й досягнення реальних результатів.

У більшій частині військово-навчальних закладів 
основна увага приділяється практичній фізичної під-
готовленості курсантів на шкоду формуванню нави-
чок і вмінь в управлінні процесом фізичного вдоско-
налювання своїх підлеглих. У цьому плані негативну 
роль відіграють і огляди спортивної роботи (фізичної 
готовності до виконання навчальних і бойових за-
вдань), при підготовці й складанні яких уся увага  
приділяється саме руховій підготовленості тих, хто 
здає нормативи в збиток теоретичній й методичній 
підготовленості.

Фізична підготовка й спорт ще не стали органічною 
частиною цілісного процесу у військово-навчальних 
закладах, важливим специфічним фактором, що по-
етапно формує в тісному взаємозв'язку з іншими на-
вчальними дисциплінами військово-професійну й 
загальнокультурну готовність випускників до майбут-
ньої службової діяльності у військах.

Нами зроблена спроба обґрунтування системи фі-
зичної підготовки відповідно до вимог бойової підго-
товки до організму військовослужбовців. Ми вважа-
ємо, необхідним визначити три підсистеми фізичної 
підготовки:

концептуальні основи;• 
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процес фізичного вдосконалювання військовослуж-• 
бовців;
управління процесом фізичного вдосконалювання • 
військовослужбовців.

Концептуальні основи системи фізичної підготов-
ки військ є суб'єктивним відображенням об'єктивних 
вимог сучасного бою до фізичного стану особового 
складу, а також можливостей і шляхів забезпечення 
фізичної готовності військовослужбовців до бойо-
вої діяльності. Вони реалізуються у меті, завданнях і 
принципах фізичної підготовки.

Мета концентрує загальну спрямованість фізичної 
підготовки, її специфічне призначення як складову 
частину системи бойового вдосконалювання. 

Завдання фізичної підготовки розкривають і кон-
кретизують мету. При цьому кожне завдання реалізує 
відповідну сторону цільової настанови.

Принципи – це важливі теоретико-практичні по-
ложення, які відображають закономірності всебічного 
вдосконалювання людини та служать головними орі-
єнтирами на шляху досягнення мети та рішення по-
ставлених завдань. До них відносяться: прикладність, 
комплексність, систематичність, оптимальність, кон-
кретність. У змісті цих найбільш загальних принципів 
фізичної підготовки знаходять своє відображення ба-
гато інших принципів навчання, виховання та розви-
тку військовослужбовців, а також управління, органі-
зації, забезпечення та проведення фізичної підготовки 
з особовим складом. Процес фізичного вдосконалю-
вання військовослужбовців складається з наступних 
компонентів: засобів, методів, форм.

Засоби в широкому змісті слова – це все те, що 
використовується військовослужбовцями для досяг-
нення відповідної мети, рішення завдань. Основними 
засобами фізичного вдосконалювання військовослуж-
бовців є фізичні вправи, оздоровчі сили природи, гігі-
єнічні фактори.

Методи – це способи застосування різних засобів 
фізичного вдосконалювання військовослужбовців, 
конкретні шляхи досягнення відповідної мети або рі-
шення поставлених завдань. Виділяють методи розви-
тку фізичних якостей, формування рухових навичок, 
виховання психічних якостей тощо.

Форми фізичного вдосконалювання військовос-
лужбовців – це специфічні тимчасові та організа-
ційні рамки використання засобів і методів фізичної 
підготовки.

Управління процесом фізичного вдосконалювання 
військовослужбовців являє собою підсистему фізич-
ної підготовки, що забезпечує її оптимальне функці-
онування відповідно до вимог, що запропоновані до 
фізичного стану особового складу. За своєю суттю 
управління – це сукупність специфічних впливів на 
процес фізичного вдосконалювання військовослуж-
бовців з метою приведення його в необхідний стан.

За структурою воно є сукупністю засобів, методів 
і форм. Основним засобом управління є інформація, 
яка доводиться до особового складу технічними, до-
кументальними та іншими каналами. До числа осно-
вних методів управління відносяться: командні, еко-

номічні й соціально-психологічні.
Формами управління фізичною підготовкою вва-

жати лінійну, функціональну й лінійно-функціональну 
(змішану).

До самостійних сторін управління процесом фі-
зичного вдосконалювання військовослужбовців ми 
віднесли: керівництво, організація, забезпечення, 
проведення.

Керівництво спрямоване на формування та при-
йняття рішень, постановку завдань виконавцям і ко-
ординацію їх дій, аналіз результатів виконання по-
ставлених завдань, підведення підсумків з фізичної 
підготовки.

Організація включає розподіл відповідальності 
та повноважень, регулювання, стимулювання, підго-
товку керівників, контроль і облік фізичної підготов-
ки. Забезпечення фізичної підготовки складається з 
матеріально-технічного, фінансового, медичного, ме-
тодичного й інформаційного. 

Проведення полягає в безпосередньому практич-
ному застосуванні різних заходів фізичної підготовки.

Викладений підхід до розгляду змісту процесу 
управління фізичним вдосконалюванням військовос-
лужбовців ураховує закріплені в Статуті внутрішньої 
служби Збройних Сил і інших документів функціо-
нальні обов'язки й специфічні особливості службової 
діяльності різних посадових осіб.

Складність розуміння системи фізичної підготов-
ки полягає в тому, що вона одночасно є підсистемою 
(компонентом) більших систем: бойової підготовки 
військовослужбовців, бойового вдосконалювання 
військ, фізичного виховання всіх громадян країни.

У цілому система фізичної підготовки військ яв-
ляє собою впорядковану, відповідно до вимог бойової 
діяльності, сукупність цілей, завдань і принципів, а 
також засобів, методів і форм, що складають процес 
фізичного вдосконалювання військовослужбовців і 
управління цим процесом.

Висновки.
Отримані результати дозволили зробити наступ-

ний загальний висновок: організація фізичної підго-
товки в військово-навчальних закладів Сухопутних 
військ оцінюється тільки на «задовільно» і вимагає 
подальшого серйозного вдосконалювання. Існуюча 
система фізичної підготовки курсантського та по-
стійного складів має потребу в корінній реорганізації. 
Основними напрямками її реформування доцільно ви-
значити:

подальшу систематизацію всіх елементів фізичної • 
підготовки у військово-навчальних закладах;
посилення комплексності впливу фізичної підготовки;• 
органічне включення фізичної підготовки в • 
навчально-виховний процес із урахуванням раціо-
нальної етапності підготовки військових фахівців; 
перегляд змісту фізичної підготовки з метою поси-
лення її військової прикладності і підвищення емо-
ційної привабливості для військовослужбовців;
індивідуалізацію фізичної підготовки й підвищення • 
особистої відповідальності військовослужбовців за 
фізичний стан; всебічну регламентацію й деталіза-
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цію методики фізичного вдосконалювання військо-
вослужбовців;
надання фізичній підготовці статусу не загально-• 
гуманітарної, а військово-професійної (військово-
спеціальної);
удосконалення типових програм навчальної дис-• 
ципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична 
підготовки і спорт» курсантів військово-навчальних 
закладів, з урахуванням специфіки подальшої про-
фесійної діяльності;

Викладені матеріали свідчать, що сучасний стан 
фізичної підготовки у військово-навчальних закладах 
Сухопутних військ не повною мірою відповідає ви-
могам бою щодо функціональних можливостей вій-
ськовослужбовців, не сприяє покращенню навчально-
вихованого процесу курсантів.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення стану фізичної підготовки у 
військово-навчальних закладах Сухопутних військ 
військовослужбовців.
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Комплексний контроль  фізичної підготовленості молоді  
у вищих навчальних закладах

Семенова О.Є. , Афонін В.М. 
Національний університет «Львівська політехніка»  

Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного

Анотації:
Узагальнено та проаналізовано 
досвід інтегрованої оцінки стану 
фізичної підготовленості студентів 
та курсантів. Досліджувалась 
динаміка фізичної підготовленості 
18 курсантів. Контрольні виміри 
проводилися на початку та в 
кінці кожного року навчання за 
програмою наступних тестів: 
підтягування на перекладині; біг 
на 100м; біг на 3000м; подолан-
ня  смуги перешкод. Показана 
можливість і наочність використан-
ня методики комплексного кон-
тролю рівня та динаміки фізичної 
підготовленості  курсантів протя-
гом усього періоду їx навчання у 
військовому інституті.

Семёнова О.Е., Афонін В.Н. Комплексний 
контроль  физической подготовленности 
молодежи в высших учебных заведени-
ях. Обобщен и проанализирован опыт ин-
тегральной оценки состояния физической 
подготовленности студентов и курсантов. 
Исследовалась динамика физической под-
готовленности 18 курсантов. Контрольные 
измерения проводились в начале и в конце 
каждого года обучения по программе сле-
дующих тестов: подтягивание на перекла-
дине; бег 100м; бег 3000м; преодоление  по-
лосы препятствий. Показана возможность 
и наглядность использования методики 
комплексного контроля уровня и динамики 
физической подготовленности курсантов на 
протяжении всего периода их обучения в 
военном институте.

Semenova O.E., Afonin V.M. Complex 
control of physical readiness of youth 
in higher educational institutions. Expe-
rience of integrated assessment of cadets 
and students physical readiness state has 
been generalised and analysed. Dynamics 
of physical readiness state of 18 cadets 
has been researched. The control measur-
ings were conducted at the beginning and 
at the end of every year of teaching on the 
program of the followings tests: undercut-
ting on a cross-beam; at run of 100м; at run 
of 3000м; overcoming  of bar of obstacles. 
Possibility and visualization of employing 
method of complex control of cadets physi-
cal readiness level and dynamics over the 
whole period of their study in military insti-
tutes. 

Ключові слова:
фізична підготовленість, ін-
тегральна оцінка, комплексний 
контроль, тестування.

физическая подготовленность, инте-
гральная оценка, комплексный контроль, 
тестирование.

physical readiness, integrated assess-
ment, complex control, testing.

Вступ.1

Одним з найбільш загальних показників, що комп-
лексно характеризує ефективність фізичного вихован-
ня молоді у вищих навчальних закладах, є рівень її 
фізичної підготовленості, значення якого у зміцненні 
здоров’я, підвищенні загальної працездатності, все-
бічному розвитку особистості, прискоренні адапта-
ції до складних військово-професійних та життєвих 
процесів, досягненні високої продуктивності праці 
загальновідоме [1, 3, 4, 6].

У спортивній діяльності може використовуватись  
методика комплексного контролю підготовленості 
спортсменів (ККПС), яка передбачає отримання уза-
гальнених оцінок зі спеціальної підготовленості за 
результатами змагальних оцінок. В.М. Рябцев та Д.С. 
Токер застосували цю методику для контролю фізич-
ної підготовленості студентів і показали можливість 
широкого застосування такого комплексного контр-
олю, який дозволяє адекватно визначати рівень та ди-
наміку загальної фізичної підготовленості [5,7]. 

В сучасному житті у всіх сферах праці й побуту ши-
роке застосування набула комп’ютерна техніка, яка зна-
чно скорочує час на оброблення інформації і представ-
лення її у цікавому, наочному вигляді [2].  Тому, навіть 
великий масив даних виконання тестових завдань не 
становить великих труднощів для його опрацювання.

Робота виконана за планом НДР національного 
університету  “Львівська політехніка” та академії су-
хопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ми вважаємо правомірним застосування принци-

пів ККПС для визначення динаміки фізичної підготов-
леності курсантів. Відмінність полягає у змісті тестів 
(контрольних вправ), які в даному випадку спрямовані 
на облік найбільш загальних та інформативних ознак 
фізичної підготовленості курсантів.
© Семенова О.Є. , Афонін В.М. , 2010

Зміст комплексного контролю фізичної підготов-
леності курсантів полягає в отриманні узагальненого 
його виразу шляхом синтезу значень окремих ознак 
(тестів). Основна методологічна складність отриман-
ня узагальненого (інтегрованого) показника фізичної 
підготовленості – у неможливості порівняти між со-
бою різнопланові (за змістом) результати контроль-
них тестів. Подолати цю складність можливо шляхом 
переводу її  у єдиний нормований, або стандартизова-
ний, показник.

Рівень та динаміка фізичної підготовленості кур-
сантів АСВ досліджувалися за даними контрольних 
тестів протягом 5-ти років занять. Контрольні виміри 
проводилися на початку та в кінці кожного року на-
вчання за програмою наступних тестів: Х1 – підтягу-
вання на перекладині; Х2 – біг на 100м; Х3 – біг на 
3000м; Х4 – подолання  смуги перешкод. 

Результати дослідження оброблялись методами 
математичної статистики.

Експериментальні дані з метою забезпечення їх 
зіставлення переведені у єдину (нормовану) систему 
виміру за формулою:

/t X Xi i= r ,
де: tі – індивідуальні нормовані значення швидкості 

(t1), витривалості (t2), сили (t3), спритності (t4); 
Хі–– індивідуальні натуральні значення в окремих 

тестах; 
Xir – середні арифметичні значення окремих тестів.
Результати дослідження.
Результати контрольних вправ за цими тестами, 

переведеними у нормовану систему, представлені у 
табл.1.

Нормовані значення мають реальний смисл і ви-
ражають міру фізичної підготовленості окремого кур-
санта відносно до показників „ідеального” (середньо-
го) курсанта. За основу нормованих значень прийняті 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

130

Таблиця 1 
Нормовані значення часткових та інтегрованих показників фізичної підготовленості курсантів

Кур-
санти

1 курс  5 курс
Підтягу- 
вання t1

100м
t2

3км
t3

Смуга
t4 Тінд

Підтягу- 
вання t1

100м
t2

3км
t3

Смуга
t4 Тінд

1 1,66 1,05 1,02 0,99 1,18 1,82 1,07 1,10 1,24 1,31

2 0,96 1,03 1,03 1,16 1,05 1,73 1,06 1,11 1,27 1,30

3 1,06 1,03 0,99 0,99 1,02 1,25 1,02 1,00 1,09 1,09

4 0,96 1,00 0,98 1 0,99 1,54 1,03 1,03 1,20 1,20

5 0,86 1,01 0,97 0,97 0,95 1,54 1,03 1,04 1,20 1,20

6 1,1 1,01 1,02 0,94 1,02 1,34 1,11 1,11 1,20 1,19

7 1,06 1,03 1,12 1 1,05 1,54 1,05 1,08 1,15 1,21

8 1,7 1,05 1,15 1,12 1,26 1,92 1,13 1,32 1,29 1,42

9 1,25 1,01 1,23 0,96 1,11 1,15 1,05 1,11 1,18 1,13

10 0,69 0,98 0,96 1,02 0,91 0,85 1,05 1,04 1,11 1,01

11 0,86 1,01 0,94 1 0,95 0,77 1,04 0,93 1,11 0,96

12 1,25 1,02 1,03 1,07 1,09 1,63 1,05 1,11 1,24 1,26

13 0,52 0,87 0,88 0,91 0,80 0,67 0,95 0,99 0,94 0,89

14 0,52 0,92 0,91 0,86 0,80 0,96 1,01 1,01 1,09 1,02

15 0,86 1,04 1,04 1,03 0,99 0,96 1 1,06 1,11 1,03

16 0,69 1,05 0,94 1,02 0,93 0,77 1,06 1,07 1,11 1,00

17 0,77 0,96 1,04 1,02 0,95 1,15 1,04 1,11 1,20 1,13

18 1,25 0,98 1 0,99 1,06 1,25 1,05 1,02 1,20 1,13

Ізаг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 1,05 1,07 1,16 1,14

Таблиця 2
Рівень загальної фізичної підготовленості курсантів на 1 і 5 курсах

Курсанти Т1 Т5 Тінд
1 1,18 1,31 1,11
2 1,05 1,30 1,24
3 1,02 1,09 1,07
4 0,99 1,20 1,21
5 0,95 1,20 1,26
6 1,02 1,19 1,17
7 1,05 1,21 1,15
8 1,26 1,42 1,13
9 1,11 1,13 1,02
10 0,91 1,01 1,11
11 0,95 0,96 1,01
12 1,09 1,26 1,15
13 0,80 0,89 1,11
14 0,80 1,02 1,28
15 0,99 1,03 1,04
16 0,93 1,00 1,07
17 0,95 1,13 1,19
18 1,06 1,13 1,07
Тзаг 1,00 1,14 1,14
Стандартне відхилення 0,113 0,133 0,078
Коеф.варіац. 11,1% 11,7% 6,9%
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середні арифметичні показники з результатів контр-
ольних вимірів на початку першого року навчання.

Для кожного курсанта були також вирахувані інте-
гровані оцінки, що комплексно характеризують рівень 
фізичної підготовленості курсанта на початку і в кінці 
спостережень (як середня арифметична нормованих 
значень кожної контрольної вправи).

Орієнтуючись на інтегровані показники фізичної 
підготовленості (за чотирма тестами), можна вирішу-
вати завдання управління навчально-тренувальним 
процесом і передусім ранжирування й групування 
курсантів за рівнем загальної фізичної підготовленос-
ті. Це дозволяє формувати однакові за рівнем фізич-
ної підготовленості курсантів підгрупи і підвищити 
ефективність навчальних занять з фізичної підготовки 
шляхом оптимізації фізичних навантажень.

За допомогою використання значень інтегровано-
го показника фізичної підготовленості (T) здійснено 
багатомірне групування масиву досліджених даних, 
яке дозволило виділити й охарактеризувати контин-
генти курсантів за рівнем фізичної підготовленості 
(табл.2). 

Попередньо змістовий аналіз об’єкту дослідження 
передбачає розподіл масиву курсантів на 3−4 групи за 
рівнем їх результатів з контрольних вправ загальної 
фізичної підготовки. Ці групи можна визначити як 
„знижений”, „середній”, „підвищений” та „високий” 
рівень фізичної підготовленості. Розподіл значень 
показників здійснювався за показниками відхилення 
нормованого розподілу (сигма).

Результати дослідження, представлені у табл.2, 
свідчать про певну ефективність процесу фізичної 
підготовки. Якщо курсантів з пониженим рівнем фі-
зичної підготовленості на 1 курсі було 38,8%, то на 
5 курсі їх стало 11,1%. На основі інтегрованого по-
казника фізичної підготовленості можна здійснювати 
однозначні оцінки динаміки фізичної підготовленості 
курсантів шляхом обчислень індивідуальних (Тінд) та 
загальних індексів ЗФП групи в цілому (Тзаг):

ТІНД =  Т5 / Т1,

де: ТІНД – індивідуальні значення інтегрованого показ-
ника фізичної підготовленості відповідно від почат-
ку і до кінця контрольного періоду;
Т1 і Т5 – середні арифметичні з інтегрованих по-

казників ФП курсантів з усього масиву спостережень 
на початку та в кінці контрольного періоду.

З табл.2 видно також, що загальний індекс фізич-
ної підготовленості групи курсантів за п’ять років на-
вчання підвищився в середньому на 14%. У той же час 
індивідуальні коливання цього індексу досить широкі 
– від 1 до 28%. Це свідчить про невикористані можли-
вості підвищення загальної фізичної підготовленості 
багатьох курсантів протягом періоду навчання і на-
явність  ще певних резервів покращення організації 
цієї роботи на заняттях з фізичної підготовки в умовах 
військового інституту.

Висновки.
Проведене дослідження показало можливість зна-

чно ширшого використання комплексного контролю 
фізичної підготовленості курсантів, який дозволяє до-
сить адекватно судити про рівень і динаміку загальної 
фізичної підготовленості курсантів.

У подальших дослідженнях буде перевірена мож-
ливість підвищення управління процесом всебічної 
фізичної підготовки курсантів протягом навчального 
року.
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Прилучення студентської молоді до цінностей  
фізичної культури в процесі атлетичного тренування

Сичов С.О.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотації:
Розкриваються засоби і методи 
прилучення студентської молоді 
до цінностей фізичної культури в 
процесі атлетичного тренування 
на заняттях з фізичного вихо-
вання. У дослідженні приймали 
участь 52 студенти. Розроблені 
рекомендації впровадження пе-
дагогічних умов, використання 
швидкісно-силових вправ, уміння 
визначати дозування наванта-
ження у студентів з різним рівнем 
фізичної підготовленості, методи-
ки розвитку силових якостей як у 
юнаків так і дівчат. Показано, що 
застосування атлетичного тре-
нування на заняттях з фізичного 
виховання сприяє прилученню 
студентів до цінностей фізичної 
культури.

Сычёв С.А. Приобщение студенческой 
молодежи к ценностям физической куль-
туры в процессе атлетической трениров-
ки. Раскрываются средства и методы приоб-
щения студенческой молодежи к ценностям 
физической культуры в процессе атлетиче-
ской тренировки на занятиях физическим 
воспитанием. В исследовании принимали 
участие 52 студента. Разработаны реко-
мендации по применению педагогических 
условий, использования скоростно-силовых 
упражнений, умению определять дозиро-
вание нагрузки для студентов с разным 
уровнем физической подготовленности, 
методики развития силовых качеств как для 
юношей так и девушек. Показано, что ис-
пользование атлетической тренировки на 
занятиях по физическому воспитанию со-
действует приобщению студентов к ценно-
стям физической культуры.

Sychov S.O. Students’ inclusion to the 
value of physical culture during the 
process of athletic training. Means and 
methods of students’ inclusion to the value 
of physical culture, during the process of 
athletic training on the classes of physical 
education are opened in this article. 52 
students took part in research. It is de-
veloped the recommendation for the ap-
plication of pedagogical conditions of use 
in the expressway strength and strength 
training, ability to determine dosing load 
for students with different level of physical 
background, methods of power properties 
development both for boys and for girls. It 
is shown that using of athletic training at 
the classes of physical education is con-
tributing of students’ inclusion to the value 
of physical culture. 

Ключові слова:
засоби, методи, студенти, 
цінності, атлетизм, тренування, 
фізична культура.

средства, методы, студенты, ценности, 
атлетизм, тренировка, физическая куль-
тура. 

means, methods, students, values, athleti-
cism, training, physical culture.

Вступ.1

Радикальні зміни нашого суспільства висовують 
нові вимоги щодо підвищення рівня фізичного вихо-
вання у вищих навчальних закладах. У цьому плані 
важлива роль належить вихованню у студентів фі-
зичної культури, яка безпосередньо впливає на роз-
виток і становлення майбутніх фахівців. Від того, 
наскільки успішно викладачам вдається перебуду-
вати навчально-виховний процес і спрямувати його 
на активну позицію до занять фізичною культурою, 
на творче перетворення рухової активності, на само-
управління й саморегуляцію поведінки, багато в чому 
буде залежать розвиток і здоров’я студентської моло-
ді. Одним із важливих чинників виховання фізичної 
культури є атлетична підготовка студентської молоді, 
яка сприяє самовихованню, розвитку фізичних якос-
тей, залученню до систематичних занять фізичними 
вправами.

Результати аналізу літературних джерел теорії і 
практики фізичного виховання дають підстави для ви-
сновку, що на сучасному етапі ефективною формою 
прилучення студентської молоді до цінностей фізич-
ної культури є застосування атлетичного тренування. 
Це дає можливість для виховання фізичної культури 
студентів і на кожному етапі використовувати спеці-
альні, цілеспрямовані педагогічні впливи, засновані 
на враховані конкретних психофізіологічних можли-
востях студентів, рівнем фізичної підготовленості, а 
також зумовлені особливостями кожного тренуваль-
ного етапу. Наукове обґрунтування створення сучас-
них систем атлетичного тренування дали Заціорський 
В.М., Верхошанський Ю.В., Платонов В.Н. та інші. 
Доведено, що силові вправи сприяють підвищенню 
рівня здоров’я, нарощуванню м’язової маси, корекції 
будови тіла, відновленню працездатності та форму-
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ванню фізичної культури студентської молоді в про-
цесі фізичного виховання [3, 5].

Тема дослідження є складовою науково-дослідної 
роботи лабораторії фізичного розвитку Інституту про-
блем виховання НАПН України, дослідження викона-
но в рамках наукової теми: «Організаційно-методичні 
основи фізичного виховання студентів у вищих на-
вчальних закладах», державний реєстраційний номер 
0107U000271, що здійснювалась на кафедрі теорії та 
методики фізичного виховання Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний 
інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в удосконаленні засобів і 

методів прилучення студентів до цінностей фізичної 
культури у процесі атлетичного тренування. Реко-
мендації по застосуванню атлетичних вправ з різним 
рівнем фізичної підготовленості, методики розвитку 
силових якостей студентів.

В дослідженні було використано такі методи: ана-
ліз літературних джерел, тестування, експеримент.

Об’єктом дослідження були 52 студенти (експе-
риментальна група 24 студенти; контрольна 28 сту-
дентів) І-ІІ курсів денного навчання Національного 
технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут».

Результати дослідження.
У експериментальному Національному технічно-

му університеті України «Київський політехнічний 
інститут» більше 1500 студентів відвідують заняття з 
атлетичного тренування. Це пов’язано з тим, що атле-
тичні вправи користуються великою популярністю у 
студентів. Тому першочергова роль у прилученні сту-
дентів до цінностей фізичної культури належала сило-
вим вправам, які формували необхідну м’язову масу 
та функціонально забезпечували не тільки рухи тіла, 
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але й виробництво енергії. Використання на заняттях 
з фізичного виховання атлетичних вправ сприяло роз-
витку м’язової системи, яка забезпечувала корсетну 
функцію всіх органів і систем організму студентів. 
Силові навантаження позитивно впливали на стан 
здоров’я, працездатність, витривалість, спритність, 
швидкість. Нами досліджено, що психоемоційні пе-
ревантаження, труднощі адаптації до умов життя сту-
дентів із недостатнім рівнем фізичної сили виникають 
у п’ять разів частіше, ніж у осіб з добре розвиненою 
м’язовою системою. Систематичні силові наванта-
ження є хорошим засобом стимуляції адаптаційних 
механізмів організму, затримки процесів старіння. 
Використання у експериментальній програмі великої 
кількості силових і швидкісно-силових вправ зумовле-
но прагненням юнаків мати хорошу будову тіла. Саме 
цей естетичний мотив є значно дієвішим стимулом 
для систематичних занять і вихованням фізичної куль-
тури студентів, ніж навіть міркування щодо міцного 
здоров’я. Тому оптимальний рівень розвитку сили 
сприяв попередженню захворювань, забезпечував ло-
комоторну та енергоутворюючу функцію організму, а 
також був дієвим фактором прилучення студентів до 
цінностей фізичної культури. 

Заняття проводились згідно навчальної програми 
з фізичного виховання для студентів І-ІІ курсів ден-
ного відділення, де атлетичні вправи розпочинали 
з розминки всіх груп м’язів, до якої входили ходьба, 
повільний біг, гімнастичні вправи для розтягування 
м’язів, підготовки суглобів до тренувального наванта-
ження. Розминку проводили протягом 10-15 хвилин, 
після чого використовували комплекси атлетичної 
гімнастики, послідовно виконуючи вправи для шиї, 
плечового поясу, рук, тулуба, м’язів ніг. У основну 
частину занять атлетичними вправами також входили 
комплекси з гантелями різної маси, які підбирали за-
лежно від фізичної підготовленості студентів. Студен-
там початківцям ми радили застосовувати тренуваль-
ні вправи з еспандером або гумовими бинтами. До 
цих вправ входило розтягування еспандера із різних 
положень, вони охоплювали навантаженням значну 
кількість м’язів. Для фізично підготовлених студентів 
пропонували комплекси вправ з гирями різної ваги та 
штангою. Ці комплекси атлетичних вправ включали 
різноманітні піднімання гир і штанги, жими, присі-
дання, ривки, тяги, а також вправи на тренажерах у 
ізометричному режимі роботи м’язів. У заключній 
частині занять атлетичним тренуванням виконува-
лись вправи на дихання, розтягування хребта та роз-
слаблення м’язів, що сприяло більш швидкому від-
новленню організму студентів. 

Важливим компонентом у застосуванні швидкісно-
силових і силових вправ на заняттях з фізичного вихо-
вання було визначення дозування навантаження. Для 
експериментальної групи ми розробили рекомендації 
дозування навантажень із застосуванням комплексів 
спеціальних силових вправ з обтяженням 30-50% від 
максимального, яке сприяло значному підвищенню 
швидкісно-силових можливостей у студентів до 18%. 
Атлетичне тренування студентів з навантаженням 

70-90% від максимального сприяло нарощуванню 
м’язової маси, значно поліпшувало силові якості, а 
також сприяли гармонійному і пропорційному будів-
ництву тіла студентів [1,2, 4]. До того ж застосування 
рекомендацій з дозуванням навантаження врахову-
вало особливості фізичного стану студентів, де вони 
умовно поділялись на рівні фізичної підготовленості: 
низький, середній, високий (див. таблиця 1,2).

Для збільшення м’язової сили студентів з низьким 
рівнем фізичної підготовленості рекомендували вико-
нувати атлетичні вправи в 5-6 підходах. Величина об-
тяження складає 65-75% від максимальної ваги, кожна 
вправа повторюється 6-8 разів, тривалість відпочинку 
між серіями − 2,0-3,0 хв. Вправи виконують у серед-
ньому темпі, вони сприяють збільшенню м’язової 
сили та маси тіла студента.

Студентам з середнім рівнем фізичного стану ми 
рекомендували для виконання атлетичних вправ з ве-
личиною обтяження 75-85% від максимальної ваги у 
4-5 підходах з 5-6 повтореннями і тривалістю відпо-
чинку 1,5-2,5 хв. Темп виконання вправ – середній.

Методика розвитку сили для представників з ви-
соким рівнем фізичної підготовленості дещо відріз-
няється від попередніх рівнів. Так, збільшується ве-
личина обтяження до 85-95% від максимальної ваги, 
кількість підходів і повторень зменшується до 3-4 ра-
зів і відповідно до 1-3 разів. Вправи рекомендовано 
виконувати у середньому темпі з тривалістю перерв 
між підходами 1,0-2,0 хвилини. У свою чергу між під-
ходами необхідно виконувати вправи на розслаблення 
м’язів та відновлення дихання. 

Особливої уваги потребували студентки експери-
ментальної групи, які застосовували на заняттях ат-
летичну гімнастику. Велика популярність атлетизму, 
прагнення людини до самовдосконалення не могли 
пройти поза увагою і дівчат. З практики ми знали, що 
заняття атлетизмом цілком під силу жіночому організ-
му. Однак психофізіологічні та фізичні особливості 
жіночого організму визначають специфіку жіночих 
тренувань. Тому ми рекомендували планувати фі-
зичне навантаження відповідно віку, темпераменту, 
функціональних можливостей, фізичної підготовле-
ності, стану здоров’я. Більшість комплексів вправ, 
запропонованих раніше, можуть бути використані і 
жінками, але при виконанні вправ, пов’язаних з під-
няттям навантажень за рахунок верхньої частини тіла, 
необхідна обережність, щоб не викликати занадто 
великих напружень у плечових і ліктьових суглобах. 
Крім того, потрібно розрізняти м’язові групи, розви-
ток яких у жінок має певну специфіку і до яких нале-
жать шия, груди, талія, прес, таз і стегна. 

Висновки. 
У процесі дослідження було встановлено, що при-

лучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури у процесі атлетичного тренування проходить 
ефективніше при врахуванні таких педагогічних умов: 
цілеспрямованої мотивації фізкультурної діяльнос-
ті; озброєнні студентів методичними знаннями щодо 
організації атлетичного тренування; умінню визна-
чати дозування навантаження відповідно свого рівня 
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фізичної підготовленості; формуванню вміння само-
стійно займатися атлетичними вправами. Виконання 
рекомендацій проведення занять атлетичним тренуван-
ням, регулярні й правильно дозовані фізичні вправи в 
експериментальній групі розширили функціональні й 
адаптаційні можливості, покращило здоров’я студен-
тів. Це підтвердило і експериментальне дослідження 
щодо прилучення студентської молоді до цінностей 
фізичної культури в процесі атлетичного тренування. 
Так, в експериментальній групі високий рівень мали 
50,0% студентів; середній 41,7%; низький 8,3% сту-
дентів. В контрольній групі відповідно: високий рівень 
мали 35,7% студентів; середній 42,9% низький рівень 
21,4% студентів.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку будуть спрямовані на розробку методичних 
рекомендацій, удосконалення організації та проведен-
ня атлетичного тренування на заняттях з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
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Таблиця 1
Дозування навантажень для розвитку швидкісно-силових якостей у студентів  

з різним рівнем фізичної підготовленості

Рівень фізичної 
підготовленості

Величина об-
тяження, % від 

максимальної ваги

Кількість по-
вторень, разів

Кількість 
підходів, 

разів

Тривалість 
відпочинку між 

серіями, хв

Темп вико-
нання

Низький 30-40% 8-10 5-6 1,5-3,0 повільний,
середній

Середній 40-50% 10-14 4-5 1,0-2,0 середній

Високий 50-60% 14-18 3-4 0,5-1,0 швидкий

Таблиця 2
Дозування навантаження для розвитку силових якостей  у студентів  

з різним рівнем фізичної підготовленості

Рівень фізичної 
підготовленості

Величина об-
тяження, % від 

максимальної ваги

Кількість повто-
рень, разів

Кількість 
підходів, 

разів

Тривалість 
відпочинку між 

серіями, хв

Темп вико-
нання

Низький 65-75% 6-8 5-6 2,0-3,0 середній

Середній 75-85% 5-6 4-5 1,5-2,5 середній

Високий 85-95% 1-3 3-4 1,0-2,0 середній



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

135

Фізичний розвиток підлітків залежно  
від темпів їх біологічного дозрівання

Сітовський А.М.
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Анотації:
Представлено аналіз статевих 
відмінностей та особливості 
фізичного розвитку підлітків. У 
досліджені приймали участь учні 
7-их класів. Встановлено, що 
між групами школярів з різними 
темпами біологічного дозрівання 
спостерігаються значні відмінності 
за даними довжини, маси, площі 
тіла та обводу грудної клітки. 
Визначено чіткі відмінності між 
крайніми типами: школярі з при-
скореними темпами біологічного 
дозрівання достовірно переважа-
ють своїх однолітків ретардантів 
за даними антропометричними 
показниками як на початку так і 
наприкінці навчального року.

Ситовский А.Н. Физическое развитие 
подростков в зависимости от темпов их 
биологического созревания. Представ-
лен анализ половых отличий и особен-
ности физического развития подростков. 
В исследовании принимали участие уче-
ники 7 классов. Установлено, что между 
группами школьников с разными темпами 
биологического созревания наблюдаются 
значительные отличия по данным длины, 
массы тела и окружности грудной клетки. 
Особенно четко данное отличие выраже-
но между крайними типами: школьники 
с ускоренными темпами биологического 
созревания достоверно превосходят сво-
их ровесников ретардантов за данными 
антропометрическими показателями как в 
начале так и в конце учебного года.

Sitovskyі A.N. Physical development 
of adolescents depends on their rate 
of biological maturation. The analysis of 
sexual differences and feature of physical 
development of teenagers is presented. In 
research took part students of 7 classes. It 
is set that between the groups of schoolchil-
dren with the different rates of the biological 
ripening there are considerable differences 
from data of length, mass of body and cir-
cumference of thorax. Expressly this differ-
ence is special expressed between extreme 
types: schoolchildren with the speed-up 
rates of the biological ripening for certain 
excel the persons of the same age of re-
tardants after information by anthropomet-
ric indexes both at the beginning and at the 
end of school year.

Ключові слова:
підлітки, темпи біологічного 
дозрівання, фізичний розвиток.

подростки, темпы биологического созрева-
ния, физическое развитие.

adolescents, biological ripening tempos, 
physical development.

Вступ.1
На кожному віковому етапі фізичний розвиток ді-

тей та підлітків характеризується певним комплексом 
пов’язаних між собою та із зовнішнім середовищем 
морфофункціональних властивостей організму та за-
пасом фізичних можливостей, що обумовлюються 
цими властивостями. Морфофункціональні власти-
вості визначають довжину та масу тіла, його поверх-
ню та форму, співвідношення трьох основних розмі-
рів (довжина, маса тіла та обвід грудної клітки). Всі 
три складові фізичного розвитку та багато ознак, що в 
нього входять, які оцінюються кількісно і якісно, відо-
бражають фазність розвитку організму і на кожному 
етапі онтогенезу дитини характеризують його морфо-
функціональну зрілість [9].

Усі ті причини, що обумовлюють епохальну аксе-
лерацію впливають на дітей як з уповільненим, серед-
нім, так і прискореним варіантами дозрівання [8].

Прискорений варіант розвитку в цьому випадку 
знаходиться в найбільш несприятливій фізіологічній 
ситуації, при якій різкі прирости тотальних розмірів 
тіла, посилення гетерохронії у розвитку морфоло-
гічної структури, швидка і глибока перебудова не-
йроендокринної системи можуть змінити систему 
біодинамічних параметрів, що визначають механізм 
між- і внутрісистемної координації функцій і тим са-
мим обумовлювати негармонійний (асинхронно при-
скорений) варіант розвитку.

Тому, важливим є вивчення основних показників 
фізичного розвитку школярів в період статевого до-
зрівання та врахування його особливостей при органі-
зації фізичного виховання підлітків.

У період статевого дозрівання взаємодія зовнішніх 
і внутрішніх факторів впливає на фізичний розвиток 
дітей. Різко зростає довжина і маса тіла, збільшується 
окружність грудної клітки [1; 6]. 

Процес статевого дозрівання протікає під контро-
лем центральної нервової системи і залоз внутрішньої 
секреції,  активізація яких в період статевого дозрі-
© Сітовський А.М., 2010

вання настільки сильна, що впливає на всі без винят-
ку органи і системи органів, у тому числі на м’язовий 
апарат, дихання, кровообіг і ін. [4; 6]. 

Відзначається більш тісний взаємозв’язок морфо-
логічних показників з біологічним віком, ніж з пас-
портним [2; 4]. 

Дослідження  проводилось згідно зі Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 роки Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.2.7.1 «Фі-
зична працездатність та її сомато-вегетативне і мото-
рне забезпечення у різних контингентів дітей і підліт-
ків» (номер державної реєстрації 0107U001186).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати статеві відмінності 

та обумовленість фізичного розвитку підлітків темпа-
ми їх біологічного дозрівання. 

Методи дослідження. Антропометричне обсте-
ження виконувалося за загальноприйнятими методи-
ками [5]. Зокрема, вивчались: довжина і маса тіла, об-
хват грудної клітки, розвиток кісткового, м’язового і 
жирового компонентів складу тіла. 

Результати дослідження.
Оцінку темпів біологічного розвитку проводили 

за показниками рівня статевого дозрівання [7]. Схема 
комплексної оцінки складена на підставі творчої пере-
робки низки схем [3; 7] методом регресійного аналізу. 
Біологічний вік визначали в місяцях за розробленими 
нами формулами кількісної оцінки біологічного віку 
за ступенем розвитку вторинних статевих ознак [3]. 

При досліджені особливостей фізичного розвитку 
учнів 7-их класів були виявлені певні статеві відмін-
ності та залежність даних показників від темпів біо-
логічного розвитку школярів. Так, середні показники 
довжини тіла у дівчат складають 152,70±6,94 см проти 
149,95±7,65 см у хлопців (p<0,01). Між групами хлоп-
ців і дівчат, школярів з різними темпами біологічного 
розвитку, виявлена статистично значима різниця у ве-
личинах довжини тіла: найменші показники відміча-
ються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. При 
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порівнянні довжини тіла між хлопцями та дівчатами 
однойменних груп виявляються менші величини да-
ного показника у хлопців в усіх групах, а в медіантів 
статистично значимо (табл. 1).

Подібні відмінності спостерігаються і за даними 
маси тіла. Середні показники маси тіла у дівчат склада-
ють 42,32±8,96 кг проти 39,01±8,08 кг у хлопців (p<0,01). 
Між групами хлопців і дівчат, школярів з різними тем-
пами біологічного розвитку, найменші показники від-
мічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. У 
дівчат з різними темпами біологічного розвитку досто-
вірна різниця спостерігається між усіма досліджувани-
ми групами. Тоді як у хлопців між ретардантами та аксе-
лератами і медіантами та акселератами. При порівнянні 
довжини тіла між хлопцями та дівчатами однойменних 
груп виявляються менші величини маси тіла у хлопців в 
усіх групах, а в медіантів і акселератів статистично зна-
чимо (на 9,1 % та 9,7 % відповідно) (табл. 1).

Аналогічні відмінності спостерігаються і за даними 
індексу Кетле. Середні показники у дівчат складають 
276,14±48,62 кг/см проти 257,78±43,03 кг/см у хлоп-
ців (p<0,01). Між групами хлопців і дівчат з різними 
темпами біологічного розвитку найменші показники 
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселера-
тів. У дівчат з різними темпами біологічного розвитку 
достовірна різниця спостерігається між усіма дослі-
джуваними групами. А у хлопців між ретардантами 
та акселератами і медіантами та акселератами. При 
порівнянні величин масо-ростового співвідношення 
між хлопцями та дівчатами однойменних груп вияв-
ляються достовірно менші величини індексу Кетле 
у хлопців медіантів і акселератів (на 8,6 % та 9,6 % 
відповідно) та дещо більші у хлопців-ретардантів в 
порівнянні з дівчатами з уповільненим темпом біоло-
гічного розвитку (табл. 1).

Незначні відмінності спостерігаються за даними 
обводу грудної клітки. Середні показники у дівчат 
складають 70,01±5,93 см проти 69,63±6,31 см у хлоп-
ців (p>0,05). Між групами хлопців і дівчат з різними 
темпами біологічного розвитку найменші показники 
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселера-
тів. У дівчат з різними темпами біологічного розвитку 
достовірна різниця спостерігається між усіма дослі-
джуваними групами. А у хлопців між ретардантами та 
акселератами і медіантами та акселератами. 

При порівнянні величин обводу грудної клітки 
між хлопцями та дівчатами однойменних груп вияв-
ляються менші його величини у хлопців-медіантів (на 
1,2 %) та дещо більші у хлопців-ретардантів та аксе-
лератів (на 1,7 % та 0,3 % відповідно) (табл. 1).

Таким чином, за рядом антропометричних показ-
ників дівчата 7-их класів переважають своїх одноліт-
ків хлопців як за середньовіковими величинами, так і 
при розподілі їх на групи з різними темпами біологіч-
ного розвитку. Найбільш суттєві відмінності між гру-
пами хлопців і дівчат медіантів за величинами довжи-
ни, маси і площі тіла, індексу Кетле. Між школярами 
з прискореним темпом біологічного розвитку значні 
відмінності спостерігаються за даними маси і площі 
тіла, індексу Кетле.

Слід відмітити також статистично значиму різни-
цю, між групами хлопців і дівчат з різними темпами 
біологічного розвитку, практично за усіма досліджу-

ваними антропометричними показниками. При чому, 
найбільші величини відмічаються у школярів з при-
скореними темпами біологічного розвитку, а наймен-
ші – у ретардантів.

Були виявлені певні особливості річної динаміки 
антропометричних показників учнів 7-их класів, як 
статеві, так і в залежності від темпів біологічного роз-
витку школярів. 

Так, у хлопців середні показники довжини тіла 
протягом навчального року зростають на 2,5 % – з 
149,95±7,65 см до 153,68±8,14 см (p<0,01). Між групами 
хлопців, школярів з різними темпами біологічного роз-
витку, на початку навчального року виявлена статистич-
но значима різниця у величинах довжини тіла між усіма 
групами: найменші показники відмічаються у ретардан-
тів, а найбільші – у акселератів. Протягом навчального 
року величини довжини тіла зростають у трьох групах 
(на 4,4 %, 1,1 % та 3,5 % відповідно), при чому у ретар-
дантів та акселератів статистично значимо. 

Наприкінці навчального року достовірна різни-
ця відмічається між ретардантами та акселератами 
й медіантами та акселератами: найменші показники 
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселе-
ратів (табл. 2). У дівчат середні показники довжини 
тіла протягом навчального року зростають на 2,1 % – з 
152,70±6,94 см до 155,95±6,02 см (p<0,001).

Між групами дівчат з різними темпами біологічно-
го розвитку на початку навчального року виявлена ста-
тистично значима різниця у величинах довжини тіла 
між усіма групами: найменші показники відмічаються 
у ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом 
навчального року величини довжини тіла зростають у 
трьох групах (на 3,6 %, 3,1 % та 0,6 % відповідно), при 
чому у ретардантів та медіантів статистично значимо. 
Наприкінці навчального року достовірна різниця від-
мічається між усіма групами: найменші показники 
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселе-
ратів (табл. 3).

Середні показники маси тіла у хлопців протягом 
навчального року зростають на 6,8 % – з 39,01±8,08 кг 
до 41,66±7,81 кг (p<0,05). Між групами хлопців, шко-
лярів з різними темпами біологічного розвитку, на по-
чатку навчального року виявлена статистично значима 
різниця у між ретардантами та акселератами і медіан-
тами та акселератами: найменші показники відміча-
ються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. 

Протягом навчального року величини маси тіла 
зростають у трьох групах (на 16,0 %, 2,3 % та 6,6 % 
відповідно), при чому у ретардантів статистично зна-
чимо. Наприкінці навчального року достовірна різ-
ниця відмічається між ретардантами та акселератами 
й медіантами та акселератами: найменші показники 
відмічаються у медіантів, а найбільші – у акселера-
тів (табл. 2). У дівчат середні показники маси тіла 
протягом навчального року зростають на 6,6 % – з 
42,32±8,96 кг до 45,32±7,03 кг (p<0,01). Між група-
ми дівчат з різними темпами біологічного розвитку на 
початку навчального року виявлена статистично зна-
чима різниця у величинах маси тіла між усіма група-
ми: найменші показники відмічаються у ретардантів, 
а найбільші – у акселератів. Протягом навчального 
року величини маси тіла зростають у трьох групах (на 
11,9 %, 7,3 % та 7,8 % відповідно), при чому у ретар-
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Таблиця 1
Особливості антропометричних показників школярів 7-их класів з різними темпами біологічного розвитку

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність відмінності показ-
ника між хлопцями й дівчатами 

однойменних темпів біологічного 
дозрівання – Р-Р;  М-М;  А-А.

Достовірність відмінності показника 
між темпами біологічного розвитку

Р-А Р-М М-А
Довжина тіла (см)

Д
Р 24 147,19 4,34

t=8,777
р<0,001

t=4,169
р<0,001

t=5,196
р<0,001М 55 152,26 6,18

А 26 159,19 5,31

Х
Р 26 144,31 6,84 -2% t=-1,792 р>0,05

t=8,299
р<0,001

t=3,091
р>0,01

t=6,932
р<0,001М 48 149,19 5,77 -2% t=-2,606 р<0,05

А 25 158,00 4,80 -0,7% t=-0,840 р>0,05
Маса тіла (кг)

Д
Р 24 35,85 5,23    

t=6,694
р<0,001

t=3,966
р>0,001

t=3,433
р<0,001М 55 42,05 8,47    

А 26 48,87 8,29    

Х
Р 26 35,72 7,72 -0,4% t=-0,070 р>0,05

t=4,233
р<0,001

t=1,304
р>0,05

t=3,370
р<0,01М 48 38,23 8,23 -9,1% t=-2,318 р<0,05

А 25 44,14 6,45 -9,7% t=-2,279 р<0,05
Індекс Кетле (гр/см)

Д
Р 24 243,31 32,74    

t=5,894
р<0,001

t=3,592
р>0,001

t=2,972
р<0,01М 55 276,32 46,79    

А 26 308,56 45,00    

Х
Р 26 246,36 43,39 +1,3% t=0,282 р>0,05

t=2,860
р<0,05

t=0,589
р>0,05

t=2,662
р<0,05М 48 252,62 44,03 -8,6% t=-2,647 р<0,05

А 25 278,99 37,99 -9,6% t=-2,539 р<0,05
Обвід грудної клітки (см)

Д
Р 24 66,23 5,09    

t=5,388
р<0,001

t=2,872
р<0,01

t=2,980
р<0,01М 55 70,00 5,95    

А 26 73,52 4,42    

Х
Р 26 67,36 5,88 +1,7% t=0,728 р>0,05

t=4,161
р<0,001

t=1,213
р>0,05

t=3,273
р<0,01М 48 69,18 6,65 -1,2% t=-0,655 р>0,05

А 25 73,75 5,07 +0,3% t=0,172 р>0,05

дантів та медіантів статистично значимо. Наприкінці 
навчального року достовірна різниця відмічається між 
усіма групами: найменші показники відмічаються у 
ретардантів, а найбільші – у акселератів (табл. 3).

Середні показники індексу Кетле у хлопців про-
тягом навчального року зростають на 4,6 % – з 
257,78±43,03 кг/см до 269,74±39,58 кг/см (p<0,05). 
Між групами хлопців, школярів з різними темпами 
біологічного розвитку, на початку навчального року 
виявлена статистично значима різниця у між ретар-
дантами та акселератами і медіантами та акселерата-
ми: найменші показники відмічаються у ретардантів, 
а найбільші – у акселератів. Протягом навчального 
року величини індексу Кетле зростають у трьох гру-
пах (на 11,1 %, 2,3 % та 3,0 % відповідно). Наприкін-
ці навчального року достовірна різниця відмічається 
між медіантами та акселератами: найменші показни-
ки відмічаються у медіантів, а найбільші – у акселе-
ратів (табл. 2). 

У дівчат середні показники індексу Кетле про-
тягом навчального року зростають на 4,7 % – з 
276,14±48,62 кг/см до 289,67±39,17 кг/см (p<0,05). 
Між групами дівчат з різними темпами біологічного 

розвитку на початку навчального року виявлена ста-
тистично значима різниця у величинах індексу Кетле 
між усіма групами: найменші показники відмічаються 
у ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом 
навчального року величини індексу Кетле зростають у 
трьох групах (на 7,9 %, 4,0 % та 6,5 % відповідно), при 
чому у ретардантів та медіантів статистично значимо. 
Наприкінці навчального року достовірна різниця від-
мічається між усіма групами: найменші показники 
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселе-
ратів (табл. 3).

Середні показники обводу грудної клітки у хлоп-
ців протягом навчального року зростають на 2,0 % – з 
69,63±6,31 см до 71,05±5,71 см (p>0,05). Між група-
ми хлопців, школярів з різними темпами біологічно-
го розвитку, на початку навчального року виявлена 
статистично значима різниця у між ретардантами та 
акселератами і медіантами та акселератами: наймен-
ші показники відмічаються у ретардантів, а найбільші 
– у акселератів. Протягом навчального року величи-
ни обводу грудної клітки зростають у трьох групах 
(на 4,7 %, 2,6 % та 0,7 % відповідно). Наприкінці на-
вчального року достовірна різниця відмічається між 
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Таблиця 2
Особливості антропометричних показників хлопців 7-их класів з різними темпами біологічного розвитку

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність зміни показника 
протягом року між однойменними 
темпами біологічного дозрівання – 

Р-Р;  М-М;  А-А.

Достовірність відмінності показника 
між темпами біологічного розвитку

Р-А Р-М М-А

Довжина тіла (см)

осінь
Р 26 144,31 6,84

t=8,299
р<0,001

t=3,091
р<0,01

t=6,932
р<0,001М 48 149,19 5,77

А 25 158,00 4,80

весна
Р 26 150,70 5,74 +4,4% t=3,649 р<0,001

t=8,183
р<0,001

t=0,124
р>0,05

t=8,892
р<0,001М 48 150,88 6,33 +1,1% t=1,367 р>0,05

А 25 163,50 5,43 +3,5% t=3,794 р<0,001
Маса тіла (кг)

осінь
Р 26 35,72 7,72    

t=4,233
р<0,001

t=1,304
р>0,05

t=3,370
р<0,01М 48 38,23 8,23    

А 25 44,14 6,45    

весна
Р 26 41,45 10,12 +16,0% t=2,295 р<0,05

t=2,506
р<0,05

t=-1,095
р>0,05

t=6,016
р<0,001М 48 39,10 5,65 +2,3% t=0,604 р>0,05

А 25 47,07 5,22 +6,6% t=1,766 р>0,05
Індекс Кетле (гр/см)

осінь
Р 26 246,36 43,39    

t=2,860
р<0,01

t=0,589
р>0,05

t=2,662
р<0,01М 48 252,62 44,03    

А 25 278,99 37,99    

весна
Р 26 273,69 57,58 +11,1% t=1,933 р>0,05

t=1,113
р>0,05

t=-1,270
р>0,05

t=4,446
р<0,001М 48 258,36 29,50 +2,3% t=0,750 р>0,05

А 25 287,41 24,78 +3,0% t=0,928 р>0,05
Обвід грудної клітки (см)

осінь
Р 26 67,36 5,88    

t=4,161
р<0,001

t=1,213
р>0,05

t=3,273
р<0,01М 48 69,18 6,65    

А 25 73,75 5,07    

весна
Р 26 70,50 7,07 +4,7% t=1,741 р>0,05

t=2,293
р<0,05

t=0,302
р>0,05

t=3,178
р<0,01М 48 70,95 3,76 +2,6% t=1,605 р>0,05

А 25 74,29 4,50 +0,7% t=0,398 р>0,05

ретардантами та акселератами і медіантами та аксе-
лератами: найменші показники відмічаються у ретар-
дантів, а найбільші – у акселератів (табл. 2). У дівчат 
середні показники обводу грудної клітки протягом на-
вчального року зростають на 3,7 % – з 70,01±5,93 см 
до 72,69±5,55 см (p<0,001). Між групами дівчат з 
різними темпами біологічного розвитку на початку 
навчального року виявлена статистично значима різ-
ниця у величинах обводу грудної клітки між усіма 
групами: найменші показники відмічаються у ретар-
дантів, а найбільші – у акселератів. Протягом навчаль-
ного року величини обводу грудної клітки зростають 
у трьох групах (на 1,6 %, 2,8 % та 4,5 % відповідно), 
при чому у медіантів та акселератів статистично зна-
чимо. Наприкінці навчального року достовірна різ-
ниця відмічається між усіма групами: найменші по-
казники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у 
акселератів (табл. 3).

Таким чином, протягом навчального року у хлоп-
ців відмічається приріст таких показників фізичного 
розвитку як довжина (p<0,01), маса (p<0,05) та пло-
ща тіла (p<0,01), індекс Кетле (p<0,05) й обвід грудної 
клітки (p>0,05). При чому, між групами школярів з різ-

ними темпами біологічного розвитку спостерігаються 
значні відмінності за даними антропометричними 
показниками. Особливо чітко дана відмінність вира-
жена між крайніми типами: хлопці з прискореними 
темпами біологічного розвитку достовірно переважа-
ють своїх однолітків ретардантів за даними довжини, 
маси, площі тіла та обводу грудної клітки як на по-
чатку так і наприкінці навчального року. Акселерати, 
також, мають статистично значимо більші величини 
індексу Кетле на початку навчального року у порів-
нянні з ретардантами. 

У дівчат протягом навчального року відмічається 
приріст таких показників фізичного розвитку як до-
вжина (p<0,001), маса (p<0,01) та площа тіла (p>0,05), 
індекс Кетле (p<0,05) й обвід грудної клітки (p<0,01). 
При чому, між групами школярів з різними темпами 
біологічного розвитку спостерігаються значні від-
мінності за даними антропометричними показника-
ми. Особливо чітко дана відмінність виражена між 
крайніми типами: дівчата з прискореними темпами 
біологічного розвитку достовірно переважають своїх 
однолітків ретардантів за даними показниками як на 
початку так і наприкінці навчального року. 
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Висновки.
Між групами школярів з різними темпами біо-

логічного дозрівання спостерігаються значні відмін-
ності за даними довжини, маси, площі тіла та обводу 
грудної клітки. Особливо чітко дана відмінність вира-
жена між крайніми типами: школярі з прискореними 
темпами біологічного дозрівання достовірно перева-
жають своїх однолітків ретардантів за досліджувани-
ми антропометричними показниками як на початку 
так і наприкінці навчального року.

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку можуть полягати в проведенні лонгітюдних до-
сліджень вивчення динаміки фізичного розвитку школя-
рів з різними темпами біологічного дозрівання протягом 
навчального року та протягом навчання у школі.
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Таблиця 3
Особливості антропометричних показників дівчат 7-их класів з різними темпами біологічного розвитку

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність зміни показника 
протягом року між одноймен-
ними темпами біологічного 

дозрівання – 
Р-Р;  М-М;  А-А.

Достовірність відмінності показ-
ника між темпами біологічного 

розвитку.

Р-А Р-М М-А

Довжина тіла (см)

осінь
Р 24 147,19 4,34    

t=8,777
р<0,001

t=4,169
р<0,001

t=5,196
р<0,001М 55 152,26 6,18    

А 26 159,19 5,31    

весна
Р 24 152,44 5,26 +3,6% t=3,772 р<0,001

t=6,013
р<0,001

t=3,573
р<0,001

t=3,330
р<0,01М 55 156,95 4,92 +3,1% t=4,403 р<0,001

А 26 160,20 3,65 +0,6% t=0,799 р>0,05
Маса тіла (кг)

осінь
Р 24 35,85 5,23    

t=6,694
р<0,001

t=3,966
р<0,001

t=3,433
р<0,01М 55 42,05 8,47    

А 26 48,87 8,29    

весна
Р 24 40,11 5,34 +11,9% t=2,792 р<0,01

t=7,401
р<0,001

t=3,809
р<0,001

t=5,027
р<0,001М 55 45,14 5,53 +7,3% t=2,265 р<0,05

А 26 52,70 6,66 +7,8% t=1,837 р>0,05
Індекс Кетле (гр/см)

осінь
Р 24 243,31 32,74    

t=5,894
р<0,001

t=3,592
р<0,001

t=2,972
р<0,01М 55 276,32 46,79    

А 26 308,56 45,00    

весна
Р 24 262,63 29,59 +7,9% t=2,145 р<0,05

t=7,049
р<0,001

t=3,345
р<0,01

t=4,969
р<0,001М 55 287,30 31,38 +4,0% t=1,445 р>0,05

А 26 328,49 36,35 +6,5% t=1,757 р>0,05
Обвід грудної клітки (см)

осінь
Р 24 66,23 5,09    

t=5,388
р<0,001

t=2,872
р<0,01

t=2,980
р<0,01М 55 70,00 5,95    

А 26 73,52 4,42    

весна
Р 24 67,26 3,76 +1,6% t=0,797 р>0,05

t=9,397
р<0,001

t=5,212
р<0,001

t=5,945
р<0,001М 55 71,96 3,51 +2,8% t=2,104 р<0,05

А 26 76,85 3,43 +4,5% t=3,035 р<0,01
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Стан сформованості та складові інтересу третьокласників  
до занять фізичними вправами

Слюсарчук В.В.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вивчено стан сформованості та 
складові інтересу дівчаток і хлопчи-
ків, які навчаються у третьому кла-
сі, до занять фізичними вправами. 
Анкетним опитуванням виявлено 
високий інтерес таких учнів до за-
нять фізичними вправами, їх ви-
користання у позаурочний час та 
найбільший інтерес до рухливих 
і спортивних ігор. Виявлено певні 
розбіжності у пріоритетах дівчаток 
і хлопчиків, пов’язаних зі змістом 
цих ігор, з іншими видами фізичних 
вправ, що визначені навчальною 
програмою. Відповіді респондентів 
засвідчують необхідність урахуван-
ня їхніх інтересів при виборі видів 
фізичних вправ для формування 
змісту уроків фізичної культури. 
Отримані дані вказують на необхід-
ність удосконалення змісту уроків 
фізичної культури третьокласників 
та експериментальної перевірки 
його ефективності у вирішенні за-
вдань фізичного виховання в почат-
ковій школі. 

Слюсарчук В.В. Состояние сформиро-
ванности и составляющие интереса 
третьеклассников к занятиям физиче-
скими упражнениями. Изучено состояние 
сформированности и составляющие инте-
реса девочек и мальчиков, обучающихся в 
третьем классе, к занятиям физическими 
упражнениями. Анкетным опросом выявлен 
высокий интерес таких учащихся к занятиям 
физическими упражнениями, их использо-
вание во внеурочное время и наибольший 
интерес к подвижным и спортивным играм. 
Выявлены определенные различия в прио-
ритетах девочек и мальчиков, связанных с 
содержанием таких игр, другими видами фи-
зических упражнений, которые определены 
учебной программой. Ответы респондентов 
свидетельствуют о необходимости учета их 
интересов при выборе видов физических 
упражнений для формирования содержания 
уроков физической культуры. Полученные 
данные указывают на необходимость усо-
вершенствовать содержание уроков физи-
ческой культуры третьеклассников и экспе-
риментальной проверки его эффективности 
в решении задач физического воспитания 
начальной школы. 

Sljusarchuk V.V. The state of gen-
eration and ingredients of interests 
of third-grade students towards the 
physical exercises. with the help of 
survey by questionnaire it was brought 
out a great interest such students to 
the physical exercises, their usage 
in the outside regular hours and the 
biggest interest to the outdoors and 
sport games. at the same time it were 
brought out the differences in the pri-
orities of girls and boys, connected 
with the content of such games, other 
types of physical exercises, which were 
defined by the curriculum. In addition, 
the answers of the respondents testify 
about the necessity of accounting their 
interests while choosing the types of 
physical exercises for the forming of the 
content of the physical training. Given 
facts show the necessity of proving the 
content of the physical training of the 
third-grade students and experimental 
checking of its effectiveness in the solv-
ing of the tasks of physical education in 
the primary school. 

Ключові слова:
інтереси, зміст уроків фізичної 
культури, третьокласники. 

интересы, содержание уроков физической 
культуры, третьеклассники. 

interests, the content of the physical 
training, third-grade students.  

Вступ.1
Важливим для успішного вирішення завдань фі-

зичного виховання учнів початкової школи є сфор-
мованість у них належного інтересу та позитивної 
мотивації до відповідних занять [10]. Зазначене зу-
мовлено, передусім особливим місцем молодшого 
шкільного віку у набутті дітьми соціального досвіду 
в зв’язку із зростанням у них інтересів, потреб, піз-
навальної активності [3; 5]. Водночас не менш важ-
ливим є фізичний стан досліджуваного контингенту, 
–– його рівень на сучасному етапі  незадовільний, 
оскільки: нормативи фізичної підготовленості мо-
жуть виконати лише 30 % учнів початкової школи; 
отримані під час цього фізичні навантаження є адек-
ватними тільки для 18– 24 % з них [12]; у 60–70 % 
констатують захворювання органів дихання, у 41,5 
% –– опорно-рухового апарату, 18 % –– шлунково-
кишкового тракту, 15–17 % –– різні алергічні реакції, 
біля 20 % –– хворіють упродовж одного року чотири 
рази і більше [2].        

У зв’язку із зазначеним наголошується на необхід-
ності кардинальної перебудови навчально-виховного 
процесу загальноосвітніх навчальних закладів, пере-
дусім упровадженням у нього інноваційних підходів, 
що передбачають урахування психофізіологічних за-
кономірностей розвитку дитини [1; 8]. В аспекті фі-
зичного виховання учнів початкової школи одним зі 
шляхів підвищення ефективності системи їх фізично-
го виховання є організаційно-методичне забезпечен-

© Слюсарчук В.В., 2010

ня таких занять із оздоровчим змістом [6]. Водночас 
практично відсутні дослідження [9], спрямовані на 
вивчення мотивів, інтересів і потреб учнів початкової 
школи, що пов’язані із заняттями фізичними вправа-
ми, хоча їх урахування значною мірою визначає ефек-
тивність управління цим процесом [7].    

Означене засвідчує важливість порушеної про-
блеми та необхідність проведення відповідного до-
слідження.

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.1.1. «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів і студентів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета –– визначити стан сформованості та складо-

ві інтересу учнів початкової школи до занять фізични-
ми вправами.  

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використано такі групи методів: загально-
наукові –– аналіз, синтез, систематизацію; соціологіч-
ні –– анкетне опитування; математико-статистичні. 
Анкетне опитування проводили за розробленою нами 
з урахуванням даних спеціальної літератури [11] ан-
кетою. Респонденти –– по 150 хлопчиків і дівчаток, 
які були учнями третіх класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів м. Кам’янця-Подільського. Вибір 
контингенту досліджуваних здійснювали, використо-
вуючи метод простої випадкової вибірки [4].
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Результати дослідження.
За даними анкетування 48,7 % хлопчиків та 62,7 

% дівчаток уроки фізичної культури в школі подоба-
ються, а для 47,3 % і 31,3 % відповідно вони є улю-
бленими уроками. Це свідчить про високий (96 % у 
хлопчиків та 94 % у дівчаток) рівень сформованості 
їхнього інтересу до занять фізичними вправами. За-
значене підтверджує відповідь на питання «Чи вико-
нуєш ти фізичні вправи в інший час дня?»: 54 % ді-
вчаток і 49,3 % хлопчиків використовують їх у формі 
ранкової гімнастики; відповідно 20 % і 16 % –– у фор-
мі самодіяльних групових (з батьками) занять у поза-
шкільний час; 28 і 18,7 % –– на перервах між уроками 
розкладу; 48,7 і 6 % –– під час занять у спортивних 
секціях.

Водночас 46 % дівчаток та 43,3 % хлопчиків ви-
словлюють бажання на уроках фізичної культури ви-
конувати вправи, які їм подобаються найбільше, що 
свідчить про відмінність цих вправ від пропонованих 
учителем та програмним матеріалом, а останнє по-
вністю влаштовує 46 % дівчаток та 47,3 % хлопчиків. 
Невизначена позиція в цьому питанні 8 % дівчаток і 
9,4 % хлопчиків дозволяє віднести цих респондентів 
швидше до групи учнів, які воліють урахування сво-
їх інтересів щодо вибору фізичних вправ, оскільки 
ними не був використаний варіант відповіді «мені і 
так все подобається». Іншими словами, цим учням 
подобається не все, що на уроках фізичної культури 
пропонує їм учитель. Виходячи із зазначеного робимо 
висновок, що інтереси 54 % дівчаток та 52,7 % хлоп-
чиків учителями фізичного виховання враховуються 
лише частково, але це не пов’язано з їхнім знанням 
інтересів і потреб учнів, а зумовлено власне змістом 
програмного матеріалу.

Що стосується вподобань третьокласників в ас-
пекті пропонованих навчальною програмою фізичних 
вправ, то в дівчаток і хлопчиків вони дещо відрізня-
ються. Найбільше дівчаткам і хлопчикам подобаються 
рухливі й спортивні ігри (відповідно 58,7 % та 62,7 % 
опитаних). Другими за такою значущістю у дівчаток 
є гімнастичні вправи і вправи під музику (по 45,4 %), 
потім –– естафети (39,3 %), бігові вправи (34 %), впра-
ви на лижах (29,4 %), туризм (26 %), стрибкові вправи 
(19,3 %) та метання (16,7 %). 

У хлопчиків другу після рухливих і спортивних 
ігор позицію займають бігові вправи (подобаються 
49,3 % респондентів), наступну –– естафети  (45,3 %), 
потім –– метання (38,7 %), вправи на лижах (26 %), 
туризм (20,7 %), стрибкові (19,3 %), гімнастичні (18,7 
%) та вправи під музику (10,7 %).

Отримані дані підтверджують наукові знання та 
практичний досвід щодо пріоритетного місця рух-
ливих і спортивних ігор у структурі інтересів учнів 
початкової школи, які пов’язані із заняттями фізич-
ними вправами, порівняно з іншими  видами вправ, 
що пропонує існуюча програма фізичного виховання. 
Водночас в останньому випадку також має місце пев-
на подібність інтересів дівчаток та хлопчиків: третю 

позицію у них посідають естафети, п’яту –– вправи на 
лижах, шосту –– туризм, сьому –– стрибкові вправи. 
Відрізняється у них друга позиція, оскільки у дівчаток 
її посідають гімнастичні вправи і вправи під музику, 
тоді як у хлопчиків –– бігові, четверта –– відповідно 
бігові вправи та метання, а також восьма –– метання 
та гімнастичні вправи.

У зв’язку із зазначеним спробували встановити іс-
нування чи відсутність відмінності, пов’язаної з упо-
добаннями дівчаток та хлопчиків щодо певних видів 
рухливих ігор. Отримані на відповідне питання відпо-
віді засвідчили, що дівчаткам найбільше подобаються 
рухливі ігри з гімнастичними вправами (54,7 % опи-
таних), тоді як хлопчикам –– з елементами футболу 
(76 %), потім –– відповідно з елементами баскетболу 
(44,7 %) та естафетний біг (39,3 %), естафетний біг 
(40 %) та рухливі ігри з біговими вправами (38,7 %), з 
біговими вправами (35,3 %) та елементами баскетболу 
(36 %), з елементами футболу (10,7 %) та гімнастич-
ними вправами (11,3 %). Іншими словами, отримані 
дані засвідчують існування суттєвих розбіжностей в 
уподобаннях дівчаток і хлопчиків, що пов’язані з пев-
ними видами рухливих ігор.

Водночас 55,3 % дівчаток та 42 % хлопчиків ви-
являють бажання займатися фізичними вправами ра-
зом, відповідно 32 % і 38 % –– окремо. Разом з тим, 
під час проведення рухливих ігор у позаурочний час 
більшість дівчаток і хлопчиків долучають до цього 
протилежну стать, а саме 82,7 %  дівчаток та 69,3 % 
хлопчиків, що більшою мірою свідчить про перева-
гу їх бажання виконувати фізичні вправи разом ніж 
окремо.  

Що стосується оцінювання результатів рухової 
діяльності третьокласників у процесі фізичного ви-
ховання, то тут дівчатка і хлопчики виявляють одна-
кові пріоритети: відповідно 72 % та 67,3% найбільш 
значущим для себе вважають отримання призу чи 
грамоти, 52,7 % та 44 % –– високого балу, 39,3 % та 
40 % –– подяки у щоденник, 14 % та 19,3 % –– усної 
відзнаки перед класом.

Висновки.
1. Анкетне опитування засвідчує високий інтерес 

третьокласників до занять фізичними вправами: 
ним відзначається 94 % дівчаток та 96 % хлопчиків, 
а основними позаурочними формами використання 
цих вправ є ранкова гімнастика, самодіяльні занят-
тя з батьками, на перервах між уроками розкладу та 
у спортивних секціях. 

2. Більше половини респондентів (54 % дівчаток та 
52,7 % хлопчиків) висловлюються за необхідність 
урахування їхніх уподобань щодо фізичних вправ 
при формуванні змісту відповідних уроків фізичної 
культури. Найбільше їм подобаються рухливі й 
спортивні ігри, але після цього пріоритети дівчаток 
і хлопчиків певною мірою відрізняються. Урахову-
вати необхідно також побажання учнів щодо виду 
оцінювання їхніх досягнень на уроках фізичної 
культури, а найбільш значущими для них є отри-
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мання призу (грамоти), високого балу, подяки у що-
денник і усної відзнаки перед класом.

3. Дівчатка і хлопчики, які навчаються у третьому 
класі, відрізняються уподобаннями певним видів 
рухливих ігор: дівчаткам найбільше подобаються 
ігри, що містять гімнастичні вправи (54,7 %), хлоп-
чикам –– з елементами футболу (76 %), а також 
відповідно ігри з елементами баскетболу (44,7 %) 
та естафетний біг (39,3 %). 
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

формування змісту уроків фізичного виховання, що 
враховує отримані дані при вивченні третьокласни-
ками програмного матеріалу та передбачає диферен-
ційований підхід до них під час розвитку фізичних 
якостей, ураховуючи зумовлені соматотипами учнів 
особливості їх вияву й динаміки у період молодшого 
шкільного віку. 
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Проблеми психолого-педагогічної адаптації студентів  
до умов навчання у вищому закладі освіти

Смолюк С.В.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Аналізуються праці з окремих 
аспектів адаптаційних процесів 
студентів до навчання у вищих 
закладах освіти. Розглянуто спе-
цифіку практичного застосування 
адаптації студентів вузів, зокре-
ма психологічних та педагогіч-
них. З'ясовано умови виникнення 
проблеми адаптації студентів до 
умов навчання. Виявлено, що 
психолого-педагогічна проблема 
адаптації першокурсників вклю-
чає в себе ознайомлення з ситу-
ацією і типовими проблемами на-
вчання, мотиваційний компонент 
та формування чутливості до змін 
в оточуючому середовищі.

Смолюк С.В. Проблемы психолого-
педагогической адаптации студентов к 
условиям обучения в высшем учебном 
заведении Анализируются труды из от-
дельных аспектов адаптационных процес-
сов студентов к учебе в высших заведени-
ях образования. Рассмотрена специфика 
практического применения адаптации сту-
дентов вузов, в частности психологических 
и педагогических. Выявлено условия воз-
никновения проблемы адаптации студен-
тов к условиям учебы. Обнаружено, что 
психолого-педагогическая проблема адап-
тации первокурсников включает у себя 
ознакомление с ситуацией и типичными 
проблемами учебы, мотивационный ком-
понент и формирование чувствительности 
к изменениям.

Smolyuk S.V. Problems of psycho-
pedagogical adaptations of students 
to the terms of studies in higher 
education establishment. It is analysed 
a labour from the separate aspects of 
adaptation processes of students to the 
studies in higher education establishments. 
The specific of practical application of 
adaptation of students of higher institutes, in 
particular psychological and pedagogical is 
considered. The terms of origin of problem 
of adaptation of students are exposed to 
the terms of studies. It is discovered that 
psycho-pedagogical problem of adaptation 
of freshmen includes acquaintance with 
situation and typical problems of studies, 
motivational component and forming of 
sensitiveness to the changes.

Ключові слова:
адаптація, адаптація студентів 
до вузу, дидактична адаптація.

адаптация, адаптация студентов, к вузу, 
дидактичная адаптация.

adaptation, adaptation of students, to the 
institute of higher, didactics adaptation.

Вступ.1

Розгляд і вивчення проблеми психолого-
педагогічної адаптації студента-першокурсника до 
умов навчання у вищому закладі освіти передбачає 
насамперед конкретизацію самого поняття адаптації. 
Розуміння і тлумачення явища адаптації до ситуації 
навчання у вищому освітньому закладі може бути різ-
ним. 

Як правило, проблема адаптації порушується сто-
совно нових, незнайомих для індивіда ситуацій, які 
мають для нього істотне чи навіть життєво важливе 
значення. Це означає, що не адаптованість може з ви-
сокою ймовірністю призводити до психічного небла-
гополуччя індивіда, стану дистресу, серйозної загрози 
для його життєвих інтересів. Неадаптованість прояв-
ляється в неадекватному розумінні ситуації, у способі 
дій, який підвищує несприятливість та загрозливість 
ситуації. 

Адаптація як соціальне явище являє собою про-
цес включення особистості в нове для неї соціальне 
середовище, зокрема в колектив, становлення її ді-
ячем, активною функціонуючою частиною, об’єктом 
і суб’єктом відносин цього середовища, перетворен-
ня нового середовища найближчого оточення в засіб 
життєдіяльності. Критерії адаптації виявляють сту-
пінь активності в колективі, різнобічність її діяльнос-
ті, значення для суспільства чи колективу, що адапту-
ється [1]. 

Найбільш загальне розуміння психологічної адап-
тації до нових незвичних умов передбачає формуван-
ня психологічних механізмів, завдяки яким особа за-
безпечує свою безпеку і адекватну орієнтацію в новій 
ситуації. При успішній адаптації особистість отримує 
можливість максимально успішної самореалізації без 
надмірних зусиль [4, 9]. 

Отже, першокурсники мають труднощі в засвоєн-
ні знань тому, що у них не сформувалися такі риси 
© Смолюк С.В., 2010

особистості як: готовність до навчання, здатність на-
вчатися самостійно, контролювати і оцінювати себе, 
володіти своїми індивідуальними особливостями піз-
навальної діяльності, вміння правильно розподілити 
свій робочий час для самостійної підготовки. Викла-
дач вищого навчального закладу повинен допомогти 
студенту-першокурснику у подоланні цих труднощів. 

Дослідження та узагальнення окремих аспек-
тів адаптаційних процесів студентів до навчан-
ня у ВЗО проводиться в роботах: Д.А.Андреєвої, 
Л.К.Гришанова, В.В.Ємельянова, Г.П.Левківської, 
О.О.Ланцової, І.Ляхової, Н.А.Московцева, 
А.І.Новодворкіс, К.І.Назарової, Н.І.Петрової, 
Л.О.Пономарьової, В.Є.Сорочинської, О.І.Суіменко, 
О.Учителя, В.Г.Чайки, В.Д.Цуркана, Л.М.Яковенко. 
Але у той же час питання практичного застосування 
адаптації студентів вузів, зокрема психологічних та 
педагогічних, залишається не вирішеними, що й зу-
мовило написання даної статті.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розкрити зміст адаптації студентів 

до умов навчання у вузі.
Результати дослідження.
Психологічний аспект адаптації першокурсників 

складається із руйнації вироблених роками устано-
вок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихован-
ців середньої школи і виробничих колективів, втрати 
роками закріплених взаємин з колективом. Зі всту-
пом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата 
потрапляють у нові, незвичні для них умови, що не-
минуче спричиняють зміни динамічного стереотипу і 
пов’язаних з ними емоційних переживань [1, 13-37].

Ряд авторів зазначають, що студенти зіштовху-
ються з труднощами, обумовленими психологічною 
непідготовленістю до освоєння обраної професії, що 
негативно позначається на ході процесу адаптації.
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Розрізняють три форми адаптації студентів-
першокурсників до умов вищого освітнього закладу:

Формальна адаптація – стосується пізнавально-
інформаційного пристосування студентів до нового 
оточення, до структури вищої школи, до вимог і своїх 
зобов’язань.

Суспільна адаптація – це процес внутрішньої ін-
теграції груп студентів-першокурсників і інтеграція 
цих груп зі студентським оточенням в цілому.

Дидактична адаптація – стосується підготовки 
студентів до нових форм і методів навчальної роботи 
у вищій школі [5, 128]. 

Соціально-психологічна адаптація особистості в 
групі чи колективі забезпечується завдяки функціону-
ванню певної системи механізмів: рефлексії, емпатії, 
прийому соціального зворотного зв'язку тощо. Соці-
альна адаптація   процес і результат активного присто-
сування індивіда до групи, до умов соціального серед-
овища, до суспільних умов життя, що змінюються чи 
вже змінилися.

Показниками успішної соціальній адаптації ви-
ступає високий соціальний статус індивіда в певному 
середовищі, його психологічне задоволення цим се-
редовищем і його найбільш важливими елементами, 
зокрема, задоволення роботою, її організацією, умо-
вами і змістом тощо. Показниками низької соціальної 
адаптації є переміщення суб'єкта в іншу соціальне 
середовище, відхилення у поведінці. Успішність соці-
альної адаптації залежить від характеристики серед-
овища і суб'єкта. Більшість дослідників стверджують, 
що адаптацію можна розглядати як складову соціалі-
зації і як її механізм.

Отже, соціалізація постає як єдність адаптації та 
активності особистості: засвоєння норм і цінностей 
соціального середовища відбувається у взаємозалеж-
ності і взаємозв'язку з активністю індивіда. 

Очевидно, що початок навчання у вищій шко-
лі є для студента ситуацією новою, незнайомою і, з 
соціально-психологічної точки зору, потенційно за-
грозливою. Ця потенційна загроза зумовлена недо-
статньою обізнаністю щодо системи явних і неявних 
вимог, контролю, формальних і неформальних санк-
цій, які визначають ситуацію навчання у вищому на-
вчальному закладі. Актуалізація цієї потенційної за-
грози може проявитися в майбутньому, наприклад, у 
академічній неуспішності, поганих стосунках у сту-
дентській групі і, як наслідок, руйнації певних ілюзій, 
зниженні самооцінки, фрустрації і, насамперед, втраті 
інтересу до навчання. 

Навчальна діяльність – лише одна з багатьох сто-
рін життя студента. У період здобування вищої осві-
ти молода людина продовжує свій особистісний ріст, 
зіштовхуючись із багатьма проблемами, пов’язаними 
з початком дорослого життя: нове середовище ровес-
ників і дорослих, перегляд уявлень про себе, необ-
хідність заробітку, можливий переїзд до іншого міс-
та тощо. Постійне вирішення цих проблем потребує 
внутрішньої самоорганізації, уміння розподілити час 
і сили в навчальному режимі, стимулює роботу по ви-
явленню й усвідомленню життєвих цінностей, уточ-

ненню перспективних планів. Необхідною умовою 
ефективності навчальної роботи студента є успішне 
подолання процесу адаптації [3, 315]. 

Загалом проблема, яка визначає неминучість адап-
таційного процесу та його значення – це одвічна про-
блема невідповідності суб'єктивних очікувань і наяв-
них умов реальної дійсності. Існує суперечливість між 
інтелектуальним, творчим, особистісним потенціалом 
студента, з одного боку, і можливостями його реаліза-
ції, які надає навчальний заклад, з іншого. Ці можли-
вості завжди обмежені, а інколи навіть пов'язані з сут-
тєвими ускладненнями організаційного, фінансового 
чи психологічного порядку.

Отже, порушення проблеми соціально-
психологічної адаптації першокурсника у вищому за-
кладі освіти є обумовленим реально існуючими про-
блемами. 

Адаптацію до умов навчання у вищому закладі 
освіти проходять, у тій чи іншій формі, всі першокурс-
ники. Проте цей процес не відбувається автоматично. 
Навіть на випускному курсі можна виявити особис-
тостей, які «застрягли» на етапі адаптації, пройшли 
його невдало, і в результаті не змогли скористатися 
багатьма можливостями, які надає навчання у вищому 
закладі освіти. Процес навчання є підпорядкованим 
багатьом факторам, і не всі вони сприяють успішній 
адаптації. Тому уявлення деяких першокурсників 
про процес навчання виявляються хибними, навіть 
наївними. Досить часто такі уявлення призводять до 
фрустрації і розчарування: заняття виявляються не на-
стільки цікавими, підготовка до занять – надто рутин-
ною, а саме студентське життя – не таким радісним і 
світлим, як здавалося. Саме тоді і починається адап-
таційний процес, метою якого є, окрім іншого, зна-
ходження нових особистісних сенсів у навчальному 
процесі і власне у статусі студента [2, с. 84-115].

Таким чином, можна вести мову про успішну і не-
успішну адаптацію. Неуспішна адаптація дозволяє 
студенту адекватно орієнтуватися в ситуації, але не 
надає можливості більш-менш вираженої самореалі-
зації у рамках освітнього закладу. Успішна адаптація, 
навпаки, надає значні можливості реалізувати свій по-
тенціал в умовах навчання у вищій школі і, крім того, 
отримати потенційні можливості для майбутньої со-
ціальної реалізації. 

Очевидно, успішна адаптація до умов навчання за-
лежить від вибору певної стратегії навчальної діяльнос-
ті і напрацювання операційних механізмів для її здій-
снення. Ця стратегія з високою ймовірністю забезпечує 
максимально повну самореалізацію особистості в умо-
вах вищого закладу освіти (мається на увазі не лише 
навчальна, але й позанавчальна діяльність, наприклад 
студентське самоврядування, різноманітні види само-
діяльності, спілкування, студентські об’єднання тощо). 
Вміння реалізувати себе в багатьох формах діяльності, 
передбачених у вищому закладі освіти, і визначають 
адаптованість до студентського життя.

Виявлено конкретні психолого-педагогічні про-
блеми адаптації першокурсників, які виявилися за ре-
зультатами досліджень найбільш типовими. Залежно 
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від походження їх можна класифікувати на мотивацій-
ні, раціональні та поведінкові.

1. Мотиваційні проблеми. Досить багато особистіс-
них проблем першокурсників визначається їх мотива-
цією до навчання. Однією з таких проблем є емоційна 
залежність від оцінки та від викладача. Причиною по-
дібних проблем є інфантильність як особистісна риса, 
яка спричиняє специфічний тип мотивації навчання. 
Таким студентам притаманне бажання відповідати 
зовнішнім стандартам, які задаються в дитинстві (як 
правило, батьками, шкільними вчителями та іншими 
авторитетними особами). Орієнтація на заданий стан-
дарт, взаємозв'язок самооцінки і зовнішньої оцінки 
призводить до високої емоційної вразливості.

Подібна мотивація навчання відображається і на 
стосунках у групі, спричиняючи відповідні пробле-
ми міжособистісних контактів. Зокрема, це проблема 
конформності відносно групи. Першокурсник відтво-
рює звичний стереотип шкільної поведінки. Подібна 
конформність досить часто виступає перешкодою 
у навчанні: першокурсник не задає запитань і соро-
миться підняти руку на семінарі, щоб не викликати 
негативної реакції у групи.

2. Проблеми раціонального порядку. До цієї катего-
рії належать проблеми, спричинені необізнаністю пер-
шокурсника щодо системи навчання. Вступивши на 
перший курс університету, студент має певні, як прави-
ло, неусвідомлені або частково усвідомлені очікуван-
ня стосовно способів викладу навчального матеріалу, 
контролю знань, системи регламентації поведінки сту-
дента, які пізніше можуть виявитись хибними.

В основному, переважають неадекватні очікування 
щодо системи викладу лекційного матеріалу і контр-
олю знань. Від лекцій першокурсник чекає, що вони 
будуть на сто відсотків зрозумілими; що викладач має 
поводити себе за аналогією зі шкільним вчителем. 
Щодо контролю знань, першокурсник чекає, що він 
буде здійснюватися щодня, на кожній парі; що викла-
дачі запам'ятають його і відслідковуватимуть всі його 
успіхи і промахи. Тому студент-першокурсник прихо-
дить до аудиторії з орієнтацією на пасивне споживання 
знань і зовнішню дисциплінарну регуляцію. Зіткнув-
шись з тим, що викладач на лекції лише повідомляє 
студентам певну інформацію і зовсім не зацікавлений 
слідкувати за їхніми проявами, першокурсник робить 
для себе відкриття, що вчитися зовсім не обов'язково. 
Таким чином, руйнація однієї ілюзії породжує нову. 
Наявність ілюзій щодо навчання часто обумовлює не-
вірну самооцінку, тому процес позбавлення від ілюзій 
може бути досить тривалим і хворобливим [6, с. 118-
120]. 

3. Проблеми, пов'язані з поведінковими проявами. 
Студентська спільнота, як і будь-яка інша, виробляє 
певну негласну, але загальноприйняту систему правил 
поведінки. Тому певні стреси, переживання, фрустра-
ції можуть обумовлюватися незвичністю цієї системи 
для першокурсника. Вони пов'язані, як правило, або з 
неправильною інтерпретацією першокурсником пове-
дінки інших, або з неузгодженістю власної поведінки 
з прийнятими в студентському середовищі нормами.

Щоб подолати ці проблеми, необхідно забезпечи-
ти першокурснику адекватний зворотний зв'язок та 
емоційну підтримку. Все це може бути здійснено як в 
консультативній, так і в тренінговій формі.

Окремо варто виділити ще дві групи проблем: 
проблеми приїжджих (сільських) студентів; • 
проблеми інтелектуально чи творчо обдарованих • 
першокурсників.

Приїжджі студенти, крім адаптації до умов навчан-
ня у вищому закладі освіти, проходять ще й адаптацію 
до умов життя у новому для них місті, а разом з тим і 
до життя в гуртожитку. Все це спричиняє цілий комп-
лекс нових специфічних проблем.

Щодо обдарованих студентів то вони досить часто 
переживають розчарування як у сфері навчання, так 
і в сфері міжособистісних стосунків. Організація на-
вчального процесу, як правило, оптимальна для сту-
дентів «середнього рівня» і занадто спрощена для 
обдарованого студента. Крім того, процес адаптації 
обдарованого студента до стосунків у своїй академіч-
ній групі є набагато важчим і тривалішим. Нерідко 
він відчуває себе «білою вороною»; його поведінка 
сприймається групою негативно; в результаті він не 
може реалізувати себе в міжособистісних стосунках.

Висновки. 
Таким чином, психолого-педагогічна робота з пер-

шокурсником повинна включати в себе ознайомлення 
з ситуацією і типовими проблемами навчання у вищо-
му закладі освіти; мотиваційний компонент; форму-
вання чутливості до змін в оточуючому середовищі і 
разом з тим, позитивного мислення, щоб забезпечити 
змогу конструктивно сприйняти ці зміни. 

Подальші дослідження передбачають провести 
вивчення інших проблем адаптації студентів до умов 
навчання у вищих закладах освіти.
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Психолого-педагогічні аспекти застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури
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Анотації:
Аналізується проблема засто-
сування засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у 
процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної куль-
тури. Розглянуто різні погляди 
сучасних педагогів і науковців на 
проблему впровадження засобів 
інформаційних технологій у 
підготовці фахівців з фізичної 
культури і спорту. Широке впро-
вадження нових інформаційних 
технологій у навчальний про-
цес породжує низку проблем, 
які стосуються змісту, методів, 
організаційних форм і засобів 
навчання, інтеграції навчальних 
предметів. Проблема застосуван-
ня інформаційно-комунікаційних 
технологій потребує термінового 
вирішення у науковому і практич-
ному рівні.

Сухобок О.Ю. Психолого-педагогические 
аспекты применения информационно-
коммуникационных технологий в про-
цессе профессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической культуры. 
Анализируется проблема применения средств 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в процессе профессиональной подготов-
ки будущих учителей физической культуры. 
Рассмотрены разные взгляды современных 
педагогов и научных работников на про-
блему внедрения средств информационных 
технологий при подготовке специалистов по 
физической культуре и спорту. Широкое вне-
дрение новых информационных технологий в 
учебный процесс порождает ряд проблем, кото-
рые касаются содержания, методов, организа-
ционных форм и средств обучения, интеграции 
учебных дисциплин. Проблема применения 
информационно-коммуникационных  техноло-
гий  нуждается в срочном решении на научном 
и практическом уровнях.

Sukhobok O.Y. Psychological and 
pedagogical aspects of informativе-
communication technologies in train-
ing future teachers of physical culture. 
The article examines the problem of ap-
plication of information and communica-
tion technologies in the training of future 
teachers of physical culture. Discussed 
different views of contemporary educa-
tors and researchers to the problem of 
implementation of information technology 
in the preparation of specialists in physi-
cal culture and sports. The widespread 
introduction of new information technolo-
gies into the learning process generates 
a number of issues that relate to the 
content, methods, organizational forms 
and means of education, the integration 
of academic disciplines. The problem of 
information and communication technolo-
gies in need of urgent decision on the sci-
entific and practical levels.

Ключові слова:
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Вступ.1

Розвиток сучасного суспільства, його глобальна 
інформатизація і трансформація, зміна форм госпо-
дарювання, впровадження сучасних інтенсивних ме-
тодів виробництва потребують розробки принципово 
нових і адекватних часу підходів до підготовки фа-
хівця. Такі підходи тісно пов’язані з інформаційно-
комунікаційними технологіями.

Під інформаційно-комунікаційними технологіями 
М.І. Жалдак [7] розуміє сукупність методів та техніч-
них засобів, які використовуються для збирання, ство-
рення, організації, зберігання, опрацювання, переда-
вання, подання й використання інформації.

Професійна підготовка з використанням ІКТ у 
вищий школі досліджувалася відомими українськими 
фахівцями (В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.А. Зязюн, 
М.Жалдак, Н.Є. Кондратенко, С.Д. Максименко, 
М.І. Михальченко, О.С. Падалка, Л.Н. Преждо, О.Я. 
Савченко та ін.), які розробили відповідну теоретичну 
і правову базу стосовно навчання з використанням 
ІКТ. 

На даний час йде інтенсивний пошук сучасних 
засобів, методів та форм підвищення ефективності 
фізичного виховання школярів. Широкі можливості 
у вирішенні цього питання, на думку деяких 
учених, мають ІКТ. Результати теоретичного аналізу 
літературних джерел з досліджуваної проблеми 
свідчать, що сьогодні існує чимало досліджень, 
присвячених застосовуванню ІКТ у галузі фізичної 
культури і спорту (В. Ашанін, Я. Белькасем, С. 
Єрмаков, Л. Іващенко, С. Канішевський, Ю. Човнюк, 
В. Крамських, Н. Наумова, І. Огірко, Е. Пирогова, 
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Н. Страшко, Р. Раєвський, О. Скалій, Л. Сущенко, В. 
Шаповалова, В. Шигалевский та ін.). 

Дидактичні і психологічні аспекти застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій навчан-
ня знайшли відображення у працях В.Безпалька, 
Ю.Машбиця, А.Пишкала, С.Смирнова та інших до-
слідників.

На думку М.І. Жалдака [7], широке впровадження 
нових інформаційних технологій у навчальний процес 
породжує низку проблем, які стосуються змісту, методів, 
організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації 
освіти та гуманізації навчального процесу, інтеграції 
навчальних предметів і фундаменталізації знань, підго-
товки й удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів, 
створення системи неперервної освіти, зокрема системи 
самоосвіти й самовдосконалення вчителів, яка забезпе-
чувала б оволодіння ними основами сучасної інформа-
ційної культури. 

Звідси  випливає необхідність розробки й побудови 
цілісної системи підготовки вчителя до використання 
інформаційної технології в навчальному процесі, яка 
включає весь комплекс навчальних дисциплін з відпо-
відно побудованим змістом, сукупність методів, органі-
заційних форм і засобів навчання, орієнтованих на ши-
роке використання сучасної інформаційної технології в 
навчальному процесі, і забезпечує методологічну, спеці-
альну й методичну підготовку вчителя в нерозривному 
зв’язку з формуванням основ інформаційної культури 
та підготовкою до практичного використання нової ін-
формаційної технології у своїй професійній діяльності, 
здатність і готовність до постійної самоосвіти й само-
вдосконалення, а також можливість їх здійснювати. 
Таким чином, проблема використання інформаційно-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

147

комунікаційних технологій у процесі методичної  під-
готовки студентів спеціальності «Фізична культура» 
потребує ґрунтовних наукових досліджень. При цьо-
му необхідна розробка комп’ютерно-орієнтованих ме-
тодичних програм навчання дисциплінам з методики 
викладання спортивних ігор, зокрема баскетболу та 
гандболу, які дозволили б найбільш повно й ефектив-
но використати навчальний потенціал інформаційно-
комунікаційних технологій у фаховій підготовці 
майбутніх учителів фізичної культури з метою по-
глиблення професійної спрямованості спортивно-
педагогічних дисциплін, які викладаються студентам 
спеціальності «Фізична культура».

Зв’язок сформульованої проблеми із важливими на-
уковими та практичними завданнями полягає у визна-
ченні концептуальних засад розробки інформаційно-
комунікаційних методичних систем навчання 
спортивно-педагогічних дисциплін.

Робота виконана відповідно до науково-дослідної те-
матики кафедри теорії та методики фізичного виховання 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є дослідження психолого-

педагогічних аспектів використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі професійної під-
готовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Результати дослідження. 
Психолого-педагогічним аспектам застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у викла-
данні спортивно-педагогічних дисциплін у вищому 
навчальному закладі присвячено достатньо багато ро-
біт [4; 6; 8], в яких пропонується розрізняти недоліки, 
що зумовлені недосконалістю того чи іншого мето-
дичного комплексу, та недоліки, зумовлені неповною 
реалізацією потенційних можливостей комп’ютера. 
Оцінюючи комп’ютер як засіб педагогічного призна-
чення, дослідники пропонують передусім враховува-
ти, що комп’ютер не більше як помічник педагога, а 
не його заміна.

Запровадження нових інформаційних технологій 
навчання не повинно бути самоціллю. Воно має бути 
педагогічно виправданим, розглядатись передусім з 
погляду педагогічних переваг, які воно може забезпе-
чити порівняно з традиційною методикою навчання.

На думку І. Роберта [12], використання нових ін-
формаційних технологій навчання у вищому закладі 
освіти, крім сприяння досягненню основних, заплано-
ваних цілей навчання у конкретній предметній галузі, 
сприяє досягненню і додаткових цілей навчання: фор-
муванню у студента  позитивного ставлення до нових 
інформаційних технологій навчання, переконаності в 
ефективності цих технологій навчання, практичному 
засвоєнню методів навчання в умовах нових інфор-
маційних технологій навчання. Студенти долають 
психологічний бар’єр між традиційними формами, 
методами й засобами навчання і навчанням із застосу-
ванням комп’ютерних засобів набагато швидше, ніж 
учителі, що вже мають досвід роботи традиційними 
методами. На актуальність та перспективність дослі-

джень у напрямку розробки та впровадження учбово-
методичних систем у підготовці майбутніх фахівців 
з фізичної культури і спорту в умовах використання 
інформаційно-комунікаційних технологій вказував П. 
Петров [9]. 

Розширення напрямків застосування інформаційно-
комунікаційних технологій навчання в процесі ме-
тодичної  підготовки студентів є одним з найбільш 
перспективних шляхів удосконалення методики на-
вчання спортивних ігор, реалізація якого стримуєть-
ся через нерозв’язаність таких проблем дидактики та 
методики: 1) відсутність теоретичного обґрунтування 
комп’ютерно-орієнтованої методичної системи на-
вчання спортивних ігор у ВНЗ; 2) відсутність теоре-
тичного аналізу співвідношення загального, харак-
терного для будь-якої, і окремого, притаманного лише 
предмету методики викладання спортивних ігор, ви-
користання комп’ютера в навчанні.

Проаналізувавши науково-методичну літературу з 
обраної тематики нами визначено характерні відмін-
ності традиційної освіти й сучасних вимог до техно-
логії навчання, на яких ґрунтується підхід до побудови 
методичної системи навчання спортивно-педагогічних 
дисциплін на базі нових інформаційних технологій, зо-
крема: 1) традиційна система навчання готувала фахів-
ців до умов виробництва, яке вже функціонувало, за-
вданням сучасної системи освіти є підготовка фахівців 
до маловідомих умов; 2) у традиційній системі освіти 
домінує технократичний підхід з прагматичними ціля-
ми, у сучасних умовах виникає необхідність гуманіта-
ризації освіти; 3) традиційна система освіти орієнту-
валась на стійку систему знань, умінь і навичок, нині 
життя знань скоротилося до 3-5 років, таким чином, 
необхідні еквіваленти елементів знань, які були б стій-
кими відносно зміни умов виробництва; 4) традиційна 
система освіти була в основному спрямована на репро-
дуктивну діяльність, творча компонента була присутня 
у незначній мірі, сучасні умови виробничої діяльності 
потребують творчих фахівців, які мислять нестандарт-
но; 5) традиційна технологічна діяльність орієнтува-
лась на статичну картину світу, нова картина світу, в 
якому буде працювати фахівець, невідома[7;12].

На думку А. Димової [6], інформаційно-
комунікаційні технології навчання мають якісні 
відмінності від традиційних технологій. Засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій не є про-
стим придатком до існуючих методичних систем 
навчання, вони вносять суттєві корективи в усі ком-
поненти методичної системи (мету, зміст, методи, за-
соби та організаційні форми навчання). Інформаційно-
комунікаційні технології навчання мають також 
суттєві відмінності між собою, зумовлені тим, що в їх 
основу закладено різні теоретичні засади, а також тим, 
що за допомогою таких технологій реалізуються різні 
функції навчання, і реалізуються вони по-різному [7].

Також слід звернути увагу на те, що доцільність 
та ефективність використання інформаційних техно-
логій в навчальному процесі педагогічного вищого 
навчального закладу нерозривно пов’язані з поняттям 
інформаційної культури. Формування інформацій-
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ної культури майбутніх учителів фізичної культури 
– це насамперед формування системи знань, нави-
чок та вмінь, які необхідні педагогам для викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій у 
своїй професійній діяльності [7, 9, 13]. Зміст інфор-
маційної культури для педагогів має свою специфіку. 
Невід’ємним компонентом цього змісту є психолого-
педагогічні особливості застосування засобів ІКТ у 
навчанні.

Як зазначив І. Роберт [12], головною метою ви-
користання засобів ІКТ в навчальному процесі і по-
дальшій професійній діяльності є інтелектуальний 
розвиток людини, розширення і розкриття її творчого 
потенціалу. Для працюючих у системі освіти, основи 
інформаційної культури виступають важливою части-
ною не лише загальноосвітньої, але й професійної під-
готовки.

У процесі формування інформаційної культури 
вчителів доцільно розкрити роль засобів ІКТ у спра-
ві розв’язування завдань виховання та розвитку осо-
бистості учнів. У процесі формування інформаційної 
культури майбутні педагоги повинні зрозуміти, що ін-
формаційні засоби навчання сприяють формуванню в 
того, хто навчається, рефлексії своєї діяльності [7].

При  цьому  необхідною умовою цього 
вдосконалення є професійна рефлексія, тобто одна з 
форм самосвідомості, яка орієнтована на осмислення 
людиною своєї діяльності, усвідомлення своєї 
особистості, а також діяльності і особистості своїх 
партнерів [2;14]. Формування рефлексії – одна з 
найважливіших навчальних цілей. Пізнання самого 
себе, своєї діяльності є необхідною передумовою 
формування якісної навчальної діяльності студента. 
Особистісна рефлексія є засобом адекватної самооцінки 
й виступає необхідною передумовою самоконтролю, 
самовиховання в широкому смислі слова, визначення 
свого місця в житті. Нові можливості у формуванні в 
студентів інтелектуальної рефлексії з’являються перш 
за все завдяки тому, що використання комп’ютера 
надає можливість наочно представити студентам, до 
чого призводить кожна їх дія.

Також необхідно відзначити, що систематичне і 
педагогічно обґрунтоване використання під час ау-
диторних занять мультимедійних засобів сприяє 
вдосконаленню сенсомоторної сфери студентів, роз-
виває їх зорову і слухову чутливість, формує вміння 
сприймати, розвиває спостережливість. Як вказує Р. 
Гурін [5], поряд із цим використання інформаційно-
комунікаційних технологій сприяє розвитку перцеп-
тивної уваги.  При цьому окремі властивості зорових 
і слухових подразників та їх комплексний уплив на 
психіку людини обумовлюють виникнення мимовіль-
ної уваги, її стійкості та зосередженості. Використан-
ня комп’ютерних засобів навчання дозволяє збіль-
шити обсяг аудіовізуальної інформації для засвоєння 
студентами, що у свою чергу сприяє розвитку їхнього 
мислення, формує систему розумових дій, здатність 
до самостійної творчої роботи. 

При визначенні ефективності будь-якої методики на-
вчання необхідно враховувати особливості психічних 

процесів кожного студента, а саме: особливості мис-
лення, властивості пам’яті, окремих аналізаторів (слух, 
зір), а також характер і волю. Без урахування зазначених 
факторів неможливо досягнути засвоєння студентами 
навчального матеріалу у повному обсязі. За допомогою 
комп’ютера педагог має можливість матеріалізувати де-
які абстрактні властивості реальних об’єктів, чим спри-
яє підвищенню доступності навчального матеріалу для 
засвоєння студентами. 

Як показує практика, застосовуючи інформаційні 
технології, вдається: по-перше індивідуалізувати на-
вчальний  процес. На лекціях, де, як правило, багато 
студентів володіють неоднаковим розвитком, знання-
ми і уміннями, темпом пізнання і іншими індивіду-
альними якостями, використання комп'ютера, дозво-
лило кожному учневі працювати самостійно, рівень 
навчання слабких студентів при цьому підвищився, 
по-друге – розвиток самостійності студентів. Студент 
вирішує ті або інші завдання самостійно, усвідомле-
но, при цьому підвищується його інтерес до предме-
ту, упевненість в тому, що він може засвоїти предмет. 
По-третє – використання комп'ютера для звільнення 
студентів від рутинних операцій при вирішенні за-
вдань. Четверта можливість – комп’ютерне моделю-
вання. Застосовуючи інформаційні технології на се-
мінарських заняттях, викладачі підвищують  якість 
наочності в учбовому процесі, зокрема на лекціях з 
методики викладання спортивних ігор (презентації, 
виконання складних графіків, таблиць, складання 
учбово-тренувальних програм, розрахунок наванта-
жень та відновлення і т. д.). 

Надання інтерактивності є одним з найбільш зна-
чущих переваг мультимедіа засобів. Інтерактивність 
дозволяє в певних межах управляти представленням 
інформації: студенти можуть індивідуально міняти 
настройки, вивчати результати, а також відповідати 
на запити програми, встановлювати швидкість подачі 
матеріалу, число повторень і інші параметри, вплива-
ти на свій власний процес навчання, пристосовуючи 
його під свої індивідуальні здібності і можливості. 
Вони вивчають саме той матеріал, який їх цікавить, 
повторюють вивчене стільки разів, скільки їм потріб-
но, що сприяє ефективнішому сприйняттю. 

Проаналізувавши  наукову, методичну, психолого-
педагогічну літературу, досвід провідних педагогічних 
вищих навчальних закладів України та Росії з пробле-
ми використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій у професійній підготовці майбутніх учителів фі-
зичної культури, нами сформульовано низку вимог до 
інформаційно-комунікаційних технологій: 1) комплек-
сність та універсальність; 2) простий інтерфейс; 3) адек-
ватність програмного забезпечення змісту та специфіці 
методичної  підготовки вчителів фізичної культури у пе-
дагогічному вищому навчальному закладі; 4) простота і 
надійність у використанні, сумісність із периферійними 
пристроями з метою надання звукового супроводу, мож-
ливості друку тощо; 5) компонентність у реалізації осно-
вних функцій [6]; 6) програмний продукт має містити 
увесь спектр понять, операцій і функцій, вільне оперу-
вання якими передбачено змістом навчальної дисциплі-
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ни; 7) використання програмного продукту не повинне 
передбачати наявності у користувача ґрунтовних знань 
з програмування та володіння ним термінологією, не ха-
рактерною для педагогічної сфери діяльності людини.

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільних та 
економічних відносин інформаційно-комунікаційні 
технології в повній мірі можна вважати невід’ємною 
частиною навчального процесу. Комп’ютер поступово 
перетворюється на своєрідний вимірювач ефективнос-
ті обраних навчальних стратегій. Оскільки вже сьо-
годні певний базовий рівень інформаційної культури 
вимагається від кожного члена суспільства, то вміння 
використовувати засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій набуває виняткового значення щодо полі-
технізації навчання та загальної підготовки студентів 
до майбутньої педагогічної діяльності.

При цьому впровадження засобів ІКТ у навчаль-
ний процес педагогічного вищого навчального закла-
ду не повинне спрямовуватись на поступове обме-
ження впливу й ролі викладача, його місця і значення 
у підготовці висококваліфікованих педагогічних ка-
дрів. Педагог був і залишається ключовою ланкою 
навчально-педагогічного процесу, і останній завжди 
буде йому підпорядкованим і ним керованим.

Висновки.
Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури 

і досвіду передової практики дав можливість зробити 
ряд висновків : а) використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у навчанні спортивно-
педагогічних дисциплін студентів педагогічних ВНЗ 
є перспективним напрямком подальших науково-
педагогічних досліджень; б) діяльність викладача 
і студента в системі вищої педагогічної освіти, 
опосередкована комп’ютером, сприяє розв’язанню 
проблеми підготовки висококваліфікованих педагогічних 
кадрів, поглибленню професійної спрямованості 
викладання дисциплін спортивно-педагогічної 
спрямованості; в) педагогічні напрацювання з проблеми 
дослідження потребують змістової систематизації з 
метою врахування у педагогічній практиці.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
розробку комп’ютерних та мультимедійних програм 
для навчання спортивних ігор майбутніх вчителів 
фізичної культури.
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Дослідження здоров’я та рівня фізичного розвитку у студентів
Турчина Н.І., Коробейніков Г.В., Попадюха Ю.А.
Національний авіаційний університет України 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Исследовали особенности здоровья и 
уровень физического развития у сту-
дентов. Обследовано 50 студентов 
гуманитарных специальностей, раз-
деленных на две группы по состоянию 
здоровья: основной и специальной 
медицинской. Выявлено, что структу-
ра здоровья у студентов специальной 
группы отличается от основной состо-
янием сердечно-сосудистой системы 
и уровнем физической работоспособ-
ности. Полученные данные указыва-
ют на необходимость сосредоточения 
внимания физического воспитания 
студентов с разным уровнем здоровья 
на улучшение сердечно-сосудистой 
системы, которая является основным 
фактором формирования физической 
работоспособности.

Турчина Н.И, Коробейников Г.В., По-
падюха Ю.А. Исследования здоро-
вья и уровня физического развития 
у студентов. Досліджували особливості 
здоров'я та рівень фізичного розвит-
ку у студентів. Обстежено 50 студентів 
гуманітарних спеціальностей, розділених 
на дві групи за станом здоров'я: основна і 
спеціальна медична. Виявлено, що струк-
тура здоров'я в студентів спеціальної 
групи відрізняється від основний ста-
ном серцево-судинної системи і рівнем 
фізичної працездатності. Отримані дані 
вказують на необхідність зосередження 
уваги фізичного виховання студентів з 
різним рівнем здоров'я на поліпшення 
серцево-судинної системи, що є основ-
ним чинником формування фізичної 
працездатності.

Turchina N.I, Korobeynikov G.V., 
Popadyukha J.A. Researches 
of health and level of physical 
development for students. The level 
of physical development and peculiari-
ties of health in student were studied. 
50 students of humanitarian specialties 
with two groups for health states: gen-
eral and special medical was diagnos-
tics. The study are showed that states 
of cardio-vascular system and physical 
performance are changes of structure 
of health in students of special groups. 
This data are indicate on improve of 
cardio-vascular system of students with 
differ level of health as need of attention 
of physical education as general factors 
of physical performance formed.

Ключові слова:
физическое развитие, физическая 
работоспособность, уровень здоро-
вья, студенты.

фізичний розвиток, фізична працездат-
ність, рівень здоров’я, студенти.

physical development, physical 
performance, level of health, students.

Вступ.1

Сучасний напрям досліджень в галузі фізичного 
виховання є вивчення стану фізичного здоров’я та 
морфо-функціонального розвитку молоді з метою 
корекції та підтримки функціонального стану 
організму в сучасних умовах існування. Відповідно 
вирішення проблеми покращання здоров’я людей 
у юнацькому та молодому віці може у майбутньому 
вплинути на демографічну ситуацію у країні та на 
формування трудового потенціалу в цілому. Тому, зро-
зуміло, що здоров’я популяції пов’язано із економіч-
ними факторами.

Населення України в сучасних умовах характери-
зується погіршеним станом здоров’я, підвищенням 
захворюваності, та високими показниками смертнос-
ті [1]. Переважна Структура захворюваності це захво-
рювання серцево-судинної системи [2]. У свою чергу, 
серцево-судинна система є важливою ланкою фізичної 
працездатності людини, що визначає рівень фізичного 
розвитку і загальний стан здоров’я [3, 4]. 

Таким чином, можна констатувати, що пріоритет-
ним напрямом розвитку сфери фізичного виховання 
має бути вивчення та розробка засобів, спрямованих 
на профілактику загального стану здоров’я, особливо, 
серцево-судинних захворювань, та поліпшення рівня 
працездатності студентів засобами фізичної культури 
і спорту [5].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчення здоров’я та рівня 

фізичного розвитку у студентів. 
Методи й організація досліджень. Обстежено 50 

студентів II курсів Національного авіаційного уні-
верситету за різним станом здоров’я: основна група 
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(30 особа, які не мають проблем із станом здоров’я) 
та спеціальна (20 осіб, які мають відповідні нозоло-
гії). Застосовувалась методика оцінки рівня фізичного 
розвитку людини за методикою, запропонованою Ко-
робейніковим Г.В. та співавт. [6]. Для визначення тем-
пу фізичного розвитку використані антропометричні 
показники: довжина (L) і маса тіла (МТ), показники 
кардіореспіраторної системи: частота серцевих ско-
рочень у спокою (ЧССспок) та після 20 присідань 
(ЧССнав), життєва ємність легенів (ЖЄЛ), затримка 
дихання на вдиху (ЗПвд) і видиху (ЗПвид), а також по-
казник станової м'язової сили (СМС).

Результати дослідження.
Рівень фізичного розвитку відображає індивіду-

альний рівень морфофункціональної зрілості окремих 
тканин, органів, систем цілісного організму. 

Рівень фізичного розвитку оцінювався за допомо-
гою коефіцієнту фізичного розвитку (КФР), який роз-
раховувався за формулою:

КФР = (Lф/Lт +MTф/MTт + 
+ ЧССспок т /ЧССспок ф + ЧССнав т/ЧССнав ф 

+ +ЖЄЛф/ЖЄЛт + ЗПвд ф/ЗПвд т +  
+ЗПвид ф/ЗПвид т + СМС ф/СМС т) / n,         (1)

де ф – фактичне значення показника; т – табличне зна-
чення показника; n – кількість показників, викори-
станих у формулі.
Для аналізу рівня фізичного розвитку було викорис-

тано таблицю середніх значень показників для юнаків 
і дівчат (табл. 1). Наведені табличні значення показни-
ків, які використані у формулі визначення КФР підліт-
ків, отримані за даними інших авторів [7, 8].

Коефіцієнт фізичного розвитку кількісно відобра-
жає ступінь біологічного дозрівання організму. У табл. 
2 наведено класифікацію КФР у юнаків і дівчат, відпо-
відно, яка дає можливість якісно визначити три рівні 
фізичного розвитку: низький, середній і високий.
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Фізичну працездатність визначали за допомогою ве-
лоергометрії, за методикою PWC-170 [9]. Відповідно, 
фізична працездатність розраховувалась за формулою:

PWC-170 = N1 + (N2-N1) * ((170-f1) /( f2-f1)), (2)

де PWC-170- значення фізичної працездатності (Вт) 
під час частоти серцевих скорочень 170 (хв-1); N1, 
N2 – потужність, відповідно, першого і другого на-
вантаження (Вт); f1,f2 – частота серцевих скорочень 
(хв-1), відповідно, в кінці першого (на 3 хвилині) і 
другого навантаження (на 6 хвилині).
На рис. представлено значення рівня фізичного 

розвитку та фізичної працездатності у студентів осно-
вної та спеціальної груп здоров’я. Результати свід-
чать, що у студентів основної групи здоров’я середні 
значення рівня фізичного розвитку та фізичної пра-
цездатності вірогідно вищі, ніж у студентів спеціаль-
ної групи. Цей факт вказує на випередження темпів 
фізичного розвитку у студентів основної групи порів-
няно із спеціальною. У свою чергу, більш прискорені 
темпи біологічного дозрівання у студентів основної 
групи здоров’я визначають і вищі значення фізичної 
працездатності (рис.).

У табл. 3 представлено значення показників, які 
складають формулу визначення рівня фізичного роз-
витку у студентів різних груп здоров’я.

Згідно з даними табл. 3, серед показників, які ви-
користані у формулі визначення рівня фізичного роз-
витку спостерігаються розходження між студентами 
основної і спеціальної груп здоров’я.

Це стосується, насамперед, як антропометричних, 
так і кардіологічних показників. Маса тіла та частота 
серцевих скорочень вірогідно є вищими у студентів 
спеціальної групи здоров’я, порівняно із основною, 
що вказує на знижені функціональні можливості ор-
ганізму (табл. 4).

Таким чином, рівень фізичного розвитку відо-
бражає індивідуальний стан морфофункціональної 
зрілості окремих тканин, органів, систем цілісного 
організму. Фізична працездатність характеризує по-
тенційну можливість організму до виконання кон-
кретної фізичної роботи. Внаслідок погіршення стану 
здоров’я спостерігається затримка фізичного розви-

тку у студентів, що призводить до зниження рівня фі-
зичної працездатності. 

Водночас, в наших попередніх дослідженнях було 
показано відсутність прямого пропорційного зв’язку 
між біологічним віком, темпами фізичного розвитку 
та фізичною працездатністю людини [4,5]. 

Таким чином, структура здоров’я у студентів спе-
ціальної групи відрізняється від основної станом 
серцево-судинної системи та рівнем фізичної працез-
датності. Крім того, визначено, що як показник, який 
пов’язаний із станом здоров’я, маса тіла може бути 
використана у діагностиці рівня фізичного розвитку.

Отримані дані вказують на необхідність зосеред-
ження уваги фізичного виховання студентів із зниже-
ним рівнем здоров’я на зміцнення серцево-судинної 
системи, яка є головним чинником формування фізич-
ної працездатності.

Висновки.
1. Прискорення темпів біологічного дозрівання 

визначає більші значення фізичної працездатності 
у студентів основної групи здоров’я.

2. Внаслідок погіршення стану здоров’я 
спостерігається затримка фізичного розвитку 
у студентів, що призводить до зниження рівня 
фізичної працездатності

3. Напрямок фізичного виховання для студентів 
спеціальної групи повинен враховувати 
функціональні можливості серцево-судинної систе-
ми та показники фізичної працездатності з метою 
покращення здоров’я.
Перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку передбачають провести аналіз факторної 
структури фізичного розвитку у студентів різних груп 
здоров’я.

Література:
Бальсевич В.К. Физическая активность человека / В.К. Бальсе-1. 
вич, В.А. Запорожанов.– К.: Здоров'я. - 1987. - 224 с.
Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. 2. 
Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура 
и спорт. - 1988. – 208 с. 
Карпюк И. Совершенствование процесса физического воспитания 3. 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья / И. Карпюк 
// Potegowanie zdorowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdorowotne 
/ pod redakcja Elly Bulicz. – Radom. – 2003. – P. 328–330.
Коробейников Г.В Физическая работоспособность и тепм старе-4. 
ния человека / Г.В. Коробейников // Проблемы старения и долго-
летия.– 1996.– Т. 6. - № 1–2. – С. 36–40.

Таблиця 1
Середні значення показників фізичного розвитку у студентів 

Статеві 
групи

Довжина 
тіла, см

Маса 
тіла, 

кг

Частота серцевих  
скорочень, хв-1 Життєва 

ємність 
легенів, л

Затримка дихання, с Станова 
м’язова 
сила, кгу стані 

спокою
після 20 

присідань на вдиху на видиху

Юнаки 179 70 74 112 3,7 70 35 119
Дівчата 170 76 78 106 3,0 51 32 62

Таблиця 2
Класифікація коефіцієнту фізичного розвитку у юнаків і дівчат

Рівень фізичного розвитку Коефіцієнт фізичного розвитку
Юнаки Дівчата

Високий > 1,18 > 1,14
Середній 0,87-1,18 1,84-1,14
Низький < 0,87 < 0,84
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Таблиця 3
Середні значення коефіцієнту фізичного розвитку та функціонального віку у студентів різної спеціалізації

Студенти Медіана Квартилі
Коефіцієнт фізичного розвитку (КФР)

Дівчата (n = 35) 1,64 1,50;1,79
Юнаки (n = 27) 1,11 1,02;1,19
Достовірність P<0,01

Функціональний вік (ФВ)
Дівчата (n = 35) 30,16 27,00;32,22
Юнаки (n = 27) 19,98 18,36;21,42
Достовірність P<0,001

Календарний вік (КВ)
Дівчата (n = 35) 18,02 18,00;19,00
Юнаки (n = 27) 19,00 18,00;19,00
Достовірність P>0,7

Таблиця 4
Значення показників, використаних у формулі визначення рівня фізичного розвитку  

у студентів основної та спеціальної груп здоров’я

Показники Групи здоров’я
Основна Спеціальна

Артеріальний тиск, мм 
рт ст

АДС 124,6+2,4 122,6+0,9
АДД 78,3+1,4 78,8+1,2

Довжина тіла, см 167,9+1,4 171,4+1,8
Маса тіла, кг 59,2+1,6 62,1+2,1*

Частота серцевих скоро-
чень, хв-1

спокій 76,8+1,8 79,2+2,5*
навантаження 128,8+4,9 131,0+6,2*

Життєва ємність легенів, л 2,5+0,1 2,7+0,1

Затримка дихання, с на вдиху 38,2+2,9 38,5+3,9
на видиху 22,1+1,1 22,5+2,0

Станова м’язова сила, кг 93,4+3,1 84,1+3,9
Примітка: * p < 0,05, порівняно із основною групою здоров’я. 
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Сформованість окремих показників у структурі психофізичного 
потенціалу професійного розвитку студентів вузу

Усатова І.А.
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Анотації:
У статті представлені резуль-
тати дослідження, спрямо-
ваного на визначення рівня 
сформованості окремих по-
казників в структурі психофі-
зичного потенциалу профе-
сійного розвитку студентів, і 
комплекс навчальних засобів 
професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів.

Усатова И.А. Сформированность отдельных 
показателей в структуре психофизического 
потенциала профессионального развития 
студентов вуза. В статье представленные 
результаты исследования, направленного на 
определение уровня сформированности от-
дельных показателей в структуре психофизи-
ческого потенциалу профессионального раз-
вития студентов, и комплекс учебных средств 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов.

Usatova I.А. The formed of separate in-
dexes is in the structure of psychophysi-
cal potential of professional develop-
ment of students of institute of higher. In 
the article there are the presented results of 
research, sent to determination of level of 
formed of separate indexes in the structure 
of psychophysical to potential professional 
development of students, and complex of 
educational facilities of the professionally-
applied physical preparation of students. 

Ключові слова:
студент професійна діяль-
ність, психофізичний по-
тенціал, профессионально-
прикладна фізична підготовка, 
засоби навчання, орієнтовні 
основи діяльності.

студент профессиональная деятельность, пси-
хофизический потенциал, профессионально-
прикладна физическая подготовка, средства 
обучения ориентировочные основы деятель-
ности. 

student professional activity, psychophysical 
potential, professionally-applied physical 
preparation, teaching facilities are reference 
bases of activity.

Вступ.1
На сьогоднішній день вимоги до висококваліфі-

кованих спеціалістів характеризується підвищенням 
складності та інтенсивності трудових процесів. Це 
вимагає від фахівця швидкості і точності вирішення 
різних задач, функціональної стійкості до несприятли-
вих факторів соціального і виробничого середовища, 
високої концентрації уваги, прагнення до постійного 
поповнення знань, здатності самостійно ставити та ви-
рішувати різноманітні завдання професійного характе-
ру, висувати альтернативні рішення і виробляти крите-
рії для відбору найбільш ефективних із них. Виникає 
необхідність значного напруження розумових, психіч-
них, фізичних сил і здібностей, підвищеній координа-
ції, узгодженості дій та культури рухів в сукупності з 
високим ступенем відповідальності. Принципово важ-
ливим є вирішення протиріч між потребою сучасного 
виробництва фахівця, здатного швидко адаптуватися 
до професійного середовища, що розвивається, і недо-
статньою сформованістю компонентів професійної го-
товності. Одним із засобів вирішення цього протиріччя 
буде становлення в процесі професійно-прикладної 
фізичної підготовки психофізичного потенціалу про-
фесійного розвитку (ПФППР) студента вузу, що пред-
ставляє собою інтеграційну властивість особистості, в 
структурі якого слід виділяти мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, операційно-технологічний, діяльнісний 
та рефлексійний компоненти. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
З метою визначення рівня сформованості окремих 

показників в структурі психофізичного потенціалу про-
фесійного розвитку студента було проведено досліджен-
ня. Як основний метод отримання інформації по когні-
тивному, мотиваційному, операційно-технологічному 
компонентам використовувалось анкетування. Вивча-
лися ставлення студентів до фізкультурно-спортивної, 
оздоровчої та професійно-прикладної діяльності, за-
доволення навчанням, суб’єктивна готовність до само-
стійності в різних областях фізичної культури, рівень 
теоретичних знань з фізичної культури і спорту, кон-
кретних умінь і навичок.

© Усатова І.А., 2010

Результати дослідження.
Для діагностики уявлень і знань студентів (у рам-

ках когнітивного компоненту) були вибрані основні 
термінологічні поняття, без усвідомлення суті яких 
в учбовому процесі не можуть повною мірою реалі-
зовуватися принцип свідомості, що є одним із осно-
воположних принципів навчання. Для оцінки рівня 
сформованості уявлень студентів з ключових питань 
фізичної культури були виділені три рівні: високий, 
середній та низький. Аналіз отриманої інформації 
свідчить про мозаїчність знань студентів, їх недостат-
ньої впорядкованості і взаємозв’язку. Більше 77% сту-
дентів кожного курсу мають низький рівень знань, не-
повні  уривчасті уявлення про професійно-прикладну 
фізичну підготовку. Слід також відмітити, що в біль-
шості відповідей знаходиться неповний перелік осно-
вних фізичних якостей, що, скоріш за все, пов’язано з 
обмеженою кількістю годин, відведених на вивчення 
теоретичного курсу, та відсутністю усвідомленої по-
треби в освоєнні і засвоєнні теоретичних знань і по-
повненні їх самостійно.

Результати оцінки конкретних умінь і навичок 
(операційно-технічний компонент), якими володіють 
опитані, показали, що скласти для себе комплекс ран-
кової гімнастики можуть лише 34,2% опитаних, здій-
снити самоконтроль в процесі занять – 27,1%, провес-
ти бесіду про користь фізичної культури (соціальною, 
професійною, медичною) – 17,4%. Навичками органі-
зації і проведення підготовчої частини заняття володі-
ють 33,9%; можуть дати консультацію по загартуван-
ню – 7,5%, виділити психофізичні якості, необхідні в 
професійній діяльності, та підібрати методику розви-
тку цих якостей здатні лише 4,3%; не можуть нічого з 
перерахованого – 9,6% опитаних.

Рівень розвитку основних фізичних якостей (ді-
яльнісний компонент) оцінювався за п’ятибальною 
шкалою. Індивідуальні оцінки результатів по курсах 
суттєво не розрізняються. Слід зазначити, що у біль-
шості протестованих студентів (67-85%) середній бал 
коливається між 2-3. На нашу думку, цей факт є на-
слідком не лише низького рівня фізичного розвитку у 
молоді, але і наслідком того, що одним з першочерго-
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вих мотивів занять фізичною культурою є отримання 
заліку, для цього досить мати середній бал не нижче 
двох. В ході аналізу матеріалів дослідження встанов-
лено, що багато досліджуваних даних взаємозв’язані. 
Так, низький рівень теоретичної підготовки корелює 
з рівнем сформованості конкретних умінь і навичок, 
якими володіють опитані, рівень рухової активності 
студентів впливає на показники розвитку основних 
фізичних якостей та умінь.

У ході дослідження було виявило недостатню 
сформованість показників психофізичного потенціалу 
професійного розвитку студентів національного вузу, 
який за своєю природою являється системним кон-
структом і визначає готовність до професійної діяль-
ності. ПФППР характеризує потенційні (внутрішні) 
якості студента, трансформація яких в реальні якості 
визначається умовами роботи і життя: якостями «про-
фесійного середовища» і систем життєзабезпечення, 
достатком в умовах ринкової економіки балансу спро-
су  пропозиції на ті або інші види спеціальностей і 
кваліфікації працівників на ринку праці. Моделюван-
ня змісту професійно-прикладної фізичною підготов-
ки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науко-
вих знань, напрямів становлення ПФППР з’явилась 
необхідність у якості основних одиниць засвоєння ви-
ділити не лише поняття і способи діяльності, але і ті 
пізнавальні засоби, які забезпечують студентові само-
стійне визначення змісту знань через опанування та-
ких інтелектуальних дій, як моделювання, перебудо-
ва, включення одного і того ж об’єкту (властивостей) 
у нові зв’язки та стосунки, опис його з використанням 
різних знакових систем.

Нині традиційним у сфері фізичного вихован-
ня є навчання, здійснюване на основі асоціативно-
рефлекторної теорії, згідно з якою законом контигуіти 
(суміжності) два або більш дотичних у часі і просторі 
подразники об’єднуються в смислову мозаїку психіч-
ного життя. Але асоціанізм не враховує важливу роль 
активності суб’єкта, його мотивації, емоції і соціальні 
установки. Асоціативно-рефлекторна теорія лежить в 
основі пояснювально-ілюстративного або традицій-
ного типу навчання з його відомими принципами на-
очності, послідовності  систематичності викладення 
змісту. Між тим, згідно сучасної (діяльнісної) психо-
логії, для формування у людини заданої психологіч-
ної освіти (образу, поняття), необхідно, передусім, 
виділити ту діяльність, яку це поняття характеризує, 
де такі поняття формуються в процесі розвитку ді-
яльності. Поняття адекватно можуть бути дані людині 
тільки тоді, коли запроваджуються у функції обслуго-
вування певної діяльності [2, 4].

Тому формування нової дії повинне починатися від 
психологічно похідної зовнішньої матеріальної або 
матеріалізованої форми. При цьому слід врахувати дві 
особливості людської дії, що включають орієнтовану 
та виконавчу частини, і опосредкованість людської дії 
різними ідеальними знаряддями (схемами, знаками), 
що концентрують в собі відповідний задачі суспільний 
досвід [1].

Орієнтовні основи діяльності можна підрозділити 
на дві великі системи – мотиваційну і власне опера-
ційну, в якій представлений склад дії. У операційній 
частині виділяємо чотири основні компоненти: по-

будова образу середовища, в якому належить діяти; 
з’ясування основного значення окремих компонентів 
цього середовища для актуальних інтересів діючого 
суб’єкта; власні плани майбутніх дій; орієнтація дії 
в процесі його виконання. Д. Б. Ельконін відмічає, 
що дію необхідно зрозуміти як єдність «операцїйно-
технічної» і «задачно-смислової» сторін [5]. Отже, 
орієнтовні дії мають два основні нероздільні елемен-
ти – це образи, в яких представлено професійне серед-
овище, і базові дії, які можна проводити в плані цих 
образів.

Засвоєння нової дії в якості забезпечує вироблення 
такої дії в його вищій, розумовій формі протягом шес-
ти етапів. Перший етап – мотиваційний, коли моти-
вація оволодіння дією базується на пізнавальному ін-
тересі, оскільки пізнавальна потреба має властивість 
ненасичуваності. Другий етап – формування схеми 
орієнтовної основи дій, як наслідок який містить в ній 
систему вказівок, що дозволяє крок за кроком вико-
нати правильно нове завдання. Можливість такого за-
кономірного відтворення являється характеристикою 
повноти цієї підсистеми. Цю підсистему умов можна 
заздалегідь викласти відразу в готовому вигляді та піс-
ля цього запропонувати нею скористатися. Підсисте-
ма, в якій відображені об’єктивні умови дії, виступає 
лише як передумова для власної дії суб’єкту, що дуже 
різко може переорієнтовувати увесь процес навчання 
на особисті досягнення кожного. Інший тип системи 
умов – коли підсистема не задається в готовому вигля-
ді, а будується самим навчанням проблем, фактів, що 
виникають при зіткненні. Рухаючись крок за кроком 
під керівництвом викладача, він складає схему повної 
орієнтовної основи дій. В цьому випадку рішення 
окремої задачі відступає на задній план. На передній 
план же виступає усе більше проникнення в пред-
мет, що створює абсолютно нову мотивацію навчан-
ня. При такому типі навчання головною є попередня 
стадія, яка здійснюється на основі власної дії студента. 
Коли схема орієнтовної основи побудована самим на-
вчаним, її подальше засвоєння не складає труднощів, 
оскільки дві третини зусиль і часу витрачається на 
роз’яснення предмету, а на опанування предмету вже 
не доводиться витрачати великих зусиль. Третій етап – 
формування дії в матеріальному вигляді – передбачає 
психічну регуляцію змін в його структурі. Цілісна дія 
є складною циклічною структурою, яка під впливом 
мотиваційних і пізнавальних чинників та в процесі по-
вторення удосконалюється. У мисленні реалізується 
форма еферентної інтеграції між минулим досвідом, 
справжніми і майбутніми діями. У кожен конкретний 
момент часу цілісна дія, вироблена суб’єктом, домінує, 
регулює і гальмує інші види діяльності, умовна реак-
ція суб’єкта, викликана умовним подразником, галь-
мується при закінченні його дії. На основі зворотніх 
зв’язків в пам’яті суб’єкта фіксуються невідповідності 
передбачуваного і реального, а також виробляються 
умови досягнення бажаного предмета. Таким чином, 
на другому етапі пізнавальних інструментальних дій 
відбувається психічна інтеграція нових, досконаліших 
структур, котрі утворені на основі тимчасових, при-
чинних, фінальних і семантичних зв’язків. Питання 
полягає в тому, в якому вигляді повинна відбуватися 
ця перша форма самостійної дії. Матеріальна форма 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2010

155

містить дві частини: матеріал, з яким виконують дії, та 
запис схеми орієнтовної основи, за допомогою якої ви-
конується дія. Не завжди зручно діяти з оригінальними 
об’єктами. Матеріальну форму можна замінити іншою 
матеріалізованою формою, що є вже дещо перетворе-
ний матеріал. Важливе не те, якого роду значення кри-
ються за цим (що також, звичайно, суттєво), а то, що 
ці значення представлені матеріальним носієм, з яким 
можна діяти, як із реальною, об’єктивною річчю.

Таким чином, ми маємо дві форми представлення 
як об’єкту дії, так і компонентів схеми роботи з ним 
– матеріальну і матеріалізовану. Відповідно, можна за-
мінити власне оригінальні об’єкти всякого роду їх за-
мінниками, якщо цим замінникам надати певні власти-
вості, які нас цікавлять в цьому об’єкті. На четвертому 
етапі шляхом зовнішньомовного промовляння відбу-
вається з’ясування питань самому собі, створюються 
передумови цілковитого переходу дій у внутрішню 
промову. На п’ятому етапі дії переходять в структуру 
образів внутрішнього плану. Орієнтовні дії мають два 
основних нероздільних елементи – це образи, в яких 
представлено середовище, і базові дії, які можна про-
водити в плані цих образів. Послідовність етапів виро-
блення не є жорстким алгоритмом. У теорії поетапного 
формування розумових дій виведено такі чотири пара-
метри реалізації кожного з етапів: повнота операцій; 
ступінь узагальнення; рівень освоєння; ступінь авто-
матизації [3]. У найбільшій мірі якість дії залежить від 
способу побудови орієнтовного етапу, а саме від типу 
орієнтовної основи дії (ООД). В той же час, необхідно 
враховувати, що дія завершується не результатом, а ін-
шою дією. У цьому сенсі результати дій є суспільними 
предметами, тому що кожен з цих результатів містить, 
принаймні, два зразки, дві логіки [5]. Процес досяг-
нення мети вимагає співвідношення відразу двох по-
шукових і побудови двох співвідношень та контекстів: 
відношення продукту до обставин розгортання осо-
бистих дії і побудови ситуації (простору можливостей) 
якої-небудь іншої дії. Інша дія задає функцію і можли-
вість «життя» продукту – те, що він робитиме. Отже, 
при навчанні руховим діям або фізичним вправам як 
системі рухових дій необхідно акцентувати увагу на 
«іншу дію», простір можливостей можливе застосу-
вання дій, що вивчаються. Якщо фізична вправа спря-
мована «на себе», на особисте фізичне вдосконалення, 
то орієнтовна основа дії будуватиметься по норматив-
ним еталонам фізкультурно-спортивної діяльності і 
функціонування дій в цій сфері. Якщо ж фізична впра-
ва спрямована на освоєння виробничої дії, на вирішен-
ня виробничої задачі, спосіб формування орієнтовної 
основи дії спирається на умовно-динамічну позицію, 
де в графічному або вербальному плані визначаються 
ті або інші стосунки, які спрямовані на предмет вироб-
ничої діяльності.

Місце знаходження вихідної матеріальної або мате-
ріалізованої форми майбутньої професійної діяльності, 
визначення її дійсного змісту дозволяє формувати нові 
розумові професійні дії, динамічні робочі стереотипи, 
розвивати необхідні фізичні здібності і якості. Засоби 
навчання повинні забезпечити формування у студен-
тів здатності до генерації нових знань, видів  способів 
діяльності, якій на сьогоднішній день в професійній 

фізичній підготовці практично не приділяється уваги. 
Творчі здібності забезпечать безперервну еволюцію 
знань і діяльності, таким чином, відпадає необхідність 
навчання усьому необхідному в майбутній професій-
ній діяльності. При такому підході пріоритетами су-
часної фізичної культури, що гарантує його достатньо 
високу якість, стає навчання, орієнтоване на розвиток 
і саморозвиток особистості.

У ході дослідження, з врахуванням логіки побудо-
ви багатокомпонентних систем, спроектований комп-
лекс засобів становлення ПФППР, який може класифі-
куватися за такими факторами:

матеріальні об’єкти (до яких відносимо: фізичні • 
вправи  їх системи; види спорту, оздоровчі сили 
природи, гігієнічні фактори);
знакові системи (дидактичний матеріал, підручники, • 
посібники і навчально-методичні посібники, схеми, 
діаграми, поняття та образи, способи діяльності);
логічні регулятори діяльності (теоретичний рівень – • 
підходи, принципи);
технології (модульна і контекстного навчання для • 
розкриття і структуризації змісту, індивідуалізації 
навчального процесу)
методи «активного» навчання (задачно-проблемні);• 
емпіричний рівень – дії, операції, прийоми навчаль-• 
ної діяльності.

Формуючий експеримент підтвердив ефективність 
розробленого комплексу. Було встановлено, що сту-
денти, що освоюють дисципліну в рамках спроекто-
ваної системи, виявилися найбільш підготовленими 
до трансляції знань професійно-прикладних основ 
фізичної культури, виявивши високий ступінь про-
фесійної спрямованості, здатність генрувати нестан-
дартні ідеї, що є умовою продуктивної творчої діяль-
ності. Позитивна динаміка в розвитку усіх фізичних 
якостей і функціональних проявів, що характеризують 
фізичну підготовленість фахівців, була досягнута про-
філізацією практичного розділу дисципліни «Фізичне 
виховання». Суб’єктивна оцінка особових змін пока-
зала, що у 65,3% студентів експериментальної групи 
з’явися інтерес до фізичної культури і спорту, рідше, 
ніж зазвичай починали хворіти. 71% студентів, а 75% 
студентів усвідомили, що отримали знання достатні 
для моделювання і організації самостійних занять з 
метою підготовки до професійної діяльності.
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Анотації:
Наведені дані про застосування 
засобів фізичного виховання в 
поєднанні з апітерапією щодо по-
кращення функціонального стану 
організму студенток. Дослідження 
довело покращення функціональ-
ного стану дихальної та серцево-
судинної систем організму студен-
ток під впливом запропонованої 
програми фізичного виховання в 
поєднанні з апітерапією та раці-
ональним харчуванням. Доведе-
но, що позитивний вплив засобів 
фізичного виховання в поєднанні 
з апітерапією на функціональний 
стан організму дітей старшого 
шкільного віку.

Черниенко А.А., Григус И.М. Изменения 
функционального состояния организма сту-
денток под влиянием средств физического 
воспитания и апитерапии. Приведены данные 
о применении средств физического воспитания 
в сочетании с апитерапией относительно улуч-
шения функционального состояния организма 
студенток. Исследование довело улучшение 
функционального состояния дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма студен-
ток под влиянием предложенной программы 
физического воспитания в сочетании с апите-
рапией и рациональным питанием. Доказано, 
что положительное влияние средств физиче-
ского воспитания в сочетании с апитерапией на 
функциональное состояние организма детей 
старшего школьного возраста.

Chernienko A.A. Grigus I.M. Chang-
es in functional state of students 
under the influence of physical edu-
cation and apiotherapy. The data on 
the use of physical education in con-
junction with apiotherapy for improving 
the functional state of students. The 
study has brought improvement in the 
respiratory and cardiovascular sys-
tems of the body of students under the 
influence of the proposed program of 
physical education in conjunction with 
apiotherapy and nutrition. It is bringing 
a positive influence of physical train-
ing in combination with apiotherapy 
on functional status in children high 
school age.

Ключові слова:
фізичне виховання, апітерапія, 
функціональний стан організму, 
діти старшого шкільного віку. 

физическое воспитание, апитерапия, физиче-
ская работоспособность, дети старшего школь-
ного возраста.

physical training, apiotherapy, physi-
cal performance, children high school 
age.

Вступ.1

В останні роки все частіше йдеться про фізичний 
стан організму не тільки як про абстрагований со-
ціальний феномен, але і як про властивість особис-
тості. В системі фізичного виховання акцентуються 
механізми і ефекти впливу на її розумовий розвиток 
та розширення пізнавальної інформативності, вдоско-
налення почуттів і соціальної поведінки, моральності 
і духовності.

Вирішення питання фізичного вдосконалення та 
зміцнення здоров’я дітей ефективно відбувається 
шляхом комплексного розв’язання педагогічних, ме-
дичних і соціальних завдань з урахуванням індивіду-
альних особливостей дитини в різні вікові періоди.

Чинна концептуальна основа системи шкільного 
фізичного виховання полягає у формуванні рухової 
сукупності людини, яка виявляється в оволодінні ру-
ховими вміннями і навичками для досягнення визна-
ченого результату з бігу, стрибків, метань. Однак, за 
цим результатом не видно рівня розвитку особистості 
дитини з її інтересами, потребами, прагненнями. У 
процесі фізичного виховання не враховується, що по-
казники сили, витривалості, спритності – це тільки 
зовнішній бік, який не завжди зумовлений внутріш-
нім психофізичним станом дитини.

Все висвітлене вище обґрунтовує актуальну та 
складну проблему фізичного виховання підростаючо-
го покоління та покращення функціонального стану 
організму. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми 
організації фізичного виховання дітей старшого шкіль-
ного віку показав, що нині з'ясовано мотиви студентів 
факультету фізичного виховання щодо управлінської 
діяльності [1]; проаналізовано, що враховуючи індиві-
дуальну підготовку студентів на заняттях з фізичного 
виховання у ВНЗ, підтверджено ефективність точного 
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дозування фізичних вправ [6]; розглянуто результати 
застосування занять силової спрямованості у навчаль-
ному процесі фізичного виховання [2]; проаналізова-
но значення засобів фізичного виховання для корекції 
порушень постави студентів вищих навчальних за-
кладів з різним рівнем фізичного стану [3]; з'ясовано 
мотиви, яким надають перевагу студенти технічного 
університету під час характеристики свого ставлення 
до фізичного виховання [5]; з застосуванням сучасних 
наукових методик дослідження обґрунтовано рівні фі-
зичних навантажень і визначено чотири етапи занять з 
фізичного виховання студенток спеціальної медичної 
групи; розроблено та запроваджено науково обґрунто-
вану програму з дисципліни «Фізичне виховання» для 
студенток спеціального навчального відділення ВНЗ 
III – IV рівнів акредитації МОЗ України [4].

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 – довести позитивний вплив засо-

бів фізичного виховання в поєднанні з апітерапією 
на функціональний стан організму дітей старшого 
шкільного віку. 

Методи дослідження. Для вирішення поставле-
них завдань проведено аналіз та узагальнення даних 
науково-методичної та спеціальної літератури, педа-
гогічне спостереження, обстеження, тестування. 

Результати дослідження.
Досліджувався контингент студентів Рівненського 

базового медичного коледжу. У нашому дослідженні 
взяло участь 60 дівчат старшого шкільного віку. Сту-
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денти були поділені на контрольну (n=30) та осно-
вну (n=30) групи, які були ідентичними за віком та 
фізичним розвитком. Студенти контрольної групи 
займалися за загальноприйнятою програмою фізич-
ного виховання. Студенти основної групи займали-
ся за комплексною програмою фізичного виховання 
в поєднанні з апітерапією, вони відвідували секції 
за вибором, а це їм зараховувалося, як відвідування 
необхідних занять. У результаті вивчення препарату 
„Чудо-мед” ми рекомендували застосовувати його сту-
дентам основної групи. Проаналізувавши також літе-
ратурні джерела, ми виявили, що «Чудо-мед» можна 
рекомендувати всім, хто займається фізичними впра-
вами, хто хоче бути активним та працездатним про-
тягом усього дня [7]. 

Меню студенток основної групи складали завчас-
но з дотриманням сучасних вимог до раціонального 
харчування і потреб у харчових продуктах і енергії. 
У харчових раціонах була достатня кількість вітамінів 
А (всі форми) і С, вміст мінеральних речовин був у 
межах норми. Зі збільшенням віку дітей змінюється 
самооцінка правильності режиму і складу харчуван-
ня, але ця оцінка кардинально розходиться з реальним 
харчуванням. 

Щоб визначити реакцію дихальної системи на фі-
зичне навантаження, ми застосували пробу Сєркіна на 
початку і наприкінці дослідження. 

Суттєве скорочення часу виконання проби вказує 
на погіршення функції дихання, а також кровообігу і 
нервової системи. При регулярних і вірно побудованих 
фізкультурних заняттях час затримки дихання повинен 
збільшуватися. Результати реакції дихальної системи 
на фізичне навантаження студенток контрольної групи 
на початку дослідження подані на рис. 1. 

З рис. 1 ми можемо зробити висновок, що у сту-
денток контрольної групи на початку дослідження ре-
акція дихальної системи на навантаження була неза-
довільною: 21 (70,00 %) студентка контрольної групи 
мала середню реакцію дихальної системи на наванта-
ження; 9 (30,00 %) студенток контрольної групи мали 
погану реакцію дихальної системи на навантаження.

Результати реакції дихальної системи на фізичне 
навантаження студенток основної групи на початку 
дослідження подані на рис. 2. 

З рис. 2 ми можемо зробити висновок, що у сту-
денток основної групи на початку дослідження реак-
ція дихальної системи на навантаження була незадо-
вільною: 19 (63,33 %) студенток основної групи мали 
середню реакцію дихальної системи на навантаження; 
11 (36,67 %) студенток основної групи мали погану 
реакцію дихальної системи на навантаження.

Проаналізувавши отримані дані з рис. 1 та 2, можна 
сказати, що реакція дихальної системи на навантажен-
ня на початку дослідження у студентів обох груп зна-
чно не відрізнялася і була на незадовільному рівні.

Важливе значення для нормального функціону-
вання і розвитку організму дітей старшого шкільного 
віку має харчування, тому ми детально слідкували за 
харчуванням студенток основної групи та пояснюва-
ли їм під час співбесід його важливість.

На початку дослідження ми провели опитування 
щодо наступних характеристик:

режим харчування;• 
кратність споживання основних продуктів харчу-• 
вання протягом тижня;
рівень гігієнічних знань з питань раціонального • 
харчування;
якісний склад харчування проаналізовано на підста-• 
ві вивчення основних харчових продуктів.

На початку дослідження було встановлено, що ре-
жим харчування дітей старшого шкільного віку є нера-
ціональним. З усього загалу обстежених чотириразове 
харчування мають 8 (26,67 %) контрольної групи та 6 
(10,87 %) студенток основної групи; триразове харчу-
вання у 13 (43,33 %) студенток контрольної групи та 
у 16 (53,33 %) студенток основної групи; дворазове 
харчування було у 9 (30,00 %) студенток контрольної 
групи та у 8 (26,67  %) студенток основної групи. Зі 
збільшенням віку дітей суттєво зменшується частка 
тих, що харчуються 4 рази на день. Відповідно дещо 
збільшується частка дітей, які мають триразове харчу-
вання і особливо зміни відбуваються, коли дитина по-
ступає на навчання і переходить на самостійно органі-
зоване харчування в поєднанні з навчанням у коледжі 
та проживанням у гуртожитку.

Питання індивідуалізації харчування включають в 
себе і поняття про біохімічну індивідуалізацію орга-
нізму. Слід відзначити, що такі фізичні якості, як сила 
і витривалість скелетних м’язів, у більшості генетич-
но передумовлені. Вони залежать від співвідношення 
різних за характером біохімічного обміну волокон у 
кожному окремому м’язі.

Необхідно підкреслити, що третина дітей не до-
тримується ще одного важливого принципу харчуван-
ня – тривалості перерв між окремими прийомами їжі. 
Встановлено, що між першим сніданком і обідом або 
обідом і вечерею тривалість перерв становить понад 
6 годин.

У результаті проведених досліджень ми бачимо, 
що стан харчування дітей старшого шкільного віку є 
нераціональним, не сприяє підвищенню фізичної пра-
цездатності, не сприяє зміцненню здоров’я. 

Результати реакції дихальної системи на фізичне 
навантаження студенток контрольної групи наприкін-
ці дослідження подані на рис. 3. 

З рис. 3 ми можемо зробити висновок, що реак-
ція дихальної системи на навантаження у студенток 
контрольної групи наприкінці дослідження значно не 
змінилася, хоча є незначне покращення: 3 (10,00 %) 
студентки контрольної групи мали високу реакцію 
дихальної системи на навантаження; 20 (66,67 %) сту-
денток контрольної групи мала середню реакцію ди-
хальної системи на навантаження; 7 (23,33 %) студен-
ток контрольної групи мали погану реакцію дихальної 
системи на навантаження.

Результати реакції дихальної системи на фізичне 
навантаження студенток основної групи наприкінці 
дослідження подані на рис. 4.

З рис. 4 ми можемо зробити висновок, що реакція 
дихальної системи на навантаження у студенток осно-
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Рис. 1. Результати виконання проби Сєркіна студентками контрольної групи на початку дослідження

Рис. 2. Результати виконання проби Сєркіна студентками основної групи на початку дослідження
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Рис. 3. Результати виконання проби Сєркіна студентками контрольної групи наприкінці дослідження

Рис. 4. Результати виконання проби Сєркіна студентками основної групи наприкінці дослідження
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вної групи завдяки запропонованій програмі фізичного 
виховання в поєднанні з апітерапією наприкінці до-
слідження значно покращилась: 8 (26,67 %) студенток 
основної групи мали високу реакцію дихальної систе-
ми на навантаження; 18 (60,00 %) студенток основної 
групи мали середню реакцію дихальної системи на на-
вантаження; 4 (13,33 %) студентки основної групи мали 
погану реакцію дихальної системи на навантаження.

Обґрунтувавши отримані дані з рис. 3 та 4, можна 
сказати, що реакція дихальної системи на навантажен-
ня наприкінці дослідження у студенток основної гру-
пи значно краща, ніж у студенток контрольної групи. 

На початку і наприкінці дослідження ми за допо-
могою індексу Скібінскі комбіновано оцінили функ-
цію дихальної і серцево-судинної систем.

При низький оцінці індексу Скібінскі можна ствер-
джувати про недостатність функціональних можли-
востей органів дихання і кровообігу та зниженої стій-
кості до гіпоксії.  

Середні значення оцінки індексу Скібінскі на по-
чатку дослідження обох груп подано в табл. 1.

Аналізуючи дані результати тестування, ми бачи-
мо, що функція дихальної і серцево-судинної систем 
на початку дослідження студентів обох груп була іден-
тичною і відповідала задовільному рівню: в контроль-
ній групі середній бал дорівнює 24,37±2,62, що є ви-
щим ніж в основній групі, – 19,67±2,32.

Середні значення оцінки індексу Скібінскі наприкін-
ці дослідження студенток обох груп подано в табл. 2.

Аналізуючи дані результати тестування, ми бачи-
мо, що функція дихальної і серцево-судинної систем 
наприкінці дослідження у студенток основної групи 
значно краща, ніж у студенток контрольної групи. На-
прикінці дослідження середня оцінка функціональ-
ного стану в контрольній групі 29,90±2,77 балів, що 
відповідає задовільному функціональному стану, а в 
основній групі середня оцінка функціонального стану 
– 50,07±2,46 балів, що відповідає доброму функціо-
нальному стану.

Наведені дані тестування функціонального стану 
організму дітей старшого шкільного віку доводять, 

що за допомогою застосування комплексної програми 
фізичного виховання в поєднанні з апітерапією його 
показники наприкінці дослідження в основній групі 
значно кращі, ніж у контрольній групі, що доводить 
ефективність впровадженої програми. 

Висновки.
Дослідження довело позитивний вплив впрова-

дженої програми фізичного виховання в поєднанні з 
апітерапією на функціональний стан організму дітей 
старшого шкільного віку.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо 
в пошуку ефективних засобів фізичного виховання 
для вдосконалення рухових здібностей студентів.
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Таблиця 1
Результати виконання індексу Скібінскі у дітей старшого шкільного віку  

обох груп на початку дослідження (в балах)

Контингент
Оцінка функціонального стану

X ± m рівень
Контрольна група 24,37±2,62 Задовільний 

Основна група 19,67±2,32 Задовільний 

Таблиця 2
Результати визначення індексу Скібінскі у дітей старшого шкільного віку  

обох груп наприкінці дослідження (в балах)

Контингент
Оцінка функціонального стану

X ± m рівень
Контрольна група 29,90±2,77 Задовільний 

Основна група 50,07±2,46 Добрий 
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Динаміка рухових здібностей футболістів 12-15 років
Шаленко В.В., Перцухов А.А.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Приведені результати дослідження 
показників фізичної підготовленості 
футболістів 12-15 років. Представ-
лені показники розвитку рухових 
здібностей футболістів 12-15 років 
та результати порівняльного аналі-
зу показників фізичної підготовле-
ності футболістів (польових гравців) 
12-15 років. Для оцінки швидкісних 
якостей визначався час бігу 50 ме-
трів. Для оцінки швидкісно-силових 
якостей вимірювалася висота 
стрибка. Для оцінки швидкісної ви-
тривалості використовувався «чов-
никовий біг 7 по 50 метрів». Силу 
розгиначів м'язів спини вимірювали 
становим динамометром.

Шаленко В.В., Перцухов А.А. Динамика 
двигательных способностей футболи-
стов 12-15 лет. Приведены результаты 
исследования показателей физической 
подготовленности футболистов 12-15 
лет. Представлены показатели разви-
тия двигательных качеств футболистов 
12-15 лет и результаты сравнительного 
анализа показателей физической под-
готовленности футболистов (полевых 
игроков) 12-15 лет. Для оценки скорост-
ных качеств определялось время бега 50 
метров. Для оценки скоростно-силовых 
качеств измерялась высота прыжка. Для 
оценки скоростной выносливости исполь-
зовался «челночный бег 7 по 50 метров». 
Силу разгибателей мышц спины измеря-
ли становым динамометром.

Shalenko V.V., Pertzukhov A.A. The dy-
namics of moving abilities of football 
players of 12-15 years old.  This article is 
devoted to the results of physical prepared-
ness indexes of footballers of 12-15 old. 
The article deals with the indexes of the de-
velopment of motor qualities of footballers 
of 12-15 old and the results of comparative 
analysis of the physical preparedness in-
dexes of footballers of 12-15 old. The time 
of 50 m distance was determined for the 
estimation of speed qualities. The height 
of jump was measured for the estimation 
of speed-power qualities. «Shuttle running 
7×50 m» was used for the estimation of the 
speed endurance. The strength of the back 
muscle extensor was measured by the sta-
tionary dynamometer.

Ключові слова:
футболісти, фізична підготовле-
ність, швидкість, швидкісно-силові 
якості, швидкісна витривалість.

футболисты, физическая подготовлен-
ность, быстрота, скоростно-силовые 
качества, скоростная выносливость.

footballers, physical preparedness, rapid-
ness, speed-power qualities, speed endur-
ance.

Вступ.1

Питанню виховання рухових якостей футболістів 
різного віку і кваліфікації присвячена значна кількість 
робіт [1, 4, 6, 7, 8, 10], але на жаль, багато з цих 
матеріалів не знайшли належного освітлення у науково-
методичних виданнях. Проблеми управління фізичною 
підготовленістю футболістів розглядалися у роботах 
М.О.Годіка, 2006; Г.А.Лисенчука, 2003; В.М.Шамардина, 
2002; В.М.Кострикіна, 2007 та багатьох інших.

Фахівці відзначають, що істотні резерви зростання 
майстерності футболістів криються в підвищенні 
швидкості виконання технічних прийомів, за 
рахунок знаходження шляхів вдосконалення фізичної 
підготовленості гравців і, особливо, її швидкісно-
силового компоненту.

Відомо, що фізична підготовленість футболістів 
є одним з найважливіших компонентів, від якого 
залежить активність і ефективність командних, 
групових і індивідуальних техніко-тактичних дій. 
Яким би технічним і тактично грамотним не був би 
футболіст, він ніколи не доб’ється успіху без хорошої і 
різносторонньої фізичної підготовленості. Не доб’ється 
успіху і команда, в якій фізична підготовленість гравців 
не відповідатиме сучасним вимогам футболу.

Доведено, що динаміка розвитку спортивно-
значущих якостей у юних футболістів має гетерох-
ронний характер, обумовлений, перш за все загально 
біологічними закономірностями вікового розвитку. 
Разом з тим заняття футболом надають специфічну 
дію на розвиток рухових здібностей залежно від віку. 
В зв'язку з цим логічно припустити, що рівень і вікова 
динаміка фізичної підготовленості футболістів 12-15 
років можуть відрізнятися один від одного.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проведення оцінки рухових зді-

бностей футболістів 12-15 років.

© Шаленко В.В., Перцухов А.А., 2010

Відповідно меті роботи, програма досліджень 
включала наступні методи:
1. Методи теоретичного аналізу і узагальнення 

науково-методичної літератури;
2. Педагогічне тестування;
3. Методи математичної обробки результатів.

Результати дослідження.
Проведено дослідження фізичної підготовленості 

юних футболістів 12-15 років. Середні величини по-
казників фізичної підготовленості футболістів даних 
вікових груп представлені в таблиці 1.

Встановлено, що показники швидкості, швидкісно-
силових якостей, швидкісної витривалості та сили фут-
болістів 12 років знаходились в межах вікової норми.

Під час тестування рівня розвитку швидкісних якос-
тей футболістів 12 років були зареєстровані такі показ-
ники: 10 метрів з високого старту юні футболісти долали 
в середньому за 2,12±0,04 с, 50 метрів – за 8,26±0,11 с. 
Аналіз швидкісно-силових якостей футболістів 12 років, 
показує, що показник стрибка угору з місця у футболістів 
12 років становив 34,07±2,12 см. Розглядаючи показники 
швидкісної витривалості, що були зареєстровані в чов-
никовому бігу 7 по 50 м, встановлено, що результат бігу 
7 по 50 метрів у футболістів 12 років складав 80,14±2,60 
с. Показник станової динамометрії, яка характеризує 
силу м’язів-розгиначів, у футболістів 12 років становив 
40,80±2,76 кг. Встановлено, що у 12 років рівень сили 
складає лише 37% від 100% 18-річних гравців.

З представленої таблиці видно, що 10 метрів з ви-
сокого старту футболісти 13 років долали в середньо-
му за 2,09±0,04 с, показник бігу 50 метрів становив 
8,13±0,09 с. Аналізуючи швидкісно-силові якості фут-
болістів даної вікової групи, було встановлено, що по-
казник стрибка угору з місця у футболістів 13 років 
становив 36,35±2,65 см. Результат човникового бігу 
7 по 50 метрів, що характеризує швидкісну витрива-
лість, юних футболістів цього віку складав 77,82±2,43 
с. Показник станової динамометрії у футболістів 13 
років становив 49,75±2,33 кг.
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Під час тестування рівня розвитку швидкісних 
якостей футболістів 14 років були зареєстровані такі 
показники: 10 метрів з високого старту юні футболіс-
ти долали в середньому за 1,95±0,08 с, 50 метрів – за 
7,22±0,14 с. Аналіз швидкісно-силових якостей фут-
болістів 14 років, показує, що показник стрибка угору 
з місця у футболістів 14 років становив 41,65±2,15 см. 
Розглядаючи показники швидкісної витривалості, що 
були зареєстровані в човниковому бігу 7 по 50 м, вста-
новлено, що результат бігу 7 по 50 метрів у футболістів 
14 років складав 71,30±2,40 с. Показник станової ди-
намометрії, яка характеризує силу м’язів-розгиначів, 
у футболістів 14 років становив 60,05±2,92 кг.

З таблиці видно, що 10 метрів з високого старту 
футболісти 15 років долали в середньому за 1,89±0,06 
с, показник бігу 50 метрів становив 6,88±0,16 с. Ана-
лізуючи швидкісно-силові якості футболістів даної 
вікової групи, було встановлено, що показник стриб-
ка угору з місця у футболістів 15 років становив 
42,60±2,10 см. Результат човникового бігу 7 по 50 ме-
трів, що характеризує швидкісну витривалість, юних 
футболістів цього віку складав 68,11±2,22 с. Показник 
станової динамометрії у футболістів 15 років стано-
вив 85,30±3,87 кг.

Порівнюючи показники бігу 10 м футболістів 12-
15 років (табл. 2), видно, що футболісти 15 років зна-
чно переважають юних футболістів 12 років (t=3,19; 
p<0,01) та 13 років (t=2,77; p<0,01). Показники бігу 10 
м юних футболістів інших вікових груп статистично 
не відрізнялися (p>0,05).

Порівняльний аналіз показників бігу 50 м футболіс-
тів 12-15 років (табл. 3) дозволив виявити значну пере-
вагу за цим показником футболістів 14 років над фут-
болістами 12 років (t=5,84; p<0,001) та 13 років (t=5,47; 

p<0,001) та футболістів 15 років над футболістами 12 
(t=7,11; p<0,001) та 13 років (t=6,81; p<0,001).

В результаті порівняльного аналізу показників стриб-
ка угору з місця футболістів даних вікових груп (табл. 4) 
було встановлено, що 12-річні футболісти за цим показ-
ником значно поступаються 14-річним (t=2,51; p<0,05) 
та 15-річним футболістам (t=2,86; p<0,01).

Порівнюючи показники бігу 7 по 50 м (табл. 5), ви-
дно, що за цим показником футболісти 12 років значно 
поступаються футболістам 14 років (t=2,50; p<0,05) 
та футболістам 15 років (t=3,52; p<0,001). 15-річні 
футболісти в свою чергу за результатами човникового 
бігу 7 по 50 м достовірно переважають футболістів 13 
років (t=2,95; p<0,01).

Аналізуючи показники динамометрії (табл. 6) 
слід зазначити, що ці показники юних футболістів 
всіх вікових груп мають статистично достовірні від-
мінності. А саме, футболісти 15 років за результата-
ми динамометрії значно переважають футболістів 12 
років (t=9,36; p<0,001), 13 років (t=7,87; p<0,001) та 
14 років (t=5,21; p<0,001). 14-річіні футболісти в свою 
чергу за даним показником переважають футболістів 
12 (t=4,79; p<0,001) та 13 років (t=2,76; p<0,01). 
Футболісти 13 років за результатами динамометрії 
мають статистично достовірну перевагу над юними 
футболістами 12 років (t=2,48; p<0,05).

Висновки.
1. Динаміка розвитку спортивно-значимих якостей у 

юних футболістів має гетерохроний характер, що 
обумовлюється перш за все загальнобіологічними 
закономірностями вікового розвитку. Разом з тим 
заняття футболом оказують специфічний вплив на 
розвиток рухових здібностей в залежності від віку.

2. В ході проведення дослідження рівня розвитку ру-

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості футболістів 12-15 років

Показники Футболісти 12 
років (n=30)

Футболісти 13 
років (n=30)

Футболісти 14 
років (n=30)

Футболісти 15 
років (n=30)

Біг 10 м, с 2,12±0,04 2,09±0,04 1,95±0,08 1,89±0,06
Біг 50 м, с 8,26±0,11 8,13±0,09 7,22±0,14 6,88±0,16
Стрибок угору з 
місця, см 34,07±2,12 36,35±2,65 41,65±2,15 42,60±2,10
Біг 7 по 50 м, с 80,14±2,60 77,82±2,43 71,30±2,40 68,11±2,22
Динамометрія, кг 40,80±2,76 49,75±2,33 60,05±2,92 85,30±3,87

Таблиця 2
Матриця достовірності відмінностей показників бігу 10 м футболістів 12-15 років

Вік футболістів 12 років 13 років 14 років 15 років
t p t p t p t p

12 років * 0,53 >0,05 1,90 >0,05 3,19 <0,01
13 років - - * 1,57 >0,05 2,77 <0,01
14 років - - - - * 0,60 >0,05
15 років - - - - - - *

Таблиця 3
Матриця достовірності відмінностей показників бігу 50 м футболістів 12-15 років

Вік футболістів 12 років 13 років 14 років 15 років
t p t p t p t p

12 років * 0,91 >0,05 5,84 <0,001 7,11 <0,001
13 років - - * 5,47 <0,001 6,81 <0,001
14 років - - - - * 1,60 >0,05
15 років - - - - - - *
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хових здібностей польових гравців 12 років були 
зареєстровані такі показники: 10 метрів з високо-
го старту юні футболісти долали в середньому за 
2,12±0,04 с, 50 метрів – за 8,26±0,11 с, показник 
стрибка угору з місця у футболістів 12 років стано-
вив 34,07±2,12 см, результат бігу 7 по 50 метрів у 
футболістів 12 років складав 80,14±2,60 с, показник 
станової динамометрії у футболістів 12 років стано-
вив 40,80±2,76 кг.

3. Виявлено, що футболісти 13 років 10 метрів з ви-
сокого старту долали в середньому за 2,09±0,04 с, 
показник бігу 50 метрів становив 8,13±0,09 с, по-
казник стрибка угору з місця у футболістів 13 років 
становив 36,35±2,65 см, результат човникового бігу 
7 по 50 метрів юних футболістів цього віку скла-
дав 77,82±2,43 с, показник станової динамометрії у 
футболістів 13 років становив 49,75±2,33 кг.

4. В ході проведення дослідження рівня розвитку ру-
хових здібностей польових гравців 14 років були 
зареєстровані такі показники: 10 метрів з високо-
го старту юні футболісти долали в середньому за 
1,95±0,08 с, 50 метрів – за 7,22±0,14 с, показник 
стрибка угору з місця у футболістів 14 років стано-
вив 41,65±2,15 см, результат бігу 7 по 50 метрів у 
футболістів 14 років складав 71,30±2,40 с, показник 
станової динамометрії у футболістів 14 років стано-
вив 60,05±2,92 кг.

5. Виявлено, що футболісти 15 років 10 метрів з ви-
сокого старту долали в середньому за 1,89±0,06 с, 
показник бігу 50 метрів становив 6,88±0,16 с, по-
казник стрибка угору з місця у футболістів 15 років 
становив 42,60±2,10 см, результат човникового бігу 
7 по 50 метрів юних футболістів цього віку скла-
дав 68,11±2,22 с, показник станової динамометрії у 
футболістів 15 років становив 85,30±3,87 кг.

6. В результаті проведеного дослідження розвитку ру-
хових якостей юних футболістів було встановлено, 
що показники швидкості, швидкісно-силових яко-
стей, швидкісної витривалості та сили футболістів 
12-15 років знаходились в межах вікової норми.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення впливу занять футболом на розви-
ток рухових здібностей дітей в залежності від віку.
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Таблиця 4
Матриця достовірності відмінностей показників стрибка угору з місця футболістів 12-15 років

Вік футболістів 12 років 13 років 14 років 15 років
t p t p t p t p

12 років * 0,67 >0,05 2,51 <0,05 2,86 <0,01
13 років - - * 1,55 >0,05 1,85 >0,05
14 років - - - - * 0,32 >0,05
15 років - - - - - - *

Таблиця 5
Матриця достовірності відмінностей показників бігу 7 по 50 м футболістів 12-15 років

Вік футболістів 12 років 13 років 14 років 15 років
t p t p t p t p

12 років * 0,65 >0,05 2,50 <0,05 3,52 <0,001
13 років - - * 1,91 >0,05 2,95 <0,01
14 років - - - - * 0,98 >0,05
15 років - - - - - - *

Таблиця 6
Матриця достовірності відмінностей показників динамометрії футболістів 12-15 років

Вік футболістів 12 років 13 років 14 років 15 років
t p t p t p t p

12 років * 2,48 <0,05 4,79 <0,001 9,36 <0,001
13 років - - * 2,76 <0,01 7,87 <0,001
14 років - - - - * 5,21 <0,001
15 років - - - - - - *
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Хатха-йога у фізичній реабілітації  
при початкових ступенях екзогенного ожиріння

Юрченко О. Є.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Зазначено важливість лікуван-
ня екзогенного ожиріння та за-
пропоновано використання не-
традиційного методу у фізичній 
реабілітації, а саме лікувальної 
хатха-йоги. Розглянуто особли-
вості впливу йоги на життя люди-
ни, правила виконання вправ, їх 
вплив на здоров’я людини та ор-
ганізм у цілому. Зроблено акцент 
на особливостях психічного стану 
хворих на ожиріння та позитивний 
вплив хатха-йоги на цей стан, по-
кращення світогляду та ставлення 
до себе.

Юрченко О. Е. Хатха-йога в физической 
реабилитации при начальных степенях 
экзогенного ожирения. Отмечена важ-
ность лечения экзогенного ожирения и 
предложено использование нетрадицион-
ного метода в физической реабилитации, а 
именно лечебной хатха-йоги. Рассмотрены 
особенности влияния йоги на жизнь чело-
века, правила выполнения упражнений, их 
влияние на здоровье человека и организм 
в целом. Сделано акцент на особенностях 
психического состояния больных ожире-
нием и положительное влияние хатха-йоги 
на это состояние, улучшение мировоззре-
ния и отношения к себе.

Yurchenko O. E. Hatha-yoga in physical 
rehabilitation at initial degrees of exog-
enous obesity. In article the author notes 
importance of treatment exogenous obe-
sity and use of nonconventional method 
in physical rehabilitation, namely medical 
hatha-yoga is offered. Features of influ-
ence of yoga on human life, rules of per-
formance of exercises, their influence on 
health of the person and an organism as a 
whole are considered. It is made accent on 
features of a mental fortune sick of obesity 
and positive influence of hatha-yoga on this 
condition, improvement of outlook and the 
relation to.

Ключові слова:
хатха-йога, ожиріння, фізична 
реабілітація.

хатха-йога, ожирение, физическая реаби-
литация.

hatha-yoga, obesity, physical rehabilita-
tion.

Вступ.1

Під ожирінням розуміють надмірне відкладення 
жирової тканини в підшкірній клітковині й інших 
тканинах організму, пов’язане з порушеннями обміну 
речовин. Ожиріння посідає провідне місце в структурі 
загальної захворюваності й інвалідності.

Серед нетрадиційних методів фізичної реабілітації 
при лікуванні екзогенного ожиріння, розглянуто 
вплив хатха-йоги, на вирішення основних задач, а 
саме, зменшення ваги та поліпшення психологічного 
стану хворих.

Регулярні заняття йогою розвивають концентрацію, 
силу волі, допомагають дотримуватися дієти та 
досягти життєвих цілей.

Практика хатха-йоги є універсальною, доступною 
майже кожній людині. Вона не вимагає наявності 
будь-яких спеціальних знань.

Було вивчено ряд публікацій, у яких йшлося про 
загальне використання хатха-йоги у медичній прак-
тиці й особливості психологічного стану хворих на 
ожиріння [4, 12]. При подальшому вивченні психо-
логічного стану цих хворих, було виявлено, що час-
тою перешкодою на шляху до фізичної досконалості 
виступає відсутність критичного ставлення до свого 
зовнішнього вигляду, до власних недоліків. Але буває 
так, що людина, усвідомлюючи недоліки, відноситься 
до них поблажливо, терпимо. Ожиріння значно погір-
шує якість життя. Багато пацієнтів з ожирінням страж-
дають від болю, обмеження рухливості, мають низьку 
самооцінку, депресію й інші психологічні проблеми, 
зумовлені упередженням, що існує по відношенню до 
них у суспільстві.

Раніше не акцентували увагу на використання 
йоги у боротьбі з надлишковою масою тіла. Нині існує 
думка про незаперечний позитивний вплив йоги на 
організм людини. Вона сприяє очищенню шлунково-
кишкового тракту від усякого роду шлаків і токсинів, 
зменшенню ваги, підвищенню впевненості в собі вна-
слідок зміцнення нервової системи, поліпшення сер-
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цевого ритму, позбавлення від більшості хвороб сечо-
статевої системи, болю у спині та таке інше.

Йога є ефективним способом поліпшити свій вну-
трішній і зовнішній вигляд, оскільки м’язи підтягу-
ються, тіло стає більш пружним, сутулі плечі розправ-
ляються, а за допомогою спеціальних асан хатха-йоги 
виправляються порушення постави. При цьому, на від-
міну від фітнесу, заняття йогою не вимагають великих 
зусиль, тому що всі частини тіла тренуються при неве-
ликих навантаженнях без перенапруження [2, 11].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було обґрунтування ефектив-

ності використання хатха-йоги у фізичній реабілітації 
при екзогенному ожирінні I-II ступеня.

Методи дослідження: аналіз сучасної науково-
методичної літератури.

Результати дослідження.
Ожиріння відноситься до широко розповсюдже-

них хронічних хвороб, що зумовлюється фізичними, 
біохімічними, метаболічними та поведінковими змі-
нами, в наслідок чого має місце збільшення відкла-
дення жиру та збільшення ваги.

Йога є м’яким способом розвити в собі врівнова-
жене відношення до всіх аспектів життя. Підсилюючи 
волю та концентрацію, йога спроможна допомогти 
більш ефективно стежити за своєю вагою. Методи 
йоги – приємні способи змінити відношення до вправ, 
дієт та уяві про самого себе.

Вплив йоги на здоров’я людини включає таке:
1. Тіло у результаті практики йоги здобуває 

пропорційні розміри, та виникає природна гармонія 
та функціональний баланс між різними органами, 
що приводить до поліпшення здоров'я та самопо-
чуття.

2. Усі частини тіла включені до практики з мінімальним 
зусиллям, без перенапруження, втоми, надмірного 
нагрівання та потовиділення.

3. Вправи йоги зміцнюють слабкі частини тіла без за-
дишки та хекання, які супроводжують спортивні 
заняття. Вони особливо ефективні при зміцненні 
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м'язів живота.
4. Закріпачені м'язи відновлюють свою еластичність. 

Рухливість суглобів також збільшується та 
відновлюється, навіть у похилому віці.

5. Поліпшується діяльність серця та всієї серцево-
судинної системи в цілому.

6. Можна досягнути свідомого контролю над 
більшістю автономних функцій організму, що не-
можливо зробити за допомогою інших фізичних 
вправ.

7. Незначні структурні та функціональні порушен-
ня можуть бути виправлені. Гармонічний розвиток 
усього тіла досягається за допомогою практики асан. 
Слабкі м'язи живота, крива спина, в'ялі стегна, що 
випирають, зігнуті плечі, впалі груди можуть бути 
виправлені, й їх форма може бути відновлена. Хре-
бет стає прямим і гнучким. Усі частини тіла здобува-
ють симетричне положення, що веде до поліпшення 
постави.

8. Йога допомагає позбутися тучності, видаляючи над-
лишковий жир, і розподіляючи той, що залишився 
по всьому тілу в правильній пропорції. Втрата ваги 
відбувається за допомогою використання практики 
поз.

9. Асани допомагають регулювати вагу. Якщо ваша 
вага нижче за норму, то вона збільшиться, якщо 
вище – зменшиться.

10. Формується правильне дихання.
11. Кров'яний тиск нормалізується, і більша кількість 

крові надходить до більшої кількості тканин.
12.  Поліпшується сон.
13. Виведення неперетравлених залишків їжі буде 

більш регулярним, і накопичені в тілі токсини бу-
дуть виводитися легко без додаткових ліків.

14. Впливаючи на причину нездужання, можна уник-
нути безлічі психосоматичних розладів без втру-
чання докторів і ліків.

15. Високий рівень витривалості й опору хворобам 
розвивається завдяки правильному функціонуванню 
внутрішніх органів і формування внутрішнього 
тілесного механізму самонастроювання.

16. Навіть після тривалої хвороби практики йоги 
прискорюють процес відновлення, тому що вони 
відновлюють і зберігають енергію та збільшують 
життєздатність.

17. Значно підвищується здатність переносити жару 
та холод, долати біль і стресові навантаження.

18. Йога вчить мистецтву розслаблення. Втома, як 
м'язова, так і психічна, усувається. Виникає розсла-
блення та підвищується адаптивність.

19. Усі напруження, такі як фізичні, розумові, 
емоційні поступово усуваються; тіло, розум і емоції 
функціонують гармонійно до самого похилого віку.
Хатха-йога – лікувальний вплив на організм за 

допомогою розтяжки м'язів, зв'язувань, суглобів. Че-
рез її неправильне висвітлення в нашій літературі у 
більшості людей склалося помилкове враження про 
цю дисципліну. Звичайно хатха-йога асоціюється з 
надскладними для виконання позами. Це відбувається 
тому, що до нас доходить класична хатха-йога вищого 

рівня, дійсно досить складна. Для того, щоб досягти 
цього рівня, необхідно багато років цілеспрямованих 
занять. Звичайна людина, а тим більше хвора, до них 
не готова. І така хатха-йога з лікувальною метою дій-
сно не застосовується [3, 6, 10, 14].

Лікувальна хатха-йога суттєво відрізняється від 
класичної. Володіючи величезною лікувальною си-
лою, вона в той же час проста для виконання та до-
ступна кожному. Більш того, як показує практика, 
правильно виконувана лікувальна хатха-йога за ефек-
тивністю перевершує всі інші методики, особливо на 
первинних етапах лікування складних хронічних за-
хворювань.

Відомо, що деякі елементи хатха-йоги кожна лю-
дина, сама того не усвідомлюючи, виконує щодня та з 
задоволенням. Наприклад, ранкове потягування. Сер-
це та легені забезпечують рухову активність людини. 
При виконанні рухів інтенсивність роботи цих орга-
нів збільшується та зменшується в спокої. Протягом 
ночі, поки людина спить, серце та легені відпочива-
ють, інтенсивність їхньої роботи мінімальна. Вранці, 
коли необхідно починати рухатися, захисні системи 
як би будять ці органи. При розтяганні грудних м'язів, 
більше інших пов'язаних із серцем і легенями, в ці 
органи надходить потік стимулюючих імпульсів. Це 
природний механізм – рефлекторно діючі захисні сис-
теми змушують нас виконувати ці рухи. Чим активні-
ші захисні системи, тим частіше та солодше потягу-
ється людина. Люди з ослабленими захисними силами 
– хворі та старі – роблять це вкрай рідко.

З усього сказаного випливає визначення: лікуваль-
на хатха-йога – це одержання фізичного задоволення 
від почергової розтяжки всіх груп м'язів. Саме при 
виконанні вправ у режимі задоволення потік стиму-
люючих імпульсів надає максимальний лікувальний 
ефект.

Основні правила виконання лікувальної хатха-
йоги:
1. Усі м'язи, що не беруть участь у підтримці даної 

пози, повинні бути розслаблені, й, у першу чер-
гу, повинні бути розслаблені м'язи, що розтягу-
ються в цій вправі. Це пов'язано з тим, що, по-
перше, напружені м'язи важко розтягти; по-друге, 
напружені м'язи не дають необхідної стимуляції 
внутрішніх органів.

2. Самою головною умовою правильного виконання 
лікувальної хатха-йоги є таке: м'язи повинні роз-
тягуватися до приємного відчуття. Намагайтесь 
знайти положення, коли вправа робить найбільшу 
приємність, і залишайтеся в ньому, поки це почуття 
зберігається, це і буде максимально корисним режи-
мом. Коли почуття задоволення зникне, спробуйте 
послабити чи підсилити розтяжку. Якщо воно не 
відновляється, переходите до наступної вправи. В 
середньому, кожна вправа виконується протягом 
однієї хвилини. В перші дні занять навантаження 
повинне бути мінімальним, особливо для літніх і 
важких хворих. Такі хворі спочатку повинні одер-
жувати задоволення не лише від розтяжки, але від 
нової незвичайної пози. В міру звикання до вправ 
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і поліпшення стану силу розтяжки можна буде 
збільшувати.

3. Для того, щоб вплив був гармонічним, бажано роз-
тягти всі основні групи м'язів, для чого необхідно 
виконати всі «основні» вправи.

4. При виконанні вправ намагайтеся ні про що не ду-
мати, зберіть всю увагу на відчуттях, на одержанні 
задоволення. Перед заняттям можна полежати 1-2 
хвилини та настроїти себе приблизно наступни-
ми словами: «Зараз я буду займатися лікувальною 
гімнастикою, цей час я присвячую лише собі, 
своєму тілу, одержанню задоволення. На цей час 
жодна думка, який би важливою вона ні здавалася, 
не може мене потурбувати, всі проблеми я залишаю 
на потім. Моє основне завдання зараз – одержання 
задоволень від розтяжки тіла».

5. Під час занять дихати так, як хочеться, відпустити 
дихання на волю, не контролювати його. Якщо 
одержувати задоволення від вправ, то дихання саме 
настроїться на правильний ритм і глибину.
Загальний принцип дозування навантажень на-

ступний: чим важчий стан, тим менше повинна бути 
розтяжка в кожній вправі та більше кількість підходів. 
По-можливості треба намагатися рівномірно розподі-
лити заняття протягом дня [1, 5, 7, 8].

Висновки.
1. Йога є цілющою системою теорії та практики. Вона 

заспокоює нервову систему та врівноважує тіло, ро-
зум і дух людини.

2. Регулярна практика асан робить тіло стрункішим, а 
мускули – пружнішими, нормалізується кровообіг, 
робота травної, ендокринної, нервової та серцево-
судинної систем. Практично всі асани розвива-
ють гнучкість хребта та м'язи спини, що життєво 
необхідно при сидячій роботі.
Перспективним є: розробка та наукове обґрунту-

вання використання хатха-йоги у фізичній реабіліта-
ції при I-II ступенях екзогенного ожиріння.
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Характеристика дітей як суб’єктів навчання адаптивній 
фізичній культурі в умовах центрів соціальної реабілітації

Яшна О.П.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Висвітлено результати дослі-
дження умов реабілітаційних 
установ і особливості характерис-
тик 162 дітей з вадами розвитку, 
як суб’єктів адаптивної фізичної 
культури (АФК).  Визначено по-
зицію батьків щодо процесу від-
новлення дітей засобами АФК. 
За результатами дослідження 
було виділено типові для двох 
центрів групи дітей, а також ви-
вчено їх фізичні вміння, якості, і 
рівень соціальної інтеграції у ко-
лективі. Доведено, що відсутність 
систематичних занять із дітьми 
з вадами розвитку позначається 
на ефективності проведення не 
лише фізкультурно-спортивної, 
але й фізичної реабілітації.

Яшна О.П. Характеристика детей как субъ-
ектов обучения адаптивной физической 
культуре в условиях центров социаль-
ной реабилитации. В статье освящено ре-
зультаты исследования реабилитационных 
учреждений и особенности характеристик 162 
детей с отклонениями в развитии, как субъек-
тов адаптивной физической культуры (АФК). 
Определено позицию  родителей относитель-
но процесса восстановления детей средства-
ми АФК. По результатам исследования было 
выделено типичные для двух центров группы 
детей, а также изучено их физические умения, 
качества, и уровень социальной интеграции в 
коллективе. Доказано, что отсутствие систе-
матических занятий с детьми с недостатками 
развития обозначается на эффективности про-
ведения не только физкультурно-спортивной, 
но и физической реабилитации.

Yashna O.P. Description of children 
as subjects of adaptive physical cul-
ture training in social rehabilitation 
centres. The article shows the results of 
rehabilitation centres’ research and the 
peculiarities 162 of children with physi-
cal disabilities, as subjects of adaptive 
physical culture (aPC). we have inves-
tigated  the parents’ opinion considering 
the process of children rehabilitation by 
means of aPC. The research resulted in 
singling out groups typical of children for 
two centres, studying their physical abili-
ties and qualities as well as their social-
ization level. It is proved that absence of 
the systematic reading with children with 
the lacks of development is designated 
on efficiency of leadthrough not only to 
athletic-sporting but also to the physical 
rehabilitation.

Ключові слова:
реабілітація, діти, інтеграція, 
розвиток, навчання.

реабилитация, дети, интеграция, разви-
тие, обучение.

rehabilitation, children, socialization, de-
velopment, training.

Вступ.1

Вихідною умовою при побудові навчально-
відновлювального процесу є вивчення характеристики 
суб’єкту педагогічної діяльності за станом здоров’я, 
фізичними, психічними, особистісними особливостя-
ми і умов в яких відбувається його розвиток, що дає 
можливість ставити і вирішувати навчальні завдання.

Визначено, що інтеграція індивідів відбувається 
під час їх сумісної діяльності [1]. У процесі реабілі-
тації дітей засобами АФК такою діяльністю є навчан-
ня рухам, гра, спорт, активне дозвілля. Особливого 
значення фізичний розвиток набуває у реабілітації й 
навчанні дітей з обмеженими можливостями. Вста-
новлено, що без достатнього розвитку рухових вмінь, 
навичок і таких фізичних якостей, як сила, швидкість, 
витривалість, спритність, гнучкість неможливо обхо-
дитися у повсякденному житті. Навчання фізичним 
якостям відбувається з метою загального розвитку 
і професійної реалізації дитини в майбутньому, під-
тримки кондиції її організму протягом життя для за-
безпечення його оптимальної якості [4, 5].

Діти з вадами розвитку, які відвідують реабілітацій-
ні установи мають різні вади здоров’я, різний вік тощо. 
Приходячи до центру, вони потрапляють у колектив, 
проте їм складно налагодити особисті стосунки,  тому 
що вони не мають достатнього досвіду у спілкуванні 
і взаємодії з іншими людьми в наслідок специфічних 
умов життя пов’язаних із захворюванням.

У суспільстві, що культурно розвивається, після 
сім’ї особливу роль у соціалізації дитини відіграє шко-
ла, для дітей з вадами розвитку цю роль виконують 
спеціальні учбові заклади, суспільні організації, реабі-
літаційні  установи тощо. Мережа центрів реабілітації є 
організованим у часі і просторі середовищем, яке скла-
дає систему державного соціально-правового забезпе-
чення сім’ї, що виховує дитину з вадами розвитку.

© Яшна О.П., 2010

Аналіз науково-методичної літератури дав змогу 
визначити що, на сьогодні, науковці приділяють до-
статньо уваги вивчанню дітей як суб’єктів навчання 
АФК в закладах спеціальної (корекційної) освіти [4, 
5]. Проте досліджень з вивчення дітей в умовах реабі-
літаційних установ нами не було знайдено, тому вва-
жаємо доцільним провести вивчення дітей як суб’єктів 
навчання АФК в умовах реабілітаційних установ. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчення дітей в умовах цен-

трів реабілітації, як суб’єктів навчання АФК.
Завдання роботи:
Вивчити нормативно-правові і фактичні функ-

ції реабілітаційних установ Центру соціальної ре-
абілітації дітей-інвалідів Мелітопольської міської 
ради Запорізької області (МЦР) і Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей і молоді з функціо-
нальними обмеженнями  «ІРИДА» Оболонського ра-
йону міста Київ (КЦР).

Вивчити контингент дітей як суб’єктів навчання 
АФК, які обслуговуються на базі цих реабілітаційних 
установ. Визначити позицію батьків щодо застосуван-
ня засобів АФК у процесі реабілітації.

Узагальнити отримані дані і зробити висновки.
Методологія дослідження: на теоретичному рів-

ні – аналіз, синтез і узагальнення, на емпіричному 
рівні – педагогічний експеримент, педагогічне спо-
стереження, контрольні випробування проводились із 
застосуванням Орієнтувального комплексу тестових 
оцінок стану фізичної підготовленості із Програми 
для шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2006), 
тестування витривалості проводились із застосуван-
ням тренажера «Степпер» і велоергометра. Для дітей 
з наслідками ДЦП (органічним враженням ЦНС) за-
стосовувалось тестування рухових умінь розроблених 
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у школі-центрі «Динаміка»; соціологічні методи: теле-
фонне опитування, анкетування; психологічні методи: 
психологічне спостереження за методикою Р.Бейзла; 
медико-педагогічне дослідження: вивчення і аналіз 
медичних карт; методи математичної статистики. 

Результати дослідження.
Експериментальними базами для вивчення діяль-

ності реабілітаційних установ стали Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів (м. Мелітополь) і Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з 
функціональними обмеженнями «ІРИДА» (м. Київ). 
Аналіз нормативної бази і безпосереднє спостережен-
ня за діяльністю цих установ показали, що вони ма-
ють загальні і специфічні риси за своїми функціями. 
Так, Центр соціальної реабілітації (ЦСР) [2] має роз-
галужену структуру для надання різних видів реабі-
літації, в тому числі медичний супровід і професійну 
реабілітацію, а Центр соціально-психологічної реабі-
літації (ЦСПР) [3] – не займається наданням цих по-
слуг, але серед іншого проводить юридичне і інформа-
ційне забезпечення свої клієнтів. Загальним для двох 
установ є спрямування на соціальну, психологічну і 
фізичну реабілітацію свої підлеглих. Важливого зна-
чення набуває особливість відвідання двох установ за 
нормативними документами і фактично. Так, у ЦСР 
курс реабілітації має складати не менше 6 місяців, а 
фактично складає 1 – 1,5 тижня. У ЦСПР він не має 
обмежень за нормативними документами, а фактич-
но його відвідують діти за відповідним графіком. Такі 
обставини  пов’язані із тим, що кількість клієнтів на 
одного фахівця перевищує встановлену норму. Опи-
тування фахівців і керівників 36 центрів України дало 
змогу встановити, що переважно в центрах викорис-
товують засоби фізичної реабілітації, а фізкультурно-
спортивній реабілітації не приділяється належна 
увага. Однією із основних причин такого становища 
є відсутність у забезпеченні реабілітаційних установ 
методичним ресурсами, а також недостатня кількість 
спеціалістів за відповідним фахом, які б могли надава-
ти кваліфіковані послуги. 

Нами було проведено вивчення медичних карт 162 
дітей (104 дитини із МЦР і 58 із КЦР), у яких не було 
протипоказань до занять із фізичної і фізкультурно-
спортивної реабілітації, що дало змогу встановити 
наступне: переважна кількість дітей в обох центрах 
мала вади опорно-рухового апарату. Так, у Меліто-
польському центрі – 66,6% хлопців (з них у 46,3% 
в наслідок враження ЦНС)  і 60,0 % дівчат (46,0 – в 
наслідок враження ЦНС). До того ж у 3,7% хлопців і 
4,0% дівчат було зареєстровано супутні захворюван-
ня: сколіоз, плоскостопість, розлади мови, вади слуху 
чи зору, епілепсія, захворювання внутрішніх органів 
і психіки тощо. У Київському центрі 59,4% хлопців і 
50,0% дівчат мали враження ОРА (з них 50,0 і 34,6%, 
відповідно – з наслідками враження ЦНС), у тому 
числі сполучені захворювання  зустрічались у 28,1% 
хлопців і 26,9% дівчат. Діти з іншими вадами склада-
ли меншу кількість, так серед було виділено наступні 
категорії за дефектом: з вадами зору, з вадами слуху, 
з вадами інтелекту, із захворюваннями внутрішніх 

органів і інші (сюди увійшли захворювання обмінну 
речовин, рак тощо) [6]. За педагогічної періодизаці-
єю в обох центрах були представлені всі вікові кате-
горії дітей. Проведене дослідження контингенту дітей 
в умовах ЦР дало змогу виділити типові групи І, ІІ і 
ІІІ (додаткову) для занять із фізичною і фізкультурно-
спортивною реабілітацією. До І групи увійшли діти з 
вадами опорно-рухового апарату (ДЦП і наслідками 
органічного враження ЦНС), до ІІ – діти з іншими ва-
дами, ІІІ групу склали діти, які мали достатній роз-
виток фізичних і соціальних якостей, щоб займатися 
спортом.

Результат анкетування (42 респонденти), ціле-
спрямованого опитування і бесід  (183 респонденти, 
якими виступали батьки, опікуну і близькі родичі ді-
тей) [7] показали, що батьки дітей мелітопольського 
центру займають переважно пасивну позицію щодо 
відновлення здоров’я своїх дітей засобами АФК, та-
кож із безпосередніх розмов стало відомо, що вони не 
бачать особливої перспективи розвитку своєї дитини 
взагалі, хвороба дитини у ряді випадків розгублює 
батьків, вони не мають відповідного плану дії щодо 
оздоровлення дитини. Навпаки, більшість батьків зі 
столиці впевнені у собі і своїх можливостях, мають 
читку мету і ставлять відповідні завдання щодо від-
новлення своєї дитини, намагаються використовува-
ти якнайбільше ресурсів для відновлення і розвитку 
своєї дитини. Здебільшого такі обставини пов’язані із 
фактично більшими можливостями батьків у Києві, їх 
матеріальною забезпеченістю і доступністю різнома-
нітних засобів.

Аналіз показників середніх значень первинного 
дослідження вказує на те, що діти І і ІІ групи за роз-
витком рухових умінь і фізичних якостей не готові 
до щонайменших навантажень засобами фізичної і 
фізкультурно-спортивної реабілітації, про що свід-
чить відсутність статистичної достовірної різниці 
(p>0,05) у розвитку цих умінь і якостей між хлопцями 
і дівчатами (за виключенням окремих видів вправ). 
Діти на заняті починали скаржитися на втому вже 
після розминки. Вони дуже виснажувались під час 
силових і швидкісних вправ, часто робили інтервали 
для відпочинку під час вправ на витривалість. У 
більшості дітей, які за віком мали оволодіти базою 
основних рухів, не було розуміння про правильну 
техніку виконання елементарних вправ (присідання, 
ловіння м’яча, бігу, стрибання, метання тощо) і 
прийняття вихідних положень, структура рухів була 
нестабільною. Також слід зауважити, що більшість 
дітей не знали жодної рухливої гри. Значний розбіг 
дисперсії вибірки вказує на влив індивідуальних 
показників на середні значення у прояві тих, чи інших 
вмінь і навичок серед дітей різного віку і статі, тобто 
в групі були діти, як дуже сильні по відношенню до 
середніх значень, так і дуже слабкі.  Не зважаючи 
на те, що досліджуваний контингент дітей мав 
різні захворювання і вік, результати показників 
коефіцієнту варіації свідчить, що основна частина 
даних, має незначне варіювання (>10 %), тобто є 
інформативними.
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За опитуванням дітей і їх батьків, а також виходячи 
із результатів тестування на розвиток у дітей фізичних 
якостей і рухових вмінь, стало відомо, що 86,3 % дітей 
не займались систематичними фізичними вправами. 

Психологічне спостереження за дітьми за 
методикою Р.Бейзла дало можливість встановити, що 
переважна кількість дітей знаходилась у нейтральній 
соціально-емційній області вирішення соціально-
інтеграційних завдань. Діти під час дослідження 
були включені у такі процеси: обмін інформацією і 
визначення ситуації у груповій свідомості; взаємне 
оцінювання один одного і зовнішньої інформації, 
формування групових цінностей; спроби індивідів 
командувати один одним або впливати один на одного, 
формування статусної ієрархії; формування групового 
рішення (p<0,05).

Додамо, що за результатами педагогічного 
спостереження діти І групи не виявляли інтересу до 
спілкування і взаємодії один з одним без заохочення їх 
з боку батьків або реабілітолога. Деякі діти виявляли 
агресію, штовхались, віднімали спортивний інвентар 
у інших тощо. Окремі діти, які були вперше включені 
до групи лякалися великої кількості дітей і плакали. 
Діти ІІ групи невпевнено почувалися у колективі, 
соромились, відмовлялись грати разом, вели себе 
напружено, іноді вступали до конфліктів і суперечок, 
тому намагалися виконувати завдання на самоті. При 
цьому на індивідуальних заняттях у дітей обох груп 
мотивація до виконання вправ і ігор дуже послаблялась. 
І навпаки, чим більше на занятті було присутньо осіб, 
тим зацікавленішими були діти, тим менше вони 
скаржилися на втому і скоріше оволодівали руховими 
вміннями.

Висновки.
Таким чином, можливо зробити висновок, що 

відсутність систематичних занять із дітьми з вадами 
розвитку позначається на ефективності проведення 
не лише фізкультурно-спортивної, але й фізичної 
реабілітації. Заняття з АФК в центрах, виходячи 
із особливостей їх нормативного і фактичного 
функціонування, на сьогодні є додатковою формою 
фізичного розвитку дитини,  а за даними анкетування, 
опитування і бесід з батьками, для більшості дітей – 
це основна форма занять дітей фізичною активністю. 
Тому важливим є заохочення батьків до навчання своїх 
дітей засобами АФК поза центром. Альтернативним 
способом вирішення завдання фізичного і соціального 
розвитку дітей, ми вбачаємо у впровадженні досвіду 
застосування бази реабілітаційних установ для 
проведення систематичних занять з фізкультурно-
спортивної реабілітації.

У подальшому нами буде вивчено динаміку 
показників розвитку рухових вмінь, фізичних якостей 
і інтегрованості дітей в колективі, як результату 
розробленої і впровадженої нами навчальної 
методики.
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Eksperymentalne uzasadnienie autorskiego programu rozwoju  
i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów awf pierwszego 

roku przy   nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych
Zdzieszyński A., Skowron J., Niźnikowski T., Bołoban W.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy

Annotation:
Zdzieszynski A., Skowron J., 
Niznikowski T., Boloban W. The ex-
perimental reason of  the  author’s 
programme of the development and 
improvement of images of the mo-
tive students AWF of first near the 
teaching of gymnastic practices. The 
low level of the quality of the teaching 
of gymnastic practices was affirmed on 
practical occupations from gymnastics 
at students awF. It was established on 
the basis of conducted investigations 
and experts opinion that the insufficient 
development was one of causes at the 
students of motive  images about made 
gymnastic practices. The author’s pro-
gramme of the development was cre-
ated and the improvement of the mo-
tive images which was introduced on 
practical occupations near the teaching 
of gymnastic practices. author’s pro-
gramme turns on four programmes of 
practices. They have aims, tasks, cen-
tres, the elements of control and control 
and adequate names to their aims: „The 
time of the movement”, „The sense of 
the movement”, „Spatial orientation”, 
„The control of the pose of the body”. 
Introduced author’s programme differ-
entiated the efficiency of teaching and 
the realization of gymnastic practices 
on the advantage of the experimental 
group on the end of the experiment in-
deed (p < 0,05). 

Здзієшинскі А., Сковрон Я., Нижни-
ковскі Т., Болобан В.М. Експеримен-
тальне обґрунтування авторської 
програми розвитку й удоскона-
лювання рухових уявлень у сту-
дентів першого курсу АФВ при 
навчанні гімнастичним вправам. 
На практичних заняттях з гімнастики 
студентів АФВ групою експертів заре-
єстрований не досить високий рівень 
оволодіння гімнастичними вправами, 
через низьку якість рухових уявлень 
про вправи, що розучують. На осно-
ві проведених досліджень розробле-
на авторська програма розвитку й 
удосконалювання рухових уявлень у 
студентів при навчанні гімнастичним 
вправам. Авторська програма вклю-
чає чотири програми вправ, кожна 
з яких має мету, завдання, засоби, 
елементи регламентації й контр-
олю, а назви програм відповідають 
цілям розвитку рухових уявлень: 
«Час руху», «Почуття руху», «Орієн-
тування в просторі», «Регуляція пози 
тіла». По завершенню педагогічного 
експерименту встановлена достовір-
на ефективність підвищення якості 
навчання гімнастичним вправам сту-
дентів експериментальної групи на 
основі розвитку й удосконалювання 
рухових уявлень у порівнянні з контр-
ольною групою(Р<0,05).

Здзиешынски А., Сковрон Я., Нижников-
ски Т., Болобан В.Н. Эксперименталь-
ное обоснование авторской программы 
развития и совершенствования двига-
тельных представлений у студентов 
первого курса АФВ при обучении гим-
настическим упражнениям. На практи-
ческих занятиях по гимнастике студентов 
АФВ группой экспертов зарегистрирован 
не достаточно высокий уровень овладения 
гимнастическими упражнениями, по при-
чине низкого качества двигательных пред-
ставлений о разучиваемых упражнениях. 
На основе проведенных исследований 
разработана авторская программа разви-
тия и совершенствования двигательных 
представлений у студентов при обучении 
гимнастическим упражнениям. Авторская 
программа включает четыре программы 
упражнений, каждая из которых имеет 
цели, задачи, средства, элементы регла-
ментации и контроля, а названия программ 
соответствуют целям развития двигатель-
ных представлений: «Время движения», 
«Чувство движения», «Ориентировка в 
пространстве», «Регуляция позы тела». 
По завершению педагогического экспери-
мента установлена достоверная эффек-
тивность повышения качества обучения 
гимнастическим упражнениям студентов 
экспериментальной группы на основе раз-
вития и совершенствования двигательных 
представлений, по сравнению с контроль-
ной группой(Р<0,05).

Keywords:
motive images, gymnastics, gymnasts, 
students, instruments, experiment, au-
thor’s programme of practices, teach-
ing, formation.
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Wstęp. 1

Postawienie problemu badawczego. 
W większości przypadków ćwiczenia gimnastycz-

ne charakteryzują się acyklicznym charakterem ruchów. 
Ćwiczenia gimnastyczne są nowymi ruchami dla wszyst-
kich. Uczeń nie spotkał się z nimi w swym życiu codzien-
nym. To są pierwsze spotkania tego rodzaju. Ćwiczenia 
gimnastyczne znajdują się na  różnym poziomie trudno-
ści, w różnych  strukturach ruchów:
- ćwiczenia łatwe (elementarne): przykład – pozy ciała, 

położenia ciała, zwisy, podpory, skłony,  przetoczenia, 
przewroty i inne;

- ćwiczenia średniej trudności: wspierania, kołowroty, 
przerzut bokiem, zeskoki; – ćwiczenia trudne: przerzuty 
w przód i w tył, salta, stania na rękach, elementy z 
puszczaniem i ponownym chwytaniem przyrządu i 
inne;

- ćwiczenia wyższej trudności: przelot Tkaczowa, skok 
Blanika, salto Delczewa i inne. 

© Zdzieszyński a., Skowron J., Niźnikowski T., Bołoban w., 2010

Charakterystyczny jest styl gimnastyczny wykona-
nia ćwiczeń. 

Elementy określające styl gimnastyczny wykonywa-
nych ćwiczeń to:
-dynamiczna postawa ciała;
-zachowanie prostych nóg i obciągniętych palców u stóp;
-obszerna amplituda ruchów;
-demonstracja wysokiego poziomu zdolności 

koordynacyjnych podczas wykonania ćwiczeń;
-tempo-rytm wykonania ćwiczeń;
-choreografia i artyzm przy wykonaniu ćwiczeń;
-łączenie ruchów z muzyką.

Cele i zadania przy nauczaniu i demonstracji ćwi-
czeń gimnastycznych.

Cele: a) edukacyjno-rozwojowy charakter wpływu na 
organizmy ćwiczących poprzez wykonywane ćwiczeń, 
harmonijny rozwój funkcji organizmu, doskonalenie ko-
ordynacji ruchów, przygotowanie fizyczne;
b) pozytywny wpływ wykonywanych ćwiczeń 

gimnastycznych na zdrowie człowieka, skuteczne 
podwyższenie działalności życiowej organizmu, 
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rehabilitacja i rekreacja dla wzmocnienia zdrowia, 
leczenie zawodowych chorób;

c) kształtowanie umiejętności ruchowych, nawyków 
ruchowych przystosowawczego charakteru do 
przygotowania zawodowego;

d) wychowanie kulturalnych, estetycznych, wolicjonalnych 
jakości ćwiczących gimnastykę;

e) opracowanie i wykonanie programów ćwiczeń 
gimnastycznych z różnych typowych strukturalnych 
grup;

f) realizacja warunków skutecznego nauczania ćwiczeń.
Zadania: a) znać podstawowe środki gimnastyczne;

b) władać metodyką nauczania ćwiczeń gimnastycznych;
c) rozwijać fizyczne jakości ćwiczących;
d) kształtować ruchowe umiejętności, ruchowe nawyki 

wykonania ćwiczeń gimnastycznych z różnych 
typowych strukturalnych grup trudności;

e) wykorzystać w trakcie opanowania ćwiczeń 
gimnastycznych techniczne środki nauczania;

d) opanować warunki skutecznego nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych (efektywne działania nauczyciela, 
trenera w trakcie nauczania, wykorzystania 
współczesnych pedagogicznych technologii; 
przygotowania ćwiczącego do nauczania konkretnemu 
ćwiczeniu gimnastycznych);

f) skutecznie wykorzystać metody i środki gimnastyczne 
w swojej pracy zawodowej.
Metodyczne szczegóły i osobliwości gimnastyki 

jako systemy ruchów.
Gimnastyka – system uniwersalnych środków wy-

chowania fizycznego człowieka. Specyficzna osobliwość 
ćwiczeń gimnastycznych przy ich wykonaniu – to jest 
przejawianie koordynacyjnych zdolności motorycznych z 
dokładnie określaną charakterystyką ruchów: podane po-
łożenie ciała wejściowe i końcowe ćwiczącego, kierunek 
i amplituda ruchów, charakter działania mięśni. To daje 
możliwość standaryzowania programów ruchów, pod-
niesienia warunków nauczania i kształtowania ćwiczeń, 
przejście od irradiacji działań ruchowych do ich koncen-
tracji i stabilizacji w Centralnym Układzie Nerwowym.

Dla wykonania ćwiczeń gimnastycznych charaktery-
styczne są:
a) wszechstronność wpływu ćwiczeń gimnastycznych na 

organizm;
b) różnorodność środków – ćwiczeń gimnastycznych;
c) wybór wpływów ćwiczeń gimnastycznych na organizm 

ćwiczących;
d) reglamentacja zajęć i rzetelna regulacja obciążeń 

wykonywanych ćwiczeń na organizm;
e) możliwości podwyższenia złożoności wykonywanych 

ćwiczeń i tworzenia z nich układów ćwiczeń i 
kombinacji;

f) wykorzystanie tych samych ćwiczeń w różnych 
warunkach przy różnych zadaniach.
Podstawowe środki gimnastyki: a) ćwiczenia 

porządkowo – dyscyplinujące: kolumny do prowadzenia 
ćwiczeń gimnastycznych, musztra;
b) ćwiczenia ogólnorozwojowe: obręczy barkowej 

i ramion, szyi, tułowia, nóg i bioder, formujące 
postawę;

c) ćwiczenia stosowane: chód i bieg, równoważne, 
wspinaczkowe, rzuty i chwyty, podnoszenie i 
przenoszenie, czołganie, skoki proste;

d) ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych – męskich: 
ćwiczenia wolne, koń z łękami, kółka, skok przez stół, 
poręcz symetryczne, drążek;

przyrządach)
e) ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych – żeńskich: 

skok przez stół, poręcze asymetryczne, równoważnia, 
ćwiczenia wolne;

f) ćwiczenia akrobatyczne: przetoczenia, przewroty, 
przerzuty, stania, salta, ćwiczenia dwójkowe i 
zespołowe;

g) skoki na trampolinie;
h) ćwiczenia gimnastyki artystycznej: ćwiczenia bez 

przyborów, ćwiczenia ze skakanką, piłką, obręczą, 
wstążką, maczugami.
Formy zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń 

gimnastycznych: lekcja wychowania fizycznego 
w szkole, pozalekcyjne zajęcia, zajęcia treningowe, 
aerobik, fitness, bodybalance, capoeira, parkour, pilates; 
rozgrzewka w sporcie dla wszystkich; rozgrzewka 
w sporcie wyczynowym i in. Wykonywanie ćwiczeń 
gimnastycznych na zajęciach praktycznych ze studentami 
daje możliwość podniesienia ich aktywności fizycznej, 
kształtowania umiejętności, nawyków ruchowych w 
procesie szkolenia.  

Gimnastyka sportowa jest dosyć szczególną 
dyscypliną, w której dokładność, precyzja, jakość i 
estetyka ruchów mają zasadnicze znaczenie w końcowym 
etapie szkolenia, którego efekty obserwujemy w czasie 
zawodów. W tej dyscyplinie sportu mamy do czynienia z 
ćwiczeniami akrobatycznymi, skokami złożonymi oraz z 
ćwiczeniami na przyrządach. Gimnastyka sportowa należy 
do dyscyplin, w których wymagana jest bardzo duża 
dokładność ruchu w bardzo krótkim czasie przy niezwykłej 
złożoności ruchu we wszystkich płaszczyznach. W 
ostatnim dwudziestoleciu nastąpił bardzo szybki rozwój 
gimnastyki pod względem trudności wykonywanych 
elementów i układów ćwiczeń, skoków akrobatycznych 
i skoków. Wiąże się to oczywiście z wysokim ryzykiem 
i niebezpieczeństwem podczas treningów i zawodów. 
Obecnie w przepisach występuje aż 6 grup trudności 
elementów przy czterech przed dwudziestu laty. Szybki 
rozwój niewątpliwie ma miejsce dzięki postępowi w 
technologii produkcji sprzętu gimnastycznego, ale jeszcze 
większe znaczenia ma przygotowanie zawodników i 
zawodniczek pod wszystkimi względami. Imponujące 
jest przygotowanie fizyczne; siła, skoczność, szybkość, 
gibkość, koordynacja ruchowa, ale nie należy również 
zapominać o przygotowaniu psychologicznym jako 
równie ważnym zarówno w procesie treningu jak i w 
czasie zawodów.  Występuje wiele różnorakich metod 
i technologii nauczania ćwiczeń gimnastycznych, lecz 
analiza dostępnej literatury świadczy o tym, że metody 
kształtowania wyobrażeń ruchowych nie zajmują 
należnego im, odpowiednio istotnego miejsca w procesie 
szkolenia [2,8,9,18].

Wyobrażenia ruchowe w strukturze wykonania 
ćwiczeń gimnastycznych: modalne komponenty 
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psychomotoryki i sensomotoryki człowieka. „Tylko 
wyobrażenie ruchu może być wystarczającym bodźcem 
do prób jego wykonania” (Carpenter, za  [8]). Te słowa 
wypowiedziane jeszcze w 19-tym wieku świadczą o bardzo 
wczesnym zainteresowaniu zależnościami pomiędzy 
psychiką, układem nerwowym, fizjologią, psychologią, 
budową anatomiczną a fizyczną formą ukierunkowanej 
aktywności człowieka, do której możemy niewątpliwie 
zaliczyć gimnastykę sportową, sport wyczynowy czy 
uprawiany rekreacyjnie. Czym są wyobrażenia ruchowe?  
Czy wyobrażeniami jest tylko świadoma i nieświadoma 
wiedza o przebiegu określonych ruchów? Czy są raczej 
połączeniem współpracy wiedzy i kinestetycznego 
różnicowania ruchów dla dokładnego odtworzenia zadania 
ruchowego. Umiejętność uruchomienia odpowiedniej ściśle 
wymaganej siły w odpowiednim czasie przy wymaganej 
prędkości z zakładaną częstotliwością itd. To właśnie za 
pomocą wyobrażeń ruchowych, przy wykorzystaniu czucia 
mięśniowo-ruchowego jesteśmy w stanie kontrolować, czy 
też korygować ruch w czasie jego trwania.

W procesie nauczania ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych uczeń i nauczyciel przechodzą trzy 
kluczowe etapy: etap formowania wyobrażeń ruchowych 
początkowego nauczania ćwiczeń, etap pogłębionego 
nauczania ćwiczeń, etap umacniania i doskonalenia 
ćwiczeń [4,5,7,8,9,18,19]. Autorzy eksperymentalnie 
uzasadnili kolejność pedagogicznego procesu 
formowania wyobrażeń ruchowych przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych. Podmiotem 
w tym procesie jest oczywiście student zajmujący 
się gimnastyką, poziom przygotowania fizycznego, 
technicznego, psychicznego, niezbędnych do nauczanych 
ćwiczeń przy dydaktycznych objaśnieniach o podstawach 
techniki sportowej ćwiczeń; stworzenie wizualnego 
obrazu ruchu. Pokaz ma na celu zapoznanie studenta 
z nauczanym ćwiczeniem i położeniami ciała, fazami 
ruchów, sterowniczymi ruchami, dynamiczną postawą 
oraz węzłowymi elementami techniki sportowej. Do 
najważniejszych należy rozpoczęcie procesu formowania 
wyobrażeń ruchowych przy wykorzystaniu specjalnie 
opracowanych celowych programów, takich jak orientacja 
przestrzenna na podłożu i w locie, czucia krótkotrwałego, 
średnio trwałego i długotrwałego wykonania ruchów, 
odpowiedniej siły, kinestetycznego różnicowania ruchów, 
przedsionkowej wrażliwości i stabilności.

W pedagogicznym postępowaniu student powinien 
wykonywać oddzielne części ćwiczenia, fazy ćwiczenia 
pod ciągłą świadomą kontrolą i z pomocą trenera, 
kopiując pokaz i korygując wykonanie z własnymi 
wyobrażeniami oraz czuciem ruchu. Wykonując pierwsze 
próby ćwiczeń z celowych programów oraz ćwiczeń 
przygotowawczych, pomocniczych i imitacyjnych proces 
formowania wyobrażeń ruchowych przebiega jakby po 
spirali, podstawą, której są modalne komponenty [8]. 
Termin modalne komponenty wyobrażeń ruchowych 
wyjaśniają za na przykładzie cytryny. Z czego składa się 
nasze wyobrażenie o cytrynie? Ze wzrokowego wrażenia 
(kolor żółty, kształt elipsy), węchowego wrażenia 
(aromat), mięśniowo – ruchowego odczucia powstającego 
przy próbie zważenia cytryny na dłoni, odczucia poprzez 

zmysł dotyku jej chropowatej powierzchni. Wszystko to 
modalne komponenty, z których w świadomości formuje 
się obraz tego, co my nazywamy cytryną. Przy formowaniu 
wyobrażenia ruchu dochodzi do czegoś analogicznego, 
jak w przypadku z cytryną.

Jakie mogą być modalne komponenty ćwiczenia 
gimnastycznego z pozycji wyobrażeń ruchowych? 
Naukowcy wskazują na obiektywne i subiektywne 
modalne komponenty. Obiektywne – to biomechaniczne 
parametry i ich wskaźniki: kinematyka zmiany pozy ciała, 
przemieszczanie się ciała, czasowe parametry ruchu, 
wskaźniki wysiłków mięśniowych, siły współdziałania, 
wskaźniki wewnętrznych sił, kontakt z podłożem, 
strukturalne wskaźniki ruchów. Subiektywne – to 
sensomotoryczna integracja na podstawie funkcjonowania 
zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, przedsionkowego, 
oraz tworzenia pamięciowej struktury ruchu. Pomiędzy 
obiektywnymi i subiektywnymi modalnymi komponentami 
wyobrażeń ruchowych dochodzi do współzależności, 
dających możliwości skutecznej realizacji (na najwyższym 
poziomie) ideomotorycznych form ruchu.

Ideomotoryka –  to nauczanie ruchu przez wyobrażenia. 
Ideomotoryczny akt to proces przejścia od wyobrażeń 
ruchowych o ćwiczeniu do realnych myślowych procesów 
o ćwiczeniu czy też układzie ćwiczeń.

Zjawisko ideomotoryki zapoczątkował angielski 
lekarz David Gartli. Ideomotoryka była opracowywana 
przez angielskiego psychologa B. Carpentera i  następnie 
rozwinięta przez Anochina, Bernstejna, Puni i in. Trening 
myślowy powoduje mikroruchy, emocje, podwyższenie 
temperatury ciała, ciśnienia krwi, tętna i wzmożoną 
potliwość. Metoda ideomotoryki daje pozytywne 
ukierunkowanie na efektywne wykonanie ćwiczenia na 
treningach i zawodach. Poznanie ideomotoryki  to dobry 
trening własnej pamięci, czucia i zmysłów. Ideomotoryka  
podnosi dokładność, szybkość, siłę mięśniową a na 
zawodach może zamienić się w specjalną rozgrzewkę. 
Pozwala nam to zrozumieć wagę wyobrażeń ruchowych 
jako podstawy działań ideomotorycznych.

Niżej podano elementy struktury pedagogicznej 
technologii formowania wyobrażeń  ruchowych. Opinie 
opracowane przez [5,7,9,19], mają za zadanie określenie 
następujących elementów: 
a) cel – kształcenie wyobrażeń ruchowych początkowego 

nauczania ćwiczeń
b) pedagogiczne zadania
d) dydaktyczne zasady
e) wieloaspektowe (polidyscyplinarne) osobliwości 

kształtowania wyobrażeń ruchowych początkowego 
nauczania ćwiczeń: biologiczne, biomechaniczne, 
regulacyjne, pedagogiczne [5,7].

f) metody nauczania
g) celowe programy kształtowania wyobrażeń 

ruchowych
h) środki nauczania ćwiczeń gimnastycznych i 

akrobatycznych
i) warianty nauczania ćwiczeń
j) kolejność nauczania ćwiczeń:
k) nauczanie o charakterze oszczędnym (ćwiczenia łatwe 

do wykonania) i -intensywnym (ćwiczenia, które swoją 
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strukturą są zbliżone do wymogów techniki sportowej)
l) usuwanie błędów
ł) reglamentacja w procesie nauczania
m) kontrola jakości nauczania, korekta
n) formy zajęć i sposoby organizacji ćwiczących.

Prawidłowo przeprowadzony pierwszy etap 
(formowanie wyobrażeń ruchowych – początkowe 
nauczanie ćwiczeń) gwarantuje zarówno poprawność 
jak i skrócenie procesu uczenia i utrwalania ćwiczeń 
gimnastycznych i akrobatycznych. 

Charakterystyka treści Programów nauczania 
studentów AWF ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych w strukturze zajęć kierunkowych. 
W roku 2009 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego 
AWF Warszawa zatwierdziła nowy program nauczania 
przedmiotu „Gimnastyka” dla studentów pierwszego roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Program ten 
zawiera pewne różnice w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, 
spowodowane specyfiką dyscyplin gimnastycznych obu 
płci. Ze względu na znacznie większy zasób ćwiczeń z 
zakresu gimnastyki sportowej w programie mężczyzn, 
skupimy się na tym właśnie programie. Przedmiot 
„Gimnastyka” jest realizowany w dwóch pierwszych 
semestrach studiów w wymiarze 50 godzin, po 25 w 
każdym z semestrów. Zaliczenie przedmiotu wiąże się ze 
zdaniem egzaminu praktycznego po drugim semestrze. 
Do wymagań programowych obok ćwiczeń i elementów 
akrobatycznych czy na przyrządach znajdują się również: 
zaliczenie terminologii, zaliczenie prowadzenia z grupą 
ćwiczeń w różnych formach bez i z przyborem. Z uwagi 
na przedmiot badań zajmiemy się jedynie elementami 
akrobatycznymi i ćwiczeniami gimnastycznymi na 
przyrządach. Generalnie wszystkie elementy programowe 
dzielą się na ćwiczenia akrobatyczne, skoki, ćwiczenia na 
poręczach, na drążku i kółkach. Większość z elementów 
zaliczana jest w skali trzystopniowej z uwzględnieniem 
trudność formy ich wykonania, forma łatwa na ocenę 
dostateczną, trudniejsza na ocenę dobrą i najtrudniejsza 
na ocenę bardzo dobrą (najwyższą). Wszyscy studenci 
mają obowiązek wykazać się umiejętnością wykonania 
wszystkich elementów w formie najłatwiejszej na najniższą 
ocenę zaliczającą (ocena dostateczna), oraz zapoznają się z 
metodyką nauczania elementów w pozostałych formach, co 
umożliwia ich ewentualne zaliczenie na wyższe oceny w 
zależności od możliwości osobistych studentów. Z zakresu 
metodyki nauczania wszystkich form elementów studenci 
rozliczani są poprzez egzamin. Ćwiczenia zwinnościowo 
– akrobatyczne wykonywane na ścieżce akrobatycznej lub 
na planszy do ćwiczeń wolnych to: przewroty w przód i 
w tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, stanie na głowie, 
przerzut w przód, salto w przód. Przewroty: 

w przód z postawy do przysiadu podpartego• 
w przód z postawy do rozkroku podpartego• 
w przód z postawy do postawy o nogach prostych i • 
złączonych
w tył z postawy o nogach prostych do przysiadu • 
podpartego
w tył z postawy o nogach prostych z wyprostem pod • 
kątem min. 45°
w tył z postawy o nogach prostych przez stanie na • 

rękach
Stanie na rękach:• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach i przewrót w 
przód• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach z zaznaczeniem 
wytrzymania poniżej 1s• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach wytrzymane 2s
Przerzut bokiem:• 
z postawy z ramionami w górze przerzut do rozkroku z • 
ramionami w bok
z postawy z ramionami w górze dwa przerzuty połączone • 
do rozkroku z 
ramionami w bok  • 
z postawy z ramionami w górze przerzut bokiem do • 
rozkroku z ramionami w bok 
oraz drugi przerzut bokiem wykonany w drugą stronę  • 

Skoki: kuczny i rozkroczny. Ćwiczenia na poręczach: 
zamachy w podporze, zeskoki (odwrotny, odwrotny 
z ½ obrotu, zawrotny), stanie na barkach, wspierania z 
oparcia na ramionach do podporu, przewroty. Ćwiczenia 
na drążku: wymyk przodem do podporu, przedmachy, 
kołowroty, zeskoki podmykiem, wspieranie wychwytem. 
Ćwiczenia na kółkach: wspierania ciągiem ze zwisu do 
podporu . 

Niemal wszystkie wymienione elementy gimnastyczne 
i akrobatyczne są zawarte w programie nauczania szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Opanowanie 
w najlepszym z możliwych sposobów ich wykonania jest, 
więc jednym z czynników umożliwiających prawidłowe, 
szybkie i bezpieczne przeprowadzenie procesu nauczania 
w szkołach. Zapoznanie studentów z całą gamą ćwiczeń i 
metod kształtowania wyobrażeń ruchowych jako początku 
procesu nauki nawyków ruchowych, daje możliwość 
stosowania ich w innych dziedzinach pracy przyszłych 
nauczycieli w odniesieniu do różnych dyscyplin i 
dziedzin wychowania fizycznego. Dodatkowo obserwacje 
uczniów pod kątem szybkości i dokładności opanowania 
elementów, umożliwia podejmowanie bardziej trafnych 
decyzji dotyczących ewentualnego doboru uczniów dla 
poszczególnych dziedzin sportu czy rekreacji.

Cel badań. Ocena poziomu wyobrażeń ruchowych 
studentów AWF wykonujących podstawowe ćwiczenia 
gimnastyczne na zajęciach praktycznych oraz 
kształtowanie wyobrażeń ruchowych początkowego 
nauczania ćwiczeń.

Pytania badawcze.
Jaki poziom wyobrażeń ruchowych wykazują studenci 

przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów AWF?

Jak powinien być przygotowany autorski program 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów?

Jaki efekt dla rozwoju i doskonalenia wyobrażeń 
ruchowych studentów przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego 
roku studiów daje zastosowanie opracowanego przez nas 
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Autorskiego programu?
Metody i techniki badań. Sondaż diagnostyczny ma 

na celu monitoring rozwoju i doskonalenia wyobrażeń 
ruchowych przy nauczaniu studentów ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego 
roku studiów. Techniki badań: analiza literatury, 
obserwacja, ankieta, testy motoryczne jako techniki badań 
pedagogicznych, analiza dokumentów państwowych, 
protokołów z zawodów. Ocena ekspertów – wyrażenie w 
skali od 0 do 10 punktów opinii o skali poziomu wyobrażeń 
ruchowych studentów przy wykonaniu wybranych 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
pierwszego roku studiów. Technika badań – komisja 
sędziów sportowych. Eksperyment pedagogiczny – ocena 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów. Techniki badań: 
technika grup równoległych (ocena za wykonanie 
ćwiczeń na zajęciach praktycznych, ocena semestralna 
z przedmiotu), analiza statystyczna wybranych ćwiczeń 
na początku i na końcu eksperymentu (przewrót w przód, 
przewrót w tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, skok 
kuczny przez skrzynię, wymyk przodem na drążku). 

Wideo komputerowa analiza wybranych ćwiczeń 
gimnastycznych pod względem jakości ich wykonania 
w grupach równoległych na końcu eksperymentu 
pedagogicznego (przerzut bokiem, salto w przód, skok 
kuczny przez skrzynię, przerzut w przód przez skrzynię, 
zeskok odwrotny z ½ obr. z poręczy, przewrót w tył na 
poręczach, kołowrót w tył w podporze na drążku, zeskok 
podmykiem z drążka).

Zakładamy, że skuteczne podniesienie poziomu 
opanowania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 
zawartych w programie nauczania studentów pierwszego 
roku AWF nastąpi poprzez kształcenie wyobrażeń 
ruchowych z wykorzystaniem autorskiego programu. 
Program ten zawiera elementy rozwoju i doskonalenie 
jakości oceny orientacji przestrzennej, czasu 
wykonywania ćwiczeń, kinestetycznego różnicowania 
ruchów, regulacji pozy ciała  oraz skuteczność 
wykorzystania siłowych parametrów i wskaźników 
ruchu. Grupa badanych studentów liczyła 128 osób 
(grupy eksperymentalna-65 i kontrolna-63), z których 
64 czynnie uprawia sport (różne dyscypliny, średnio 
7,92 roku, średni wiek 19,32 roku, średni ciężar ciała 
76,22 kg i średnia wysokość ciała 181,66 cm), świadczą 
o ponadprzeciętnych możliwościach badanych. Początek 
eksperymentu przeprowadzono w październiku 2008, 
koniec eksperymentu w maju 2009.

Eksperymentalnym elementem oceny jest ankieta 
przeprowadzona wśród studentów pierwszego roku, na 
temat osobistego odczucia stopnia trudności opanowania 
poszczególnych ćwiczeń akrobatycznych, ćwiczeń na 
przyrządach i skoków gimnastycznych, poprzez ocenę 
czucia przestrzeni, czasu i kinestetycznego różnicowania 
ruchów (6 podstawowych ćwiczeń). Własna ocena 
trudności polegała na wypełnieniu ankiety, w której 
studenci mieli za zadanie określić w skali od 1 do 5 trudność 
jaką sprawiło im opanowanie lub próba opanowania 6-stu 
ćwiczeń programowych: 1 – bardzo łatwe, 2 – łatwe, 3 – 

optymalnej trudności, 4 – trudne, 5 – bardzo trudne
Kolejnym elementem pracy są testy służące do 

określenia zdolności odtworzenia konkretnych zadań 
ruchowych przy zaburzeniu układu przedsionkowego 
i układu kinestetycznego różnicowania ruchów, oraz 
poziom statycznej i dynamicznej  równowagi ciała i  
koordynacji sensomotorycznej. 

Wszystkie wymienione elementy pracy zostały 
przeprowadzone ponownie po zakończeniu semestru 
drugiego w końcu maja 2009, czyli z momentem 
zakończenia programu nauczania przedmiotu. 

Każdorazowo w części wstępnej realizowane są po 
2-3 ćwiczenia z czterech opracowanych programów: czas 
ruchu, czucie ruchu, orientacja przestrzenna i regulacja 
pozy ciała.

Wyniki badań. Z analizy ankiet wynika 
jednoznacznie, że studenci uważają za trudne elementy 
o bardzo złożonej strukturze ruchu, o średnim i długim 
czasie trwania. Zaskakujące jest, iż bardzo mały odsetek 
studentów potraktował ćwiczenia które z założenia były 
najtrudniejsze jako bardzo trudne do opanowania. Chodzi 
o ćwiczenia złożone o krótkim czasie trwania. Świadczy 
to o błędnych wyobrażeniach ruchowych ćwiczeń 
gimnastycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1: ”Jaki poziom wyobrażeń 
ruchowych wykazują studenci przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego roku 
studiów AWF”?

Analiza i porównanie uzyskanych rezultatów 
pozwalają na stwierdzenie skuteczności realizowanego 
programu autorskiego. Z badań przeprowadzonych na 
studentach AWF w Warszawie wynika, że nie mają oni 
wystarczająco wykształconych wyobrażeń ruchowych do 
wykonywania ćwiczeń (średnie ocen  od 3,27 do 6.69 w 
skali do 10 pkt.), słabo opanowali technikę sportową oraz 
wykazują niski poziom sensomotorycznej koordynacji. Te 
wszystkie czynniki składają się na poziom i skuteczność 
realizacji programu nauczania i osiąganych wyników. 
W pięciu z wykonywanych ćwiczeń różnice pomiędzy 
ocenami średnimi w grupach były nieistotne t<2, p>0,05. 
Jedynie w ocenie wykonania przerzutu bokiem wystąpiła 
znacząca różnica (t=2,183), p<0,05, ryc. 1.

W teście polegającym na ocenę kinestetycznego 
różnicowania siły dłoni w pozycji zwisu na podudziach 
w badaniu na początku eksperymentu okazały się 
nieistotne, wynik grup: kontrolnej wyniósł 292,5 N, 
eksperymentalnej 290,3 N. Istotność różnic t=0,15, 
p>0,05. W teście polegającym na ocenie orientacji 
przestrzennej i kinestetycznego różnicowania siły dłoni w 
locie przy zeskoku z wysokości 200cm grupa kontrolna 
uzyskała wynik 306,9N, eksperymentalna 288,3N; t=1,31; 
p>0,05 co również świadczy o nieistotności różnic między 
grupami, ryc.2.

Zadaniem było wywarcie nacisku na dynamometr 
jedną ręką o sile 200 N. Początek eksperymentu 
pedagogicznego

Odpowiedź na pytanie badawcze nr 2: „ Jak 
powinien być przygotowany autorski program rozwoju 
i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów przy 
nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
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Ryc. 1 Oceny ekspertów za wykonanie wybranych ćwiczeń w skali od 1 do 10 pkt. 
 na początku eksperymentu pedagogicznego: 

1-przewrót w tył, 2-wymyk, 3-przerzut bokiem, 4-stanie na rękach, 5-skok kuczny, 6-przewrót w przód

Ryc.2 Wyniki testów sensomotorycznej koordynacji przy zaburzeniu działania układu przedsionkowego przy 
użyciu dynamometru w zwisie na podudziach oraz przy zeskoku z wysokości 200cm.

Oceny eksperckie - Początek eksperymentu  
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programie pierwszego roku studiów”?
 Na podstawie badań własnych [9] oraz analizy 

literatury [4,6,10,11,12,13,15,16,17,18,19] opracowaliśmy 
autorski program ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia 
wyobrażeń ruchowych studentów przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego roku 
studiów. 

Autorski program ćwiczeń jest przeznaczony dla 
studentów I roku AWF w Warszawie. Zestawy ćwiczeń 
mają swoje cele, tekstowe opisy, reglamentację, wskazówki 

metodyczne. Realizacja zestawów ćwiczeń przez grupę 
eksperymentalną odbyła się na każdej z pięćdziesięciu 
godzin zajęć programowych z gimnastyki, gdzie studenci 
wykonali od dwóch do trzech ćwiczeń z każdego zestawu w 
rozgrzewce oraz części głównej. Grupa kontrolna realizuje 
na zajęciach program AWF w Warszawie z gimnastyki dla 
I roku w sposób tradycyjny przy zachowaniu identycznej 
do grupy eksperymentalnej objętości pracy w nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych. Obydwie grupy odbywają 
zajęcia na tej samej sali gimnastycznej. Autorski program 
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jest podzielony na cztery programy ćwiczeń, mający  
różnie cele. Pierwszy program to „Czas ruchu”, mający 
na celu rozwój i doskonalenie poczucia czasu w trakcie 
wykonywanych ruchów; drugi program – „Czucie ruchu”, 
mający na celu rozwijanie i doskonalenie kinestetycznego 
różnicowania ruchów wykonywanych na zajęciach 
praktycznych z przedmiotu gimnastyka; trzeci program 
– „Orientacja przestrzenna” mający na celu rozwijanie 
i doskonalenie orientacji przestrzennej na podłożu i w 
locie, treningiem układu przedsionkowego; czwarty  – 
„Regulacja pozy ciała” mający na celu rozwijanie i 
doskonalenie ruchowych wyobrażeń regulacji pozy ciała za 
pośrednictwem wykonywanych ćwiczeń, równoważnych 
statycznych i równoważnych dynamicznych. W tabeli 
1 podano programy ćwiczeń autorskiego programu 
formowania ruchowych wyobrażeń u studentów przy 
nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
studiów pierwszego roku.

W tabeli 2 podany algorytm, jako dydaktyczny 
mechanizm, wykorzystania zestawów ćwiczeń do rozwoju 
i kształtowania wyobrażeń ruchowych w strukturze 
wykonania ćwiczeń gimnastycznych przez studentów 
AWF w Warszawie.

Odpowiedź na pytanie badawcze nr 3: ” Jaki efekt dla 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów daje zastosowanie 
autorskiego programu”?  Na zakończenie eksperymentu 
pedagogicznego przeprowadzone ponownie testy w grupach 
równoległych wykazały znaczące różnice w zmianie ocen 
ekspertów za wykonywane ćwiczenia (poprawa techniki 
sportowej) jak i sensomotorycznej koordynacji. Wyraźnie 
uwidoczniła się poprawa w ocenie ekspertów zarówno grupy 
kontrolnej jak i grupy eksperymentalnej. Najniższa średnia 
ocena na początku eksperymentu w grupie kontrolnej 
to 3,27pkt. Natomiast w grupie eksperymentalnej 4,28. 
Najwyższe noty to odpowiednio 6,12 w kontrolnej i 6,69 w 
eksperymentalnej ( tab. 3). 

Na zakończenie eksperymentu widzimy znaczącą 
poprawę i tak odpowiednio najniższe noty to 5,80 w grupie 
kontrolnej oraz 6,76 w grupie eksperymentalnej, najwyższe 
7,03 w kontrolnej (ryc.3) i 8,56 w eksperymentalnej ( 
tab. 3). W grupie eksperymentalnej zaszły wiarygodne 
zmiany. Różnice w ocenach ekspertów we wszystkich 
wykonanych ćwiczeniach były istotne: przewrót w tył 
– t=3,458, p<0,01, wymyk- t=2,178, p<0,05, przerzut 
bokiem-t=4,707, 0<0,001, stanie na rękach- t=2,052, 
p<0,05, skok kuczny- t=2,627, p<0,05, przewrót w przód- 
t=3,322, p<0,01 

Wyniki testów oceny różnicowania czucia czasu 
w trakcie wykonywanych ćwiczeń wykazały większą 
poprawę w grupie eksperymentalnej. Różnice okazały się 
istotne. Test polegający na wykonaniu trzech przewrotów 
w przód w czasie 3s: grupa kontrolna 3,72s, grupa 
eksperymentalna 3,39s, t=2,27, p<0,05. Wykonanie 
trzech przewrotów w czasie 6s: grupa kontrolna 5,53s, 
grupa eksperymentalna 5,16s, t=2,17, p<0,01. Wykonanie 
trzech przewrotów w czasie 9s: grupa kontrolna 7,68s, 
grupa eksperymentalna 7,24, t=2,11, p<0,01 (ryc. 4).

Wykonane testy do oceny zdolności kinestetycznego 

różnicowania w pozycji zwisu na podudziach oraz testy 
do oceny orientacji przestrzennej w locie przy zeskoku z 
wysokości 200cm wykazały większą poprawę w grupie 
eksperymentalnej która we wszystkich próbach uzyskała 
wyniki bliższe wartości 200N. W teście polegającym 
na ściskaniu dynamometru z siłą 200N w zwisie na 
podudziach grupa kontrolna uzyskała średni wynik 
252,10N, grupa eksperymentalna 226,20N gdzie t=2,15, 
p< 0,01. W teście polegającym na ściskaniu dynamometru 
z siłą 200N wykonanym przy zaskoku z wysokości 200 
cm grupa kontrolna uzyskała średni wynik 271,50N, 
grupa eksperymentalna 240,00N gdzie t=2,20, p<0,01 
(ryc. 5).

Zadaniem było wywarcie nacisku na dynamometr jed-
ną ręką o sile 200 N. Koniec eksperymentu pedagogicz-
nego

Przed rozpoczęciem i na zakończenie eksperymentu 
pedagogicznego przeprowadzono również badania zdol-
ności motorycznych poszczególnych grup. Wykonano 
sześć prób sprawdzających siłę, skoczność, szybkość. 
Uzyskane wyniki potwierdzają brak istotnych różnic na 
początku jak i na końcu eksperymentu. Wyniki wykazują 
brak istotnej poprawy w wynikach uzyskanych przez stu-
dentów na zakończenie eksperymentu (tab. 4).

Wnioski.
1. Poziom wyobrażeń ruchowych u studentów AWF 

wykonujących ćwiczenia gimnastyczne z programu 
studiów okazał się niedostateczny, co odzwierciedla 
niska ocena za wykonanie ćwiczeń na zajęciach 
praktycznych i zawodach. Z pośród 15 analizowanych 
ćwiczeń aż 14 zostało opanowanych z poważnymi 
technicznymi błędami. Brak umiejętności oceny i 
wyobrażenia ruchu pod względem fazowej struktury 
ćwiczenia, pozy ciała, położenia ciała oraz ich 
multiplikacji i czasu wykonywania utrudnia i znacznie 
opóźnia proces opanowania prawidłowej i skutecznej 
techniki. Posiadanie takich umiejętności jest szczególnie 
istotne w początkowym etapie nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych. W celu zmiany istniejącej sytuacji 
został stworzony autorski program ćwiczeń formowania 
ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
pierwszego roku studiów AWF w Warszawie. 

2. Na początku eksperymentu pedagogicznego 
przeprowadzono szereg badań i testów określających 
poziom wyobrażeń ruchowych u studentów pierwszego 
roku w grupach równoległych, następnie w trakcie 
trwania roku akademickiego na każdych zajęciach 
grupy eksperymentalnej, z przedmiotu „Metodyka 
gimnastyki” w części wstępnej był realizowany autorski 
program. Na zakończenie drugiego semestru ponownie 
przeprowadzone zostały testy sprawdzające poziom 
wyobrażeń ruchowych w grupach równoległych. Po 
analizie wyników badań końcowych można wysnuć 
wniosek o poprawie wyników w grupach, jeżeli 
chodzi o oceny ekspertów za wykonywane ćwiczenia 
akrobatyczne, skoki oraz ćwiczenia na drążku jak i w 
przeprowadzonych testach zdolności kinestetycznego 
różnicowania.

3. Znacząco lepsze wyniki uzyskała grupa eksperymentalna 
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Tabela 1
Autorski program ćwiczeń formowania ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych 

zawartych w programie pierwszego roku studiów AWF w Warszawie

RODZAJ PROGRAMU REGLAMEN-
TACJA WSKAZÓWKI METODYCZNE

1 2 3

I. PROGRAM – CZAS RUCHU
Cel. Rozwój i doskonalenie poczucia czasu w trakcie wykonywanych ruchów.
- ruch krótkotrwały
- ruch średniotrwały 
- ruch długotrwały 

LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

1.1 Muzyka i ruch. Ćwiczenia w rytmie ¼, 1/8, 1/16. Początek, zakończenie, zachowanie 
prawidłowego tempo-rytmu.

1.2 Przemieszczanie się podskokami tempowymi (falsety) na 
dystansie 10 i 15 metrów w różnych okresach.

10m x 9
15m x 9

1.3
Pw. Postawa zasadnicza: wykonać 5 wyskoków w górę z 
zamachem RR przodem w górę.
W okresie 5s, 7s, 10s

5 x 3 Wykonanie ćwiczenia na trampo-
linie

1.4
Pw. Leżenie tyłem RR w górze. Wykonać siad równoważny 
skulony:
W czasie 0.5s, 1s, 1.5s, 2s

4 x 4 Ćwiczenie wykonujemy w blokach 
po cztery 

1.5

Pw. Przysiad podparty. 
Wykonanie przewrotu w przód: 05s, 1s, 1.5s
Wykonanie dwóch przewrotów w przód: 2s, 3s, 4s
Wykonanie trzech przewrotów w przód: 3s, 5s, 7s

3 x 9
3 x 6
3 x 6

Prawidłowa technika przewrotu

1.6

Pw. Zwis na drążku w nachwycie: wykonywanie podciągnięć 
(broda na wysokości drążka)
3 x w czasie 3s
3 x w czasie 6s
3 x w czasie 9s

1 x 5
1 x 5
1 x 3

Wykonujemy w blokach

1.7

Pw. Leżenie tyłem: wykonanie siadu równoważnego.
10 x w ciągu 7s
10 x w czasie 8s
10 x w czasie 9s 
10 x w czasie 10s

1 x 4
1 x 4
1 x 5
1 x 5

Prawidłowa technika siadu równo-
ważnego.

Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.8

Pw. PZ: wykonanie wyskoku skulonego w górę
10 wyskoków w czasie 7s
10 wyskoków w czasie 10s
10 wyskoków w czasie 12s

1 x 3
1 x 4
1 x 5

Wyskok z chwytem za podudzia.
Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.9

Na kółkach przechodzenie ze zwisu przodem do zwisu tyłem 
o nogach ugiętych.
5 x w czasie 10s
5 x w czasie 15s
5 x w czasie 20s

1 x 3
1 x 4
1 x 5

Wykonanie prawidłowego zwisu 
tyłem.

Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.10

W podporze na niskich poręczach, wykonywanie ½ obr. 
poprzez podpór na jednej żerdzi.
Wykonanie 5 obr. w czasie 20s
Wykonanie 10 obr. w czasie 20s

1 x 3
1 x 5

W dowolną stronę.
RR wyprostowane.

1.11

Z odbicia obunóż skok w dal.
10 skoków w czasie 10s
10 skoków w czasie 7s
10 skoków w czasie 5s

Całkowity 
dystans 10m

Skoki rytmiczne o nogach złączo-
nych.

II. PROGRAM – CZUCIA RUCHU
Cel. Rozwijanie i doskonalenie kinestetycznego różnicowania ruchów wykonywanych na zajęciach     

praktycznych z przedmiotu gimnastyka.
LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

2.1 Ocenić ciężar 5kg, 10kg, 15kg, 20kg 1 x 5

2.2. Przenoszenie ciężaru 10kg, 15kg, 20kg na odległość 10m, 
15m, 20m. 1x 7

2.3.

Dynamometr.
Nacisk maksymalny (100%)
Nacisk średni (50%)
Nacisk mały (25%)

1 x 10
1 x 10
1x  10

Wykonujemy w postawie
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1 2 3

2.4.

Skok w dal z odbicia obunóż.
Skok maksymalny (100% możliwości)
Skok średni 50% skoku maksymalnego
Skok na odległość 25% skoku maksymalnego

1 x 7
2 x 7
2 x 7

Skok wykonujemy na planszy 
ćwiczeń wolnych

2.5.

Amplituda ruchów ramion.
Pw. PZ
1. RR w bok w dół (45°)
2. RR w bok.
3. RR w górę zewnątrz (45°)
4. RR w górę 

1x 10
1x 10
1x 10
1x 10

RR proste. Postawa prawidłowa

2.6.

Amplituda ruchów nóg.
1. PN w przód (45°)
2. PN w bok (45°)
3. PN w tył (45°)                                                                                           
4. LN w przód (45°)
5. LN w bok (45°)
6. LN w tył (45°)

1x 10
1x10
1x 10
1x 10
1x 10
1x 10

Noga postawna wyprostowana

2.7. Połączenie ćwiczeń numer 5 i 6 Wykonywanie ruchów w różnych 
konfiguracjach.

2.8. Zwis na ugiętych RR (90°) Wytrzymanie 
3-9s

2.9.

Ćwiczenia dwójkowe.
Pw. Dolny – postawa przodem do drabinek 
       Górny – postawa na ramionach dolnego.
Przemieszczanie się na dystansie 2 -5 m z obrotem o 360°

2 x 180°

Obr. 360°

Ćwiczenia wykonujemy z aseku-
racją

2.10. Marsz po trampolinie.

2.11. Przemieszczanie się podskokami obunóż po trampolinie i 
zatrzymywanie się. 1x2-3 min x2

2.12. Pw. PZ wytrącanie z równowagi przez delikatne uderzenie 
przez współćwiczącego w plecy 1x 7 Próba powrotu do pozycji wyjścio-

wej bez przemieszczania stóp.

III. PROGRAM – ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Cel. Rozwijanie i doskonalenie orientacji przestrzennej na podłożu i w locie, treningiem układu przedsionkowego.

LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne
3.1. Skłony głowy w przód, w tył, w bok(1 blok) 1 x 7-10 Postawa zasadnicza
3.2. Krążenie głowy  1 x 10-15 Postawa zasadnicza
3.3. Skłony głowy w przód, w tył, w bok (1 blok) 1  x 7-10 W marszu

3.4. Krążenia głowy w marszu 30s-1 min x 
3-5

Na ławeczce gimnastycznej.  
Ramiona w bok

3.5. Trzy przewroty w przód zakończone wyskokiem w górę i 
lądowaniem (1 blok) 1 x 5-7 Prawidłowa poza modelowa  

przy lądowaniu

3.6. Przewrót w przód, wyskok w górę z ½ obrotu do przysiadu 
podpartego i przewrót w tył ( 1 blok) 1  x 4-6 W wyskoku ramiona w górze

3.7. Ze skrzyni (5 części), z półprzysiadu, RR w tył, zeskok w 
pozycji wyprostowanej i lądowanie. 1x 10 Lądowanie w półprzysiad 

3.8. Ze skrzyni (pięć części) zeskok w pozycji kucznej i lądowanie. 1 x 10 Lądowanie w półprzysiad
3.9. Zeskok w pozycji wyprostowanej z wysokości 1,5 m 1 x 7-9 NN złączone i wyprostowane
3.10. Zeskok w pozycji kucznej z wysokości 1,5 m 1 x 5-7 Pozycja kuczna prawidłowa
3.11. Wyskok z ½ obrotu w pozycji wyprostowanej 1 x 3-7 Nogi złączone, ramiona w górze
3.12. Wyskok z ½ obrotu w pozycji kucznej 1 x 3-5 Pozycja kuczna prawidłowa
3.13. Wyskok z 1/1 obrotu w pozycji wyprostowanej 1 x 7-9 W wyskoku ramiona w górze
3.14. Wyskok z 1/1 obrotu w pozycji kucznej 1 x 5-7

3.15. Wyskoki na trampolinie bez pracy ramion.
Wyskoki na trampolinie z pracą ramion.

10 skoków
10 skoków

RR w dół.
Ugięte RR przodem do góry.

IV. PROGRAM – REGULACJA POZY CIAŁA
Cel. Rozwijanie i doskonalenie ruchowych wyobrażeń regulacji pozy ciała za pośrednictwem wykonywanych ćwiczeń, równo-

ważnych statycznych i równoważnych dynamicznych.
LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

4.1. Postawa równoważna RR w górze – wytrzymać 2 x 15s Dokładna pozycja ramion.
4.2. Postawa równoważna RR w górze – wytrzymać 10s Wykonanie z oczami zamkniętymi.
4.3. Półwaga bokiem na PN, RR w bok 10s Wykonujemy o NN prostych.
4.4. Półwaga bokiem na LN, RR w bok. 10s Wykonujemy o NN prostych.
4.5. Postawa na LN, PN ugięta w przód, RR w bok. 10s Noga postawna wyprostowana.
4.6. Postawa na PN, LN ugięta w przód, RR w bok. 10s Noga postawna wyprostowana.
4.7. Marsz tyłem po ławeczce gimnastycznej. 3 ławeczki gimnastyczne.
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Tabela 2
Algorytm wykorzystania zestawów ćwiczeń do rozwoju i kształtowania wyobrażeń ruchowych w strukturze wykonania 

ćwiczeń gimnastycznych przez studentów AWF w Warszawie (n= 65)

Zajęcia Zestaw I Zestaw II Zestaw III Zestaw IV
Czas ruchu Czucie ruchu Orientacja przestrzenna Regulacja pozy ciała

1. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
2. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.3 3.4 4.3 4.4
3. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.5 3.6 4.5 4.6
4. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.7 3.8 4.7 4.8
5. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.9 3.10 4.9 4.10
6. 1.11 2.11 2.12 3.11 3.12 4.11 4.12
7. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.13 3.14 4.13
8. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.15 4.1 4.2
9. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.1 3.2 4.3 4.4

10. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.3 3.4 4.5 4.6
11. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.5 3.6 4.7 4.8
12. 1.11 2.11 1.12 3.7 3.8 4.9 4.10
13. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.9 3.10 4.11 4.12
14. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.11 3.12 4.13
15. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.13 3.14 4.1 4.2
16. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.15 4.3 4.4
17. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.1 3.2 4.5 4.6
18. 1.11 2.11 2.12 3.3 3.4 4.7 4.8
19. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.5 3.6 4.9 4.10
20. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.7 3.8 4.11 4.12
21. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.9 3.10 4.13
22. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.11 3.12 4.1 4.2
23. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.13 3.14 4.3 4.4
24. 1.11 2.11 2.12 3.15 4.5 4.6
25. 1.5 1.7 2.11 2.12 3.13 3.15 4.7 4.8

Tabela 3
Różnice średnich ocen ekspertów pomiędzy wykonaniem elementów na początku i na końcu eksperymentu 

pedagogicznego dla grupy eksperymentalnej (n= 65) i grupy kontrolnej (n= 63)

Element Przewrót 
w tył Wymyk Przerzut 

bokiem
Stanie na 

rękach
Skok 

kuczny
Przewrót 
w przód

Koniec eksperymentu grupa kontrolna 6,27 5,8 6,7 6,4 7,03 6,6

Początek eksperymentu grupa kontrolna 5,12 3,27 5,21 5,41 4,55 6,12

Różnica 1,15 2,53 1,49 0,99 2,48 0,48
Koniec eksperymentu grupa ekspery-
mentalna 8,03 7,31 8,76 6,76 8,22 8,56

Początek eksperymentu grupa ekspery-
mentalna 5,39 4,28 6,69 5,11 5,03 5,92

Różnica 2,64 3,03 2,07 1,65 3,19 2,64

1 2 3

4.8. Marsz przodem po ławeczce gimnastycznej. Oczy zamknięte, RR w bok  
(dwie ławeczki).

4.9. Marsz tyłem po ławeczce gimnastycznej. 1 długość x 10 Oczy zamknięte, RR w bok (1 
ławeczka).

4.10. Marsz przodem po równoważni wys. 1m 1 x 10 RR w górę. (w bok)
4.11. Marsz tyłem po równoważni wys. 1m 1 x 7-9 RR w górę. (w bok)

4.12.

Układ dwunastotaktowy na planszy.
Pw. Postawa równoważna
    – wznos PR w przód
    – wznos PR w górę i LR w przód
    – RR w bok
    – opust RR bokiem w dół
    – podskokiem rozkrok
    – opad T w przód, RR w bok
    – skręt tułowia w prawo
    – skręt tułowia w lewo
    – wyprost tułowia
    – skłon tułowia w lewo
    – skłon tułowia w prawo
    – wyprost tułowia

1 x 5-7 Egzekwujemy dokładność wykony-
wanych ruchów

4.13. Układ dwunastotaktowy(4.12) wykonany na równoważni Pw. 
Postawa zasadnicza 1 x 3-5 Postawa poprzek równoważni.
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Ryc. 4. Różnice ocen czucia czasu 
wykonania trzech przewrotów w 
przód grupy eksperymentalnej i 

grupy kontrolnej na początku i na 
końcu eksperymentu pedagogicznego

Ryc. 5. Wyniki testów sensomotorycznej koordynacji przy zaburzeniu 
działania układu przedsionkowego przy użyciu dynamometru w zwisie na 

podudziach oraz przy zeskoku z wysokości 200cm.

Ryc. 3. Różnice ocen ćwiczeń grupy kontrolnej na początku i na końcu eksperymentu pedagogicznego

1- przewrót  w tył, 2-wymyk, 3-przerzut bokiem, 4-stanie na rękach, 5-skok kuczny, 6-przewrót w przód

Grupa kontrolna - oceny ekspertów  
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w ocenach ekspertów za wykonywane ćwiczenia 
oraz w większości z testów oceny kinestetycznego 
różnicowania. Jedynym wyjątkiem był test oceny 
czucia czasu gdzie wskazać należy na różnice w 
poszczególnych częściach testu. W krótkotrwałym 
czasie wykonania ćwiczenia (3s), lepsze wyniki uzyskała 
grupa eksperymentalna natomiast w dłuższych czasach 
(6s i 9s), lepsze wyniki uzyskała grupa kontrolna. 
Świadczy to o większym wpływie autorskiego programu 
na kształtowanie wyobrażeń ruchowych dla elementów 
i ćwiczeń o krótkim czasie wykonania, co niewątpliwie 
jest czynnikiem korzystnym dla nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych.

4.Stworzony autorski program ćwiczeń formowania 
ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie dla 
studentów pierwszego roku Akademii Wychowania 
Fizycznego na zajęciach z gimnastyki spełnia swoją 
rolę. Wyniki, jakie uzyskali studenci, z którymi 
przeprowadzono autorski program świadczą o słuszności 
podjętych działań. Potrzebne jest kształtowanie 
wyobrażeń ruchowych z wykorzystaniem autorskich 
programów jako sposobu na efektywniejsze skracające 
proces nauczania.
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Tabela 4
Wyniki sprawdzianu poziomu zdolności motorycznych na początku i na końcu eksperymentu pedagogicznego w grupie 

kontrolnej i  grupie eksperymentalnej

Skok w dal 
(cm)

Siady rów-
noważne 

-ilość(15s)

Klaśnięcia 
w podporze- 

ilość

Podciągania- 
ilość

Sprint – 
20m (s)

Wyskok 
(cm)

Grupa  
kontrolna

Początek eks-
perymentu 234 15 30 9 3,33 46

Grupa  
kontrolna

Koniec ekspe-
rymentu 240 16 32 10 3,23 48

Grupa ekspe-
rymentalna

Początek eks-
perymentu 230 15 29 9 3,42 45

Grupa ekspe-
rymentalna

Koniec ekspe-
rymentu 235 16 32 11 3,23 48
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