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Мотиваційна мобільність як складова функціональної 
структури довільного управління руховою діяльністю

Артюшенко А.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто змістову сутність по-
няття „мотиваційна мобільність”, 
яка визначена як динамічна готов-
ність до реалізації власних можли-
востей в різних видах навчально-
фізкультурної діяльності. Мотивація 
розглядається як невід’ємна скла-
дова функціональної структури 
довільного управління руховою 
діяльністю, що ми пов’язуємо з 
проявами особистісної мобільнос-
ті. Розроблено схему структури 
мотиваційної мобільності. Доведе-
но, що уявлення про мотив-мету, 
готовність до будь-якої діяльності 
формується за допомогою інтелек-
ту (розуму). Саме здатність до роз-
думів, до аналізу інформації, яка 
необхідна для визначення мотиву-
мети, є основою формування моти-
ваційної мобільності. 

Артюшенко А.А. Мотивационная мобиль-
ность как составляющая функциональной 
структуры произвольного управления 
двигательной деятельностью. Рассмотрена 
содержательная сущность понятия «мотива-
ционная мобильность», которая определена 
как динамическая готовность до реализации 
собственных возможностей в разных видах 
учебно-физкультурной деятельности. Моти-
вация рассматривается как неотъемлемая 
составляющая функциональной структуры 
произвольного управления двигательной дея-
тельностью, что мы связываем с проявлени-
ями личностной мобильности. Разработана 
схема структуры мотивационной мобильнос-
ти. Показано, что мотив – цель формируется 
с помощью интелекта (разума). Именно спо-
собность к размышлению, к анализу инфор-
мации, которая необходима для определения 
мотива – цели является основой формирова-
ния мотивационной мобильности.

Artyushenko А.A. Motivational mo-
bility as constituent of functional 
structure of arbitrary management 
motive activity. Rich in content es-
sence of concept «Motivational mobil-
ity», which is certain as dynamic readi-
ness to realization of own possibilities 
in the different types of educational-
athletic activity, is considered. In the ar-
ticle motivation is analysed as inalien-
able constituent of functional structure 
of arbitrary management motive activity 
that we bind to the displays of person-
ality mobility. The chart of structure of 
motivational mobility is developed. It is 
rotined that the reason is a purpose of 
forming intellect). Exactly capacity for 
a reflection, to the analysis of informa-
tion which is needed for determination 
of reason are aims by являеться basis 
of forming of motivational mobility.

Ключові слова:
мотиваційна мобільність, до-
вільне управління, функціональна 
структура. 

мотивационная мобильность, произвольное 
управление, функциональная структура.

motivational mobility, arbitrary man-
agement, functional structure.

Вступ.1

У сучасному суспільстві особливого значення на-
буває здатність людини швидко орієнтуватися в ситу-
аціях, які постійно змінюються, своєчасно приймати 
адекватні рішення про спосіб власних дій, неухильно 
реалізовувати їх у практичній діяльності. Все це роз-
глядається як здатність до діяльності, як готовність до 
довільного управління власною поведінкою і рухови-
ми діями. 

Формування теорії управління рухами протягом 
багатьох років стримувалося одностороннім розви-
тком біомеханіки і фізіології рухового акту. Ізольоване 
вивчення рухів з позиції механіки у відриві від пси-
хічних та фізіологічних процесів, суттєво загальмува-
ло розвиток теорії будови рухів [10, с. 181]. Найбільш 
детально механізм управління рухами і діяльністю 
представлений у схемі П. Анохіна [1], яка, на дум-
ку Є. Ільїна [7], цілком докладається і до довільного 
управління.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури пока-
зує, що складності в розумінні проблеми, яка розгля-
дається, пов’язані також з відсутністю єдиної думки з 
приводу термінів, які використовуються різними авто-
рами при описі одних і тих же або близьких понять. 
Введене нами поняття „особистісна мобільність” під-
креслює вирішальне значення у процесі довільного 
управління саме психологічної складової [2]. Саме 
в результаті роздумів, в результаті оцінки значущос-
ті мотиву-мети, аналізу зовнішніх труднощів і влас-
них можливостей людина свідомо приймає розумне 
рішення про конкретну дію, конкретний рух. Не ви-
падково довільною вважається така рухова дія, яка 
є навмисною, яка виникає за розумним рішенням і 
управляється свідомістю людини [5, 7, 12].

© Артюшенко А.О., 2011

Тому, базуючись на проаналізованих підходах осо-
бистісну мобільність ми визначаємо як здатність люди-
ни в результаті глибокого усвідомлення мети, аналізу 
зовнішніх умов та імовірності її досягнення приймати 
оптимальні рішення про спосіб дії, створювати у вну-
трішньому плані програму дій, свідомо мобілізувати 
власні індивідуально-психологічні можливості для 
досягнення мети, корегувати їх у контексті специфі-
ки дії колективних суб’єктів, здійснювати самооцінку, 
самокорекцію по ходу виконання дії і проводити са-
моаналіз результатів діяльності в цілому [2].

Фактично можна вважати, що ефективне управлін-
ня довільними руховими діями є функцію особистісної 
мобільності, яка в свою чергу повністю вписується в 
уявлення П. Анохіна [1] про функціональні системи. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури за темою 
показує актуальність подальшого вивчення теоретич-
них і методичних питань формування особистості, її 
здатності до активної і результативної діяльності, тоб-
то особистісної мобільності. Подальшого вивчення по-
требує змістова сутність поняття „особистісна мобіль-
ність”, її функціональна структура і основні складові.

В результаті теоретичного аналізу і вивчення функ-
ціональної структури особистісної мобільності ми 
вважаємо за доцільне розглянути три її види (складо-
ві): мотиваційну мобільність, змістово-орієнтаційну 
мобільність і операційну мобільність. 

В рамках даної статті ми обмежилися аналізом 
змістової сутності мотиваційної мобільності як пер-
шої складової особистісної мобільності.

Дослідження виконано відповідно до основних 
напрямків науково-дослідної роботи лабораторії фі-
зичного розвитку Інституту проблем виховання АПН 
України в межах державної теми „обґрунтування 
форм і методів фізичного і військово-патріотичного 
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виховання учнів загальноосвітньої школи”. Держав-
ний реєстраційний номер 0102U00609.

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

змістової сутності поняття „мотиваційна мобільність” 
як складової функціональної структури довільного 
управління руховою діяльністю.

Завданням роботи було також визначення основних 
чинників, які впливають на формування мотиваційної 
мобільності учнів загальноосвітньої школи у процесі 
навчально-фізкультурної діяльності.

В якості метода дослідження використовували 
аналіз психолого-педагогічної літератури.

Результати дослідження.
Мотиваційна мобільність визначається нами 

як динамічна готовність до реалізації власних 
можливостей в різних видах навчально-фізкультурної 
діяльності й розглядається як невід’ємна складова 
особистісної мобільності.

Розглядаючи особистісну мобільність як здатність 
до діяльності, до управління поведінкою й діяльністю 
у світлі теорії функціональних систем П. Анохіна [1] 
та говорячи про компоненти діяльності за Г. Костюком 
[8], слід мати на увазі те, заради чого виконується та 
чи інша дія – це мотив. Як відзначав І. Сєченов [11], 
просто так, без ідеї, без будь якого смислу напружена 
діяльність, яка потребує значних психічних та 
фізичних зусиль виконуватися не буде. Довільна 
регуляція та пов’язані з нею зусилля потребують 
певного управління, для чого служить мотив. Саме 
наявність мотиву відображає свідомий й навмисний 
характер регуляції, яка називається довільною. 

В основі будь-якої довільної дії на всіх її етапах 
знаходиться свідомість людини, чітке уявлення мотиву 
– мети майбутній діяльності, здатність до роздумів, до 
аналізу інформації, яка необхідна для визначення цієї 
мети [6].

В зв’язку з цим визначаючи особистісну мобільність 
як здатність до діяльності, до свідомого управління 
довільними руховими діями ми маємо на увазі, що 
це само по собі передбачає наявність сформованого 
мотиву – мети.

Мотив і мотивацію А. Леонтьев [9] називає 
внутрішньою складовою дії, складним механізмом, 
що співвідносить вплив зовнішніх для особистості 
чинників діяльності з внутрішніми властивостями 
й можливостями людини. У цьому контексті 
С. Рубінштейн [11] розглядає мотивацію як 
детермінацію, що реалізується через психіку 
[11, с. 536], а Г. Костюк [8] характеризує мотиви як 
внутрішні спонукання до діяльності, що визначає 
спрямованість діяльності людини, ставлення людини 
до конкретної справи.

Для нашого дослідження найбільш цікавим є 
питання мотивації фізичного вдосконалення учнів 
загальноосвітньої школи, їхнього ставлення до 
навчально-фізкультурної діяльності. Саме ставлення, 
пізнавальний інтерес, усвідомлена потреба, 
пізнавальна активність визначають динамічну 
готовність учнів до реалізації власних можливостей в 

різних видах навчально-фізкультурної діяльності та є 
показниками мотиваційної мобільності. 

Стійкість мотиву як спонуки до фізичного 
вдосконалення, пізнавальний інтерес і пізнавальна 
активність учнів проявляються не вибірково, а 
навпаки незалежно від конкретного виду фізичних 
вправ. Тому цю динамічну готовність учнів до 
свідомого виконання завдань з різних видів 
навчально-фізкультурної діяльності ми і визначаємо 
як мотиваційну мобільність. 

На розробленій нами схемі (рис. 1) структури 
мотиваційної мобільності показано, що уявлення про 
мотив-мету, про навчально-фізкультурну діяльність 
як об’єкт бажань формується за допомогою інтелекту 
(розуму).

Саме здатність до роздумів, до аналізу інформації, 
яка необхідна для визначення мотиву – мети є осно-
вою формування мотиваційної мобільності. До осно-
вних чинників, які впливають на формування моти-
ваційної мобільності ми відносимо такі: потреба в 
русі, потреба виконання обов’язків учня, потреба в 
змагальній та в спортивній діяльності, організація й 
зміст навчального процесу, особистість і діяльність 
вчителя фізичної культури, фізичний розвиток, рухова 
підготовленість, успішність діяльності і ступінь задо-
волення від занять фізичною культурою.

На жаль аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить про те, що тлумачення самої сутності термінів 
„мотив” і „мотивація” залишається остаточно не виріше-
ною проблемою. Тому розглядаючи теоретико-методичні 
засади формування в учнів загальноосвітньої школи 
особистісної мобільності та її складової мотиваційної 
мобільності ми вважаємо за потрібне більш детально 
розглянути сутність понять „мотив”, „мотивація”.

В психологічній літературі [7, с. 75] розглядаються 
етапи формування мотиву. Перший етап – формуван-
ня первинного (абстрактного) мотиву. Він складається 
з формування потреби особистості і спонуки до по-
шукової активності. 

Другий етап формування конкретного мотиву – 
пошукова зовнішня або внутрішня активність. 

Значущість цього пошуку для формування мотиву 
була зрозуміла вже Аристотелю, який писав, що ру-
хає те, чого хочеться і завдяки саме цьому бажанню 
приводиться до руху (вмикається) розум. Саме розум і 
здійснює вибір мети і шляхи її досягнення з урахуван-
ням багатьох факторів: конкретних зовнішніх умов, 
рівня власних знань, умінь і якостей, моральних норм 
і цінностей, схильностей, інтересів і рівня притягань.

З цього приводу С. Рубінштейн [11] писав, що мо-
тив як усвідомлена спонука для певної дії формується 
у процесі того, що людина враховує, оцінює, виважує 
обставини, в яких вона знаходиться, і усвідомлює 
мету, яка перед нею встає. Із відношення до них і на-
роджується мотив в його конкретній змістовності, яка 
необхідна для реальної дії. 

При виборі варіантів задоволення потреби люди-
на здійснює складну подумкову діяльність (проводить 
мотиваційні операції), яка по суті і визначає прийняття 
рішення про дію, буде задовольнятися потреба чи ні. 
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Завданням другого етапу мотиваційного процесу 
поперед за все є визначення суб’єктивної імовірнос-
ті досягнення успіху при різних способах поведінки 
і діяльності. Цей прогноз робиться людиною з ураху-
ванням власних можливостей і ситуації, в якої вона 
знаходиться. В результаті такого аналізу з’являється 
впевненість або невпевненість у власних силах, що 
фактично і визначає прийняття рішення про дію кон-
кретному випадку.

Другим важливим завданням цього мотиваційного 
етапу є передбачення (прогнозування) наслідків дій, 
які плануються на шляху до можливої мети. 

Третій етап формування мотиву – вибір конкретної 
мети і формування наміру її досягнення. Вибір – ді-
яти чи ні в даної ситуації, а також вибір конкретного 
предмету і способу задоволення потреби пов’язується 
з прийняттям рішення. В ряді ситуацій рішення, яке 

приймається може носити імовірнісний характер, коли 
воно зв’язано з передбаченням результатів конкрет-
них дій і вчинків, які планується здійснити. На цьому 
етапі формування мотиву виникає намір досягнення 
мети і спонука до дії. Саме ця спонука приводить до 
дії і саме з її виникненням закінчується формування 
конкретного мотиву. На думку Є. Ільїна [7, с. 83], при 
наявності одного тільки наміру у людини може не ви-
стачити рішимості здійснити заплановану дію, тобто 
ще потрібна саме спонука як певний стан готовності 
розпочати дію.

Все викладене свідчіть про те, що в мотиві свідомо 
відображається майбутнє на основі використання до-
свіду минулого. Стає більш зрозумілим, що є мотивом 
– потреба чи мета, спонука чи намір, тому що все це 
входить в структуру мотиву, все це необхідне для об-
ґрунтування рішення про дію і вчинок. 

Рис. 1. Структура мотиваційної мобільності
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Отже, мотивація розглядається спеціалістами як 
невід’ємна частина функціональної структури довіль-
ного управління, а іноді ці поняття навіть ототожню-
ються. Питання мотивації діяльності взагалі, і зокрема 
діяльності  навчально-фізкультурної, знаходять своє 
відображення в літературі. Однак ні психологічні, ні 
педагогічні аспекти цієї проблеми не розкриті повною 
мірою. Лишається значна кількість нез’ясованих пи-
тань, що стосується психологічних механізмів  фор-
мування мотивації, а також ролі й місця в цьому про-
цесі спрямованих педагогічних впливів.

Розглядаючи стадії формування мотиву, аналізую-
чи змістову сутність мотивації можна дійти висновку, 
що все це є процесом прийняття розумного рішення 
про дію, все це і є проявом мотиваційної мобільності. 
В цьому плані можна погодитись з думкою Є. Ільїна 
[7], який підкреслював, що основа вибору, прийняття 
рішення – це не що інше як мотив. 

Таким чином, наявні в літературі дані, на наш 
погляд, дозволяють отримати уявлення про процес 
формування мотивів, про мотивацію, яка зумовлена 
біологічною потребою особистості та виявляється у 
вигляді необхідності, потягу. Однак можливість ефек-
тивного управління процесом формування мотивів 
ззовні трактується неоднозначно. 

Отже, мотивація розглядається спеціалістами як 
невід’ємна частина функціональної структури до-
вільного управління поведінкою і діяльністю, що ми 
пов’язуємо з проявами особистісної мобільності. 

З метою формування мотивів Є. Ільїн та інші 
рекомендують дві групи мотиваційних прийомів: 
самостимулювання та самопримусу [7, с. 14]. 
Прийоми самостимулювання містять у собі само-
переконання, самонавіювання, самопідбадьорен-
ня. До другої групи прийомів віднесено: самона-
каз, самозаборона, самоосуд.

Підводячи підсумки, ми дійшли висновку, 
що в сучасній психолого-педагогічній літературі 
проблема мотиваційної готовності учнів загаль-
ноосвітньої школи до фізичного вдосконалення, 
практично не досліджена. Немає єдиної думки 
стосовно сутності, змісту і структури мотивації 
учнів до фізичного вдосконалення. Потребують 
подальшого вивчення основні чинники забезпе-
чення мотиваційної готовності школярів до фі-
зичного вдосконалення. Потребують подальшої 
розробки теоретико-методичні засади формуван-
ня мотиваційної готовності учнів до фізичного 
вдосконалення, як невід’ємної складової довіль-
ного управління руховою діяльністю. 

Висновки.
1. Особистісна мобільність, як готовність до активних, 

розумних дій у будь-якій ситуації відображає рівень 
життєвої компетенції людини і є найбільш значу-
щою для багатьох видів професійної діяльності і 
суспільно активної поведінки.
В результаті теоретичного аналізу і вивчення функ-

ціональної структури особистісної мобільності як 
довільного управління поведінкою і діяльністю ви-
значено три її види: мотиваційна мобільність, змістово-
орієнтаційна мобільність, операційна мобільність. 

2. Мотиваційна мобільність визначається нами як 
динамічна готовність до реалізації власних мож-
ливостей в різних видах навчально-фізкультурної 
діяльності. 
Доведено, що уявлення про мотив-мету, готовність 

до будь-якої діяльності формується за допомогою ін-
телекту (розуму).

Саме здатність до роздумів, до аналізу інформації, 
яка необхідна для визначення мотиву-мети є основою 
формування мотиваційної мобільності. Саме розум 
здійснює вибір мети і шляхи її досягнення з ураху-
ванням багатьох факторів: зовнішніх умов, власних 
можливостей (знань, умінь, практичного досвіду), 
значущості результатів діяльності. При виборі варіан-
тів задоволення потреби людина здійснює складну по-
думкову діяльність, яка по суті і визначає прийняття 
рішень про дію, буде задовольнятися потреба чи ні. 
Отже мотивація розглядається як невід’ємна складова 
функціональної структури довільного управління по-
ведінкою і діяльністю, що ми пов’язуємо з проявами 
особистісної мобільності.
3. До основних чинників, які впливають на формуван-

ня мотиваційної мобільності у процесі фізичного 
виховання відносимо такі: потреба в русі, потреба 
виконання обов’язків учня, потреба в змагальній і 
спортивній діяльності, організація і зміст навчаль-
ного матеріалу, особистість і діяльність вчителя, 
фізичний розвиток, психомоторні якості, рухова 
підготовленість, успішність діяльності.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

розглянутої проблеми. Перспективним є обґрунтуван-
ня нових методичних підходів формування в учнів 
загальноосвітньої школи особистісної мобільності як 
здатності до ефективного управління власною пове-
дінкою і довільною руховою діяльністю. 
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Спеціальна (вестибулярна) підготовка військовослужбовців
Афонін В.М.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Анотації:
Показано, що умови виконання 
професійної діяльності військовос-
лужбовців аеромобільних військ 
вимагають від них, крім відмінного 
володіння військовою  технікою і 
озброєнням, високого рівня розви-
тку фізичних якостей і координації 
рухів. Важливо мати хорошу тре-
нованість вестибулярного апарату, 
який допомагає протидіяти такому 
негативному явищу як «заколиху-
вання». Розглянута сутність поняття 
«заколихування», його негативні на-
слідки для професійної діяльності. 
Наведені можливі напрямки роботи 
для підвищення стійкості  організму 
до заколихування (за аналізом пу-
блікацій і практичного досвіду).

Афонин В.Н. Специальная (вестибуляр-
ная) подготовка военнослужащих. Пока-
зано, что условия выполнения професси-
ональной деятельности военнослужащих 
аэромобильных войск требуют от них, кро-
ме отличного владения военной техникой 
и вооружением, высокого уровня развития 
физических качеств и координации движе-
ний.  Важно иметь хорошую тренирован-
ность вестибулярного аппарата, который 
помогает противостоять такому негативно-
му явлению как «укачивание». Рассмотрена  
суть понятия «укачивание», его негативные 
последствия для профессиональной дея-
тельности.  Предлагаются возможные на-
правления  работы для повышения стой-
кости организма к укачиванию (по анализу 
публикаций и практического опыта).

Afonin V.M. Special (vestibular) train-
ing of servicemen. It has been shown 
that conditions of professional activity of 
airmobile servicemen require from them, 
in addition to excellent proficiency in mil-
itary armament and materiel, high level 
of physical qualities and movement co-
ordination development. It is essential to 
have high practice of vestibular appara-
tus, which helps to resist such negative 
feature as “air sickness”. The essences 
of term “air sickness”, its negative con-
sequences for professional activity are 
highlighted. Possible tendencies of work 
in terms of enhancing organism resis-
tance to air sickness (according to the 
analysis of publications and practical ex-
perience) are investigated.

Ключові слова:
аеромобільні війська, заколихуван-
ня, повітряна хвороба, вестибу-
лярний апарат, просторова орієн-
тація, рухова координація.

аэромобильные войска, укачивание, воз-
душная болезнь, пространственная ори-
ентация, вестибулярный аппарат, двига-
тельная координация.

airmobile forces, air sickness, vestibular 
apparatus, movement coordination.

Вступ.1

Найбільш мобільною й могутньою частиною 
збройних сил країни є повітрянодесантні війська. Такі 
війська під різними назвами існують у більшості  армій 
провідних країн світу. Умови професійної служби у 
цих військах вимагають військовослужбовцям бути 
завжди готовими до тривалих перельотів на літаках, 
стрибків з парашутом, різноманітних пересувань у 
незручних умовах бронетранспортної техніки (БМП, 
БТР) і пішки. Тому ці військовослужбовці повинні 
мати високий рівень розвитку фізичних якостей (сили, 
витривалості, швидкості), а також бути адаптованими 
до незвичних умов наземних та повітряних (чи водних) 
переміщень, які можуть викликати таке явище, як 
«заколихування» [1, 2, 4, 7].

Заколихування розвивається під дією 
різноспрямованих прискорень і проявляється у 
запамороченні, блідноті, пітливості, треморі кінцівок, 
головного болю, відчуття жару в тілі, слабкості, нудоті, 
блювоті та інше. Явищам заколихування найчастіше 
піддаються моряки, льотчики, водії бойових і 
транспортних машин, танкісти, десантники-парашутісти 
та військовослужбовці інших родів військ.

Запаморочення, як і інші реакції організму при 
заколихуванні, є фактором, який викликає порушення 
просторової орієнтації, під якою розуміється здатність 
оцінювати своє положення відносно землі, різних 
предметів на поверхні землі, показників приладів.

Практика і наукові дослідження показують, 
що найбільш ефективним засобом у профілактиці 
заколихування є спеціальне фізичне тренування – 
регулярні заняття спортом і особливо гімнастикою, 
акробатикою, стрибками у воду, баскетболом тощо [3].

Робота виконана відповідно до основних напрямів 
науково-дослідної роботи лабораторії теорії та 
організації фізичної підготовки Наукового центру 
Сухопутних військ Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного та плану наукової та 
© Афонін В.М., 2011

науково-технічної діяльності Управління фізичної 
підготовки Збройних Сил України в межах державної 
теми «Фізична підготовка як основний засіб 
вдосконалення бойової та морально-психологічної 
готовності військовослужбовців Збройних Сил 
України» (державний номер 0110V002957). 

Мета, завдання, матеріал і методи.
Метою роботи є розкриття суті заколихування вій-

ськовослужбовців у їх професійній діяльності та ви-
значення засобів і методів підвищення вестибулярної 
стійкості до негативних явищ заколихування. В роботі 
використовувались методи аналізу й узагальнення да-
них літературних джерел та спеціальних матеріалів.

Результати дослідження.
При формуванні у бойового складу стійкості до 

заколихування ведучу роль грає фізична підготовка. 
Курсанти військових інститутів – майбутні офіцери 
– мають мати високий рівень фізичної та спеціальної 
підготовленості. Грамотне використання спеціальних 
фізичних вправ дозволяє ще в процесі навчання у вій-
ськових закладах сформувати у курсантів адаптацій-
ний комплекс, який забезпечує стійкість до незвичних 
вестибулярних подразнень. Навички вестибулярного 
тренування, набуті в стінах інституту, дозволять ви-
пускнику протягом багатьох років служби у десантних 
військах підтримувати оптимальний рівень стійкості 
до заколихування [2, 3].На сучасному стані розвитку 
науки проблема заколихування стала більш актуаль-
ною, що пов’язано з безперервним вдосконаленням 
військової техніки та зниженням загальної стійкості 
людини до негативних впливів навколишнього серед-
овища. Ця проблема ускладнюється тим, що при за-
колихуванні виникають зміни фізіологічних реакцій 
організму і це призводить до зниження або повної 
втрати працездатності [8, 9].

Заколихування – своєрідна реакція організму на 
дію інерційних сил, що виникають під час руху тран-
спортних засобів (качка на судні, пересування на 
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транспортних засобах, літаках). В основі розвитку за-
колихування лежать процеси порушення вегетативної 
регуляції, зумовленої вестибулярним подразнювачем 
до кори головного мозку з внутрішніх органів, м’язів, 
суглобів, зорового аналізатора тощо. Невеликі, але 
довготривалі прискорення при бовтанці літака, так 
само як при хитавиці на морі, діючи на вестибулярний 
апарат, викликають складну гаму симптомів. Залежно 
від умов виникнення стан заколихування може дава-
ти симптоми так званих «повітряних», «морських» чи 
«дорожніх» хвороб. Відчуття запаморочення, мимо-
вільне зосередження уваги на посиленій у зв’язку з 
цим нудоті, млявість і байдужість, навіть відраза до 
оточення, зниження продуктивності пам’яті, уповіль-
нення мислення – це все можуть бути ознаками пові-
тряної хвороби. 

Ці симптоми проявляються у таких співвідношен-
нях: апатія виникає у 90-95% осіб; нудота – у 85-90%; 
втрата апетиту – 70-80%; головний біль – 65-70%; 
зниження ЧСС – 65-70%; прискорення ЧСС – 10-15%; 
підвищене виділення слини – 50-60%; блювота – 50-
60%; сонливість – 50-60%; позіхання – 40-50%; під-
вищена пітливість пальців рук – 35-50%; тремтіння 
пальців рук – 35-50%; збліднення  обличчя – 35-40%; 
зниження артеріального тиску – 35-40%; підвищення 
артеріального тиску – 20-25%; слабкість – 20-30%; 
мерзлякуватість – 20-30%; відчуття голоду – 10-15%; 
гикавка – 5-10% (Копанев А.В., 1986; Боченков О.А., 
Шустов Є.Б., 2000).

Явища заколихування можуть виявлятися  при впли-
ві на десантника прямолінійних і радіальних прискорень 
навіть при спокійній атмосфері. Фахівці авіаційної ме-
дицини вважають, що механічні й оптичні подразники 
великої сили, викликані переміщенням літака у просто-
рі, які діють на вестибулярний, пропріорецептивний, ін-
терорецептивний, кожно-механічний і  зоровий аналіза-
тори, викликають повітряну хворобу [4,6,9].

У протіканні повітряної хвороби можна виділити 
чотири фази.

У першій фазі спостерігається підвищена збудли-
вість і лабільність нервової системи.

У другій фазі негативна індукція і концентрація 
збудження приводить до гальмування діяльності кори 
головного мозку, що, у свою чергу, обумовлює погір-
шення збудливості і лабільності зорового аналізатора, 
гальмування умовних рефлексів тощо. Ці обидві фази 
відносять до так званих прихованих форм заколиху-
вання і погано піддаються розпізнаванню. Їх ознака-
ми можуть бути відчуття легкої слабкості, пітливість, 
сухість у роті, зниження працездатності тощо. 

Яскраво виражені ознаки протікання повітряної 
хвороби мають третя і четверта фази. Інтенсивна ір-
радіація збудження в центральній нервовій системі 
призводять у третій фазі до глибокого порушення ко-
ординації діяльності внутрішніх життєзабезпечуючих 
систем організму. Може спостерігатися посилена мо-
торика шлунково-кишечного тракту, блювота,  мимо-
вільна дефекація і сечовипускання.

Четверта фаза заколихування характеризується 
осередковим виникненням і прогресуючим розвитком 

позамежного гальмування в центральній нервовій 
системі, що проявляється в порушенні функцій рівно-
ваги, запамороченні, яке переходить в ступорозні ста-
ни і непритомності.

Варто враховувати, що погіршення стану людини 
настає не обов’язково в результаті наростання сили 
бовтанки повітряного судна. При тривалому впливі 
слабкої бовтанки (наприклад, у бронетранспортері) 
внаслідок кумуляції негативних явищ спостерігається 
зниження статокинетичної стійкості і різкий перехід 
першої фази заколихування у третю і навіть у четвер-
ту фазу.

Заколихування може мати й умовно-рефлекторний 
механізм, суть якого полягає в тім, що людина, яка 
піддавалася заколихуванню в минулому, побачивши 
літака, почувши шум працюючого двигуна, вловивши 
запах гасу і навіть при розмовах про польоти на літа-
ку, може відчути всі негативні реакції, характерні для 
повітряної хвороби. Негативний стан заколихування 
може підсилюватися хворобливим станом людини, 
сильним стомленням, типологічними властивостями 
нервової системи тощо.

Повітряна хвороба має певний період схованої піс-
лядії. При вираженій формі заколихування негативний 
ефект післядії спостерігається протягом двох діб. Піс-
лядія схованих форм заколихування спостерігається 
протягом 5-7 годин. В цей час працездатність людини 
падає, а  боєздатність помітно знижується.

Для підвищення стійкості до заколихування і вдо-
сконалення просторової орієнтації застосовуються 
вправи, які впливають на вестибулярний апарат. До 
них відносяться різноманітні повороти, обертання 
головою, підскоки, швидкі нахили тощо. Багаторазо-
ві повторення фізичних вправ сприяють зміцненню 
м’язів, покращенню діяльності центральної нервової  
системи, серцево-судинної системи, а також підви-
щенню взаємодії аналізаторів. На цьому фоні вести-
булярний апарат, як основний орган рівноваги і про-
сторової орієнтації, стає менш сприйнятливим до 
незвичних подразників (адаптується).

Однак ще більшого позитивного результату можна 
досягти, якщо під час таких вправ не фіксувати увагу 
на своїх відчуттях, а спрямувати її на щось інше. На-
приклад, обертаючись, можна дивитись на годинник, 
добиваючись суворо певної швидкості обертання; 
зупинку і випрямлення (після поворотів у нахилі) ви-
конувати на заданий орієнтир; у момент випрямлення 
подивитися на будь-які предмети і за відлік до п’яти 
намагатися запам’ятати якомога більше число їх де-
талей, щоб потім відновити їх у пам’яті і перевірити. 
Все це буде усувати симптоми повітряної хвороби і 
зменшувати негативний ефект подразнення вестибу-
лярного апарата [5,6].

Очевидно, на заняттях такі вправи  слід проводити 
у комплексі з іншими, необхідними для розвитку фі-
зичних якостей. Цікавий, емоційний комплекс фізич-
них вправ підвищує активність тих, хто займається [8].

Спеціальна фізична підготовка, спрямована на 
підвищення стійкості до заколихування, може мати 
декілька напрямків:
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націленість на безпосереднє тренування вестибу-• 
лярного апарату шляхом виконання фізичних вправ, 
зв’язаних зі швидкою зміною положення голови в 
просторі;
за допомогою спеціально підібраних фізичних  • 
вправ зміцнення м’язів тулуба, що фіксують поло-
ження внутрішніх органів;
виконання фізичних вправ у сполученні з інтелек-• 
туальною діяльністю на тлі сильних вестибулярних 
подразнень;
виконання фізичних вправ, пов’язаних з необхід-• 
ністю виконання тонко координованих рухів на тлі 
сильних вестибулярних подразнень.

Виходячи зі специфіки етапів річного циклу фізич-
ної підготовки курсантів-десантників, акценти на ви-
конання спеціальних фізичних вправ різних напрям-
ків, підвищення стійкості до заколихування можуть 
бути розставлені у такий спосіб:

перший етап – домінує тренування вестибулярного • 
апарату і м’язів, що фіксують внутрішні органи;
другий етап – формування стійкості  рухової коор-• 
динації та інтелектуальної сфери до дії вестибуляр-
них подразнень великої сили;
третій етап – коригування недоліків у стійкості до • 
заколихування із застосуванням запропонованих 
вправ.

Тривалість таких етапів залежить від активності 
курсантів у виконанні необхідного обсягу запропоно-
ваних вправ і від ступеню сформованості необхідних 
фізичних та психологічних якостей. Для правильного 
управління процесом підвищення стійкості до заколи-
хування потрібен постійний контроль і оцінка досяг-
нень у цій роботі. Можуть бути запропоновані наступ-
ні види контролю.

Для оцінки ступеня розвитку м’язів, що фіксують 
внутрішні органи: 

в упорі на гімнастичних брусах утримання кута (не • 
менше 10 с);
у висі на перекладині піднімання прямих ніг до тор-• 
кання грифу (8-10 разів);
лежачи на гімнастичному коні на стегнах обличчям • 
вниз, ноги закріплені, руки за головою – утримувати 
пряме прогнуте тіло не менше 50 с.;
підйом переворотом на перекладині;• 

Для оцінки стійкості вестибулярного аналізатора:
з основної стійки права рука вгору сполучити вка-• 
зівний палець з обраною крапкою на стелі і, дивля-
чись на цю крапку, виконати 10 швидких обертів пе-
реступанням в правий бік. Закінчивши оберти стати 
у положення стійки права нога перед лівою, руки 
в сторони – утримувати не менше 8 с. Те ж саме з 
лівою рукою в лівий бік. Різниця в утриманні поло-
ження стійки має бути не більше 2 с;
з упору присівши зробити три швидких перекиди • 
вперед із закритими очима, встати стрибками зро-
бити поворот на 360º  в ліву і праву сторони і стати 
в основну стійку із зімкнутими носками ніг, руки на 
поясі – тримати 3 с.;
10 обертів на стаціонарному гімнастичному колесі у • 
будь-яку сторону за 15 с.;

на батуті – два-три простих стрибка, два стрибка з • 
поворотом вліво і вправо на 180º, два-три простих  
стрибка, сальто вперед (або назад), два-три простих 
стрибка – стійке положення;
виконати 10 кидків баскетбольного м’яча в мішень • 
на стіні (квадрат 1 м  х  1 м на висоті 2 м) і ловінням 
м’яча після повороту на 360º то в лівий, то в правий  
бік по черзі. Достатній рівень – без втрати м’яча і 
зупинок.

Висновки.
Вестибулярне тренування є одним з могутніх 

чинників підвищення надійності людського фактору 
при підготовці курсантів окремих військових 
спеціальностей (аеромобільні, розвідувальні частини 
та ін.). грамотне застосування активних і пасивних 
методів вестибулярного тренування з урахуванням 
специфіки навчання дозволяє досягти високого рівня 
стійкості  до заколихування до початку активної 
професійної практики.

Метою подальших досліджень буде визначення 
ефективності розробленої спеціальної програми 
вдосконалення вестибулярної стійкості курсантів на 
заняттях з фізичної підготовки.
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Вплив програми профілактики плоскостопості  
на біомеханічні характеристики стопи дошкільнят

Бичук І.О., Альошина А.І.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Визначено лінійні та кутові біо-
механічні характеристики стопи 
дітей старшого дошкільного віку. 
Проаналізовано динаміку та 
приріст досліджуваних показни-
ків під час реалізації програми 
профілактики плоскостопості у 
навчально-виховному проце-
сі дошкільнят. В експерименті 
приймали участь вихователі та 
інструктори з фізичної культури; 
контрольну та експерименталь-
ну групи складали 20 дітей віком 
5-6 років. Доведено ефектив-
ність запропонованої програми 
профілактики плоскостопості.

Бычук И., Алёшина А. Влияние программы 
профилактики плоскостопия на биомеха-
нические характеристики стопы дошколь-
ников. Определены линейные и угловые би-
омеханические характеристики стопы детей 
старшего дошкольного возраста. Проанали-
зирована динамика и прирост исследуемых 
показателей во время реализации программы 
профилактики плоскостопия в учебно-
воспитательном процессе дошкольников. В 
эксперименте принимали участие воспита-
тели и инструктора по физической культуре; 
контрольную и экспериментальную группы со-
ставляли 20 детей в возрасте 5-6 лет. Доказа-
на эффективность предложенной программы 
профилактики плоскостопия.

Bychuk I., Aleshina A. The influence of 
the program of prophylaxis of flat foot 
on the biomechanics characteristics 
of foot of children of pre-school age. 
In the article is defined linear and angular 
biomechanics descriptions of children’s 
foot of senior preschool age. It is analysed 
the dynamics and increase of the explored 
indexes during realization of the program 
of prophylaxis of flat foot in the teaching 
process. In experiment took part teachers 
and instructors of physical culture; control 
and experimental group consist of 20 chil-
dren at the age of 5-6 years old. Efficiency 
of the offered program of prophylaxis of 
flat foot is proved.

Ключові слова:
плоскостопість, біомеханічні 
характеристики стопи, до-
шкільнята, приріст, програма 
профілактики.

плоскостопие, биомеханические характе-
ристики стопы, дошкольники, прирост, про-
грамма профилактики.

flat foot, biomechanics descriptions of 
foot, under-fives, increase, program of 
prophylaxis.

Вступ.1

В сучасних умовах оздоровча функція фізичного 
виховання дошкільників набуває досить важливого 
значення. Водночас необхідність пошуку шляхів вдо-
сконалення процесу фізичного виховання дітей до-
шкільного віку обумовлена тривожною тенденцією 
прогресивного погіршення стану їх здоров'я, знижен-
ням рівня функціональних можливостей і фізичної 
підготовленості [2, 5, 6]. 

Недоліки існуючої практики фізичного вихо-
вання дітей дошкільного віку підтверджують дані 
статистики, де вказується, що близько 80% дітей ма-
ють відхилення у стані опорно-рухового апарату [1, 3], 
що за останні роки значно зросла кількість дітей, які 
страждають плоскостопістю, де в більшості випадків 
ця деформація стопи є придбаною [5, 6]. І це не може 
не насторожувати, оскільки саме в дошкільному віці 
йде інтенсивне формування опорно-рухового апарату, 
закладаються основи гармонізації фізичного розвитку 
і функціональних можливостей організму людини. 
Тісний зв'язок між станом опорно-рухового апарату і 
станом здоров'я доведена численними дослідженнями 
[2, 3, 5], де наголошується, що відсутність відхилень у 
стані опорно-рухового апарату є неодмінною умовою 
нормального функціонування органів і систем, розви-
тку всього організму в цілому, підвищення працездат-
ності дітей і зміцнення їх здоров'я. 

В контексті даної проблеми пильної уваги заслуго-
вують питання формування опорно-ресорних власти-
востей стопи з метою профілактики плоскостопості. 

Вивчення спеціальної літератури засвідчує про те, 
що до проблеми профілактики плоскостопості у дітей 
дошкільного віку зверталися ряд авторів [2, 4, 5, 6]. 
Значна кількість відхилень у стані  опорно-рухового 
апарату дітей старшого дошкільного віку переконує в 
тому, що існуючі організаційно-методичні підходи до 
використовування засобів фізичного виховання не по-
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вною мірою забезпечують профілактику плоскосто-
пості у дітей старшого дошкільного віку. В спеціаль-
ній літературі відсутні дані про динаміку формування 
біомеханічних характеристик стопи дітей старшого 
дошкільного віку. 

Дослідження проводилося згідно теми «Зведено-
го плану НДР в області фізичної культури і спорту 
на 2006 – 2010 р.р.» Державного комітету України з 
питань фізичної культури і спорту по темі 3.2.1 «Удо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні і реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини». Номер державної реєстрації  
0106U010786, індекс УДК  796.072.2. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати вплив програми 

профілактики плоскостопості на біомеханічні харак-
теристики стопи дітей старшого дошкільного віку.

Завдання: 
Визначити біомеханічні характеристики стопи дітей • 
старшого дошкільного віку.
Впровадити програму профілактики у навчально-• 
виховний процес дошкільнят.
Проаналізувати динаміку біомеханічних характе-• 
ристик стопи дошкільнят у процесі експерименту.

Результати дослідження.
Формуючий експеримент проводився у період з 

вересня 2008 р по березень 2009 р. Метою формуючого 
експерименту було впровадження розробленої 
нами програми профілактики плоскостопості  у 
дітей старшого дошкільного віку та перевірка її 
ефективності. У експерименті взяло участь 40 дітей 
віком 5-6 років. Усі діти за станом здоров’я були 
віднесені до основної групи. 

Програма профілактики плоскостопості у дітей 
старшого дошкільного віку передбачала її реалізацію 
у різних аспектах [2, 5, 6]. До реалізації розробленої 
нами програми ми залучали вихователів, інструкторів 
з фізичної культури та батьків.
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З педагогічним колективом дитячого садочку ми 
провели зустрічі, де дискутувалось питання доцільності 
проведення профілактики плоскостопості в режимі 
дня. В результаті дискусії вихователі та інструктори 
з фізичної культури погодились приймати участь у 
реалізації розробленої нами програми профілактики 
плоскостопості. Так вихователі регулярно проводили 
фізкультурні хвилинки (запропоновані нами комплекси 
вправ) та рухливі ігри (підібрані нами з урахуванням 
стану м’язової системи). Інструктори з фізичної 
культури внесли корективи до робочих навчальних 
програм – у програми було включено комплекси 
загальнорозвиваючих вправ, комплекси вправ для 
зміцнення м’язів стопи і гомілки, гімнастичні вправи 
в кінці уроку та вправи на дихання і розслаблення в 
кінці уроку.

Ми провели бесіди з батьками тих дітей, які брали 
участь у експерименті. Батькам ми донесли інформацію 
про причини та наслідки порушень ОРА, ознайомили 
з основними засобами та методами профілактики 
плоскостопості, а також методикою виконання 
індивідуальних домашніх завдань та контролю 
за станом опорно-рухового апарату. В результаті 
проведеної роботи батьки слідкували за виконанням 
їх дитиною ранкової гімнастики та індивідуальних 
домашніх завдань. В разі потреби батьки могли 
отримати консультацію у експериментатора чи 
інструктора з фізичної культури. 

Для участі у формуючому експерименті було 
створено контрольну та  експериментальну групи, по 
20 чоловік у кожній групі (ε=0,03≤0,05),  хлопчиків 

та дівчаток віком 5-6 років, які не мали порушень 
опорно-рухового апарату.

Контрольна група, створена із дітей першої групи, 
займалась за програмою з фізичного виховання для 
дошкільних закладів. Заняття в цій групі проводив 
експериментатор під керівництвом інструктора з 
фізичної культури. 

Експериментальна група займалися за розробленою 
нами програмою профілактики плоскостопості, яка 
містила такі складові рухової діяльності дітей:

виконання ранкової гімнастики;• 
виконання фізкультурних хвилинок на заняттях;• 
проведення народних рухливих ігор; • 
виконання індивідуальних домашніх завдань; • 
обов’язкове відвідування уроків фізичної культури.• 

Діти експериментальної групи виконували усі ці скла-
дові, та відвідували  уроки фізичної культури, до матеріа-
лу яких ми включали комплекси вправ для профілактики 
плоскостопості, комплекси загальнорозвиваючих вправ, 
народні рухливі ігри, а також гімнастичні вправи в кінці 
уроку. Заняття з дітьми проводив експериментатор під ке-
рівництвом інструктора з фізичної культури.

Критерієм ефективності розробленої нами програ-
ми профілактики плоскостопості була зміна кутових та 
лінійний характеристик сагітального профілю стопи. 
На початку експерименту та по його завершенню ми ви-
користали метод відеометрії [4], результати якого опра-
цьовані методами математичної статистики (табл..1) 
дозволили судити про ефективність нашої програми.

Як засвідчують результати відеометрії, у хлопчи-
ків та дівчаток контрольної та експериментальної груп 

Таблиця 1
Біомеханічні характеристики стопи дітей старшого дошкільного віку

№ 
з/п Назва показника

До експерименту Після експерименту
X δ X δ

Хлопчики КГ (n=10)
1 Довжина стопи, мм 191 11,59 196,2 11,24
2 Довжина опорної частини стопи, мм 127,3 14,51 131,5 14,27
3 Висота гомілково-ступневого суглобу, мм 63,2 5,86 63,9 5,92
4 Висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм 45,8 3,24 46,2 3,31
5 Плюсневий кут α, град 21,2 3,65 22,4 3,42
6 П’ятковий кут β, град 26,4 5,43 27,6 5,21
7 Кут γ, град 132,4 8,24 130 8,35

Хлопчики ЕГ (n=10)
1 Довжина стопи, мм 191,1 11,25 195,9 11,65
2 Довжина опорної частини стопи, мм 127,5 13,6 128,5 13,46
3 Висота гомілково-ступневого суглобу, мм 63 5,5 65,3 5,62
4 Висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм 45,6 4,1 47,5 4,33
5 Плюсневий кут α, град 21,3 3,53 27,9 3,61
6 П’ятковий кут β, град 26,3 5,12 31,5 5,3
7 Кут γ, град 132,4 8,32 120,6 8,46

Дівчатка КГ (n=10)
1 Довжина стопи, мм 182,3 10,3 187,6 10,5
2 Довжина опорної частини стопи, мм 120,5 8,2 125,1 8,32
3 Висота гомілково-ступневого суглобу, мм 60,7 4,9 61,9 4,63
4 Висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм 44,6 3,6 45,3 3,72
5 Плюсневий кут α, град 22,2 3,21 23,5 3,18
6 П’ятковий кут β, град 26,6 4,71 27,9 4,82
7 Кут γ, град 131,2 7,41 128,6 7,52

Дівчатка ЕГ (n=10)
1 Довжина стопи, мм 182,4 10,24 187,5 10,15
2 Довжина опорної частини стопи, мм 120,9 8,16 122,8 8,25
3 Висота гомілково-ступневого суглобу, мм 60,4 4,65 63,1 4,75
4 Висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм 44,5 3,85 44,2 3,79
5 Плюсневий кут α, град 22,1 3,26 28,6 3,15
6 П’ятковий кут β, град 26,5 4,52 31,5 4,68
7 Кут γ, град 131,4 7,42 119,9 7,35
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відбулись позитивні зміни досліджуваних біомеханіч-
них характеристик стопи, однак якісні показники цих 
змін різні яки у хлопчиків так і у дівчаток.

Зміна лінійних біомеханічних характеристик сто-
пи у хлопчиків має нерівномірний та хвилеподібний 
характер. Так у хлопчиків контрольної групи відзна-
чено зріст довжини стопи – на 5,2мм, а в експеримен-
тальній на 4,8мм. Довжина опорної частини стопи у 
хлопчиків контрольної групи зростає на 4,2мм, а в 
експериментальній лише на 1,0мм. Висота гомілково-
ступневого суглобу у хлопчиків контрольної групи 
зростає на 0,7мм, а в експериментальній аж на 2,3мм. 
Висота верхнього краю лад’єподібної кістки у хлоп-
чиків контрольної групи зростає на 0,4мм, а в експе-
риментальній  аж на 1,9мм.

Кутові характеристики стопи у хлопчиків також 
змінюються нерівномірно. Так плюсневий кут α у 

хлопчиків контрольної групи зростає на 1,2 град., а 
в експериментальній аж на 6,6 град. Майже аналогіч-
ний зріст п’яткового кута β – у хлопчиків контрольної 
групи зростає на 1,2 град., а в експериментальній аж 
на 5,2 град. Варто також зауважити, що при збільшен-
ні кутів α і β кут γ закономірно зменшується – у хлоп-
чиків контрольної групи на 2,4 град., а в експеримен-
тальній аж на 11,8 град.

У дівчаток зміна лінійних характеристик має ана-
логічний характер, за вийнятком якісних показни-
ків. Так у дівчаток контрольної групи довжина стопи 
зростає на 5,3мм, ав експериментальній на 5,1мм. До-
вжини опорної частини стопи у дівчаток контрольної 
групи зростає на 4,6мм, а в експериментальній лише 
на 1,9мм. Висота гомілково-ступневого суглобу у ді-
вчаток контрольної групи зростає на 1,2мм, а в екс-
периментальній на 2,7мм. Висота, верхнього краю 

Рис.1. Приріст біомеханічних характеристик стопи у хлопчиків старшого дошкільного віку
Примітки: 1 – довжина стопи, мм; 2 – довжина опорної частини стопи мм; 3 – висота гомілково-ступневого 

суглобу, мм; 4 – висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм; 5 – плюсневий кут α, град;  
6 – п’ятковий кут β, град; 7 – кут γ, град.

Рис.2. Приріст біомеханічних характеристик стопи у дівчаток старшого дошкільного віку
Примітки: 1 – довжина стопи, мм; 2 – довжина опорної частини стопи мм; 3 – висота гомілково-ступневого 

суглобу, мм; 4 – висота верхнього краю лад’єподібної кістки, мм; 5 – плюсневий кут α, град; 
6 – п’ятковий кут β, град; 7 – кут γ, град.
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лад’єподібної кістки у дівчаток контрольної групи 
зростає на 0,7мм, а в експериментальній на 1,4мм.

Кутові характеристики стопи у дівчаток мають дещо 
інший характер змін. Так плюсневий кут α у дівчаток 
контрольної групи зростає на 1,3 град., а в експеримен-
тальній аж на 6,5 град. Величина п’яткового кута β у 
дівчаток контрольної групи зростає на 1,3 град., а в екс-
периментальній аж на 5,0 град. Варто також зауважити, 
що при збільшенні кутів α і β кут γ закономірно змен-
шується – у дівчаток контрольної групи на 2,6 град., а в 
експериментальній аж на 11,5 град.

З метою більш якісного аналізу зміни досліджу-
ваних показників у дітей контрольних та експери-
ментальних груп ми визначили їх приріст у відсотках 
(рис.1-2).

Як видно із діаграми (рис.1.), у хлопчиків контр-
ольної та експериментальної груп приріст довжини 
стопи незначний і становить 2,7-2,5%. Дещо нижчий 
приріст довжини опорної частини стопи – у хлопчи-
ків контрольної групи 3,2%, а в експериментальній 
– 0,8%. Варто також відзначити деяку різницю у при-
рості висоти гомілково-ступневого суглобу – у хлоп-
чиків контрольної групи 1,1%, а в експериментальній 
– 3,6%. 

Приріст висоти верхнього краю лад’єподібної 
кістки у хлопчиків контрольної групи становить лише 
0,9%, в той час як у експериментальній – 4,1%. 

Приріст кутових характеристик стопи у хлопчиків 
контрольної групи значно нищий ніж в експеримен-
тальній групі.  Так приріст плюсневого кута α у хлоп-
чиків контрольної групи становить 5,5%, а в експери-
ментальній групі він максимальний – 26,8%. Приріст 
п’яткового кута β  у хлопчиків контрольної групи ста-
новить 4,4%., а в експериментальній аж 18%. Приріст 
кута γ у хлопчиків контрольної групи становить 1,8%, 
а в експериментальній аж 9,3%.

Аналізуючи приріст лінійних характеристик стопи 
варто зазначити, що у хлопчиків контрольної групи 
максимальне його значення відповідає зміні довжини 
опорної частини стопи, а мінімальне – висоті верх-
нього краю лад’єподібної кістки. У хлопчиків екс-
периментальної групі максимальний приріст висоти 
верхнього краю лад’єподібної кістки, мінімальний  – 
довжини опорної частини стопи. 

Стосовно приросту кутових характеристик стопи 
хлопчиків, то варто зауважити, що у них відбуваються 
однакові по характеру зміни – максимальний приріст 
плюсневого кута α , а мінімальний кута γ, як у хлопчи-
ків контрольної так і в експериментальної груп.

Приріст досліджуваних біомеханічних характе-
ристик стопи у дівчаток старшого дошкільного віку 
(рис.2.) має дещо інший характер ніж у хлопчиків. 

Так у дівчаток контрольної групи приріст довжини 
стопи становить 2,9%, а у експериментальній – 2,8%. 
Приріст довжини опорної частини стопи у дівчаток 
контрольної групи 3,7%, а в експериментальній лише 
1,6%. Приріст висоти гомілково-ступневого сугло-
бу – у дівчаток контрольної групи 2,0%, а в експери-
ментальній – 4,4%. Приріст висоти верхнього краю 
лад’єподібної кістки у дівчаток контрольної групи 

1,6%, а в експериментальній – 3,1%.
Варто зауважити, що приріст кутових характерис-

тик стопи у дівчаток контрольної та експерименталь-
ної груп має досить високі якісні показники. Так при-
ріст плюсневого кута α у дівчаток контрольної групи 
становить 5,7%, а в експериментальній аж 25,6%. 
Приріст п’яткового кута β у дівчаток контрольної гру-
пи становить 4,8%., а в експериментальній аж 17,2%. 
Приріст кута γ у дівчаток контрольної групи стано-
вить 2,0%, а в експериментальній аж 9,2%.

Аналізуючи екстремальні значення приростів у 
дівчаток обох груп слід відзначити наступне: у ді-
вчаток контрольної групи максимальний приріст  до-
вжини опорної частини стопи та плюсневого кута α; 
мінімальний приріст висоти висоти верхнього краю 
лад’єподібної кістки та кута γ. У дівчаток експери-
ментальної групи відзначено максимальний приріст 
висоти гомілково-ступневого суглобу та плюсневого 
кута α; мінімальний приріст довжини опорної части-
ни стопи та кута γ.

Висновки.
Аналіз результатів дослідження засвідчує, що у 

процесі реалізації програми профілактики плоско-
стопості у хлопчиків та дівчаток експериментальної 
групи відбулися більш вагомі зміни досліджуваних 
біомеханічних характеристик стопи ніж у дітей контр-
ольної групи. Суттєве збільшення кута α (на 26,8% у 
хлопчиків та на 25,6% у дівчаток), а також кута β (на 
18,0% у хлопчиків та на 17,2% у дівчаток) засвідчує 
про покращення опорно-ресорних властивостей стопи 
дошкільнят та підтверджує ефективність запропоно-
ваної нами програми профілактики плоскостопості.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають вивчення активності м’язів у 
формуванні біомеханічних характеристик стопи під 
впливом запропонованої програми профілактики 
плоскостопості.
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Эволюция вооружения, поколений войн, тактики и средств 
специальной физической подготовки военнослужащих

Бородин Ю.А.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

Анотации:
Рассмотрены тенденции изменения со-
держания физической подготовки воен-
нослужащих в различные исторические 
эпохи. Представлен анализ публикаций 
по рассматриваемой проблеме. Опреде-
лена структура профессионально-важных 
качеств военнослужащих – специалис-
тов операторского профиля. Установле-
но отставание научных разработок и их 
практического применения содержания 
и направленности средств специальной 
физической подготовки военнослужа-
щих в зависимости от условий военно-
профессиональной деятельности.

Бородін Ю.А. Розглянуті тенденції 
зміни змісту фізичної підготовки 
військовослужбовців в різні істо-
ричні епохи. Представлено аналіз 
публікацій з даної проблеми. Визна-
чено структуру професійно-важливих 
якостей військовослужбовців – фахів-
ців операторського профілю. Встанов-
лено відставання наукових розробок і 
їх практичного застосування змісту 
й спрямованості засобів спеціальної 
фізичної підготовки військовослуж-
бовців залежно від умов військово-
професійної діяльності.

Borodin U.A. The tendencies of 
change of maintenance of physical 
preparation of servicemen in differ-
ent historical epoches. The analysis 
of publications is presented on exam-
ined issue. It is defined the structure of 
professionally-important qualities of ser-
vicemen – specialists of operator type. 
It is defined the lag of scientific devel-
opments and its practical application of 
maintenance and orientation of facilities 
of the special physical preparation of 
servicemen depending on the terms of 
military-professional activity.

Ключевые слова:
эволюция, вооружение, война, тактика, 
военнослужащие, специальная физичес-
кая подготовка.

еволюція, озброєння, війна, тактика, 
військовослужбовці, спеціальна фі-
зична підготовка.

evolution, armament, war, tactic, ser-
vicemen, special physical training.

Введение. 1

Военно-техническая революция середины про-
шлого века оказала глубокое воздействие на структуру 
специальностей вооруженных сил. С появлением на 
вооружении армий новых систем вооружения; высоко-
точных, самонаводящихся боевых систем, в которых 
средства разведки сопряжены со средствами наведения 
и поражения, коренным образом изменился характер 
военно-профессиональной деятельности. Она стала 
еще более квалифицированной, требует высокой тех-
нической и психологической подготовки. В самом деле, 
если в 1945 году в армиях воюющих сторон было около 
160 технических специальностей, в 1960 году – 400, то 
в настоящее время их стало более 2 тысяч.

Сущность проблемной ситуации в настоящее вре-
мя состоит в том. что появилась значительная группа 
специалистов операторского профиля, центр тяжести 
профессиональной деятельности которых, переме-
стился на уровень психомоторных и интеллектуальных 
операций, что актуализирует одну из важнейших задач 
в системе профессиональной подготовки военнослу-
жащих, – целенаправленное использование специ-
ально подобранных средств и методов физического 
воспитания для повышения эффективности военно-
профессионального обучения и деятельности. Это на-
правление известно как специальная физическая под-
готовка, которая является составной частью программы 
физической подготовки военнослужащих.

Задача специальной направленности физической 
подготовки была определена еще в Наставлении по 
физической подготовке Вооруженных Сил Союза ССР 
1961 года, организационно закреплена в Наставлении 
по физической подготовке Вооруженных Сил СССР 
1966 года; получила свое дальнейшее развитие в НФП 
1978 года и НФП 1987 года. 

Сравнительно малое число исследованных вопро-
сов специальной физической подготовки военнос-
лужащих в Украине привело к тому, что в НФП-97 
практически нет новых рекомендаций по совершен-
© Бородин Ю.А., 2011

ствованию специальной физической подготовки, нет 
контрольных упражнений по специальной физической 
подготовке курсантов, а специальные задачи предусма-
тривают развитие определенных навыков и качеств, ко-
торые, в основном, были характерны для предыдущего 
этапа развития вооружения [9].

Работа выполнена согласно сводного плана НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2006–2010 
года Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины по теме: «Теоретико-
методологические основы физической подготовки 
курсантов в высших военных учебных заведениях 
инженерно-операторского профиля». Номер регистра-
ции №0106V010783. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явилось изучение изменения 

средств специальной физической подготовки воен-
нослужащих в процессе эволюции вооружения, типов 
войн и тактики ведения боевых действий.

Результаты исследований.
Известно, что за 5,5 тысяч лет цивилизации на 

Земле произошло свыше 15 тысяч войн и воору-
женных конфликтов, в которых погибло несколь-
ко миллиардов человек. В последнем десятиле-
тии прошлого века произошло более 100 войн, в 
которых участвовали 90 государств и погибло до  
9 миллионов человек [6].

Вооруженная борьба, как основная форма борьбы 
в войне всегда требовала высокой организации при-
менения вооруженных сил и вооружений, подготовки 
воина без которых практически невозможно достичь 
поставленных целей [10].

Вместе с тем, оказывается, можно буквально сосчи-
тать на пальцах рук те исторические периоды земной 
цивилизации, когда появление нового оружия приво-
дило к кардинальному изменению форм и способов 
вооруженной борьбы, что и являлось признаком ре-
волюции в военном деле и означало переход к новому 
поколению войн, а, следовательно, и смену стратегии 
подготовки воина.
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Согласно классификации Слипченко В.И. все про-
исшедшие до настоящего времени войны можно раз-
делить на шесть поколений. Этим шести поколениям 
войн предшествовали определенные этапы развития 
человечества в экономике и науке, изменения количе-
ственных критериев которых, на определенном этапе, 
приводило к их качественному скачку [6]. 

Первая революция в военном деле произошла в 
ту историческую эпоху, когда для военного противо-
борства вместо камней и палок воины стали приме-
нять специально изготовленные копья, мечи, луки, 
стрелы, а также доспехи. Три с половиной тысячи 
лет существования цивилизации на нашей планете 
шли контактные войны первого поколения в виде ру-
копашного противоборства с применением холодного 
оружия. Безусловно, за этот большой период времени 
многократно менялось само оружие: из более прочных 
материалов изготавливались мечи, кольчуги, шлемы, 
но многочисленные войны не меняли качественного 
состояния и продолжали вестись способами первого 
поколения. Противоборство в этих войнах осуществля-
лось ярко выраженным контактным способом – вруко-
пашную на тактическом уровне подразделений исклю-
чительно живой силой – пешими воинами и конницей, 
оснащенной холодным оружием, доспехами [1, 6].

В этот период истории римская армия выигрыва-
ла большинство сражений, потому что ее легионеры, 
как и тактика ведения боя, были лучшими. Особо 
пристальное внимание в римской армии уделялось 
физической подготовке. В программу подготовки 
молодых воинов входили бег, прыжки и плавание, а 
главное упражнения с оружием. При обучении фехто-
ванию использовались деревянные дубины, весившие 
вдвое больше боевых мечей, и утяжеленные щиты. 
При упражнениях в метании использовались учеб-
ные копья более тяжелого веса, чем боевые. Молодые 
воины упражнялись в применении оружия два раза в 
день, а старшие – один раз. Тренировка в физических 
упражнениях постепенно превращалась в тренировку 
с оружием, а соревнования представляли форму под-
готовки к бою [8].

В конце ІІ века до новой эры каждый римский ле-
гионер во время похода нес на себе около сорока кило-
граммов груза. Обычный дневной переход составлял 
30 км, но мог достигать 50 км и более. Вес обычного 
оружия и снаряжения легионера были: щит – 10 кг, 
кольчуга – 15-20 кг, копьё – 4-6 кг, шлем – 3-5 кг, меч – 5 
кг. Часто воинов заставляли рубить лес, носить тяже-
сти, прыгать через рвы, плавать, маршировать и бегать 
в снаряжении со всем вооружением [5].

Среди физических упражнений у северных герман-
цев, в ту историческую эпоху, были борьба, бег, прыжки 
в длину и высоту, метание пик, копий, металлических 
булав. Средствами активного физического воспитания 
воинов были также плавание и верховая езда [8].

Только в XII – XIII века прошлого тысячелетия 
первое поколение войн уступило место войнам второ-
го поколения. Вторая революция в военном деле была 
связана с изобретением пороха, а с ним – огнестрель-
ного оружия: винтовок, пистолетов, пушек.

В те далекие времена феодальное войско имело 
в своем арсенале тяжелое наступательное и оборо-
нительное оружие и специальное военное снаряже-
ние. Вплоть до изобретения огнестрельного оружия 
феодал-рыцарь был практически закован в броню.

Тяжелые доспехи (до 50 кг), огромные мечи и ко-
пья требовали определенного развития у рыцаря физи-
ческой силы, ловкости и выносливости [3].

Само наступательное и оборонительное оружие 
этого времени требовало значительного развития фи-
зических качеств воинов и разнообразных навыков, 
обеспечивающих ведение боя.

В содержание воспитания феодалов включалась: 
верховая езда, фехтование, стрельба из лука, плавание, 
охота, игра в шахматы [5, 8].

После изобретения огнестрельного оружия ни ры-
царские доспехи, ни каменные замки уже не служили 
надежной защитой. Пушки и мушкеты, мобильные от-
ряды наемников – характерные признаки армии запад-
ноевропейских государств XVI века.

Произошел резкий, коренной переход от одних 
войн к другим. Войны второго поколения также были 
контактными, но велись уже совершенно иначе, чем 
в первом поколении. Это были контактные (на не-
которой дистанции) окопные войны подразделений, 
частей, соединений пехоты, а также военно-морских 
сил в прибрежной части морей. Появились не толь-
ко новые способы контактной вооруженной борьбы в 
масштабах тактики подразделений, частей и соедине-
ний, но и совершенно новая, окопная война, которая 
просуществовала порядка 600 лет. Войны этого пе-
риода велись стрелковым и пушечным вооружением 
на дистанции нескольких сот шагов. Это оружие было 
универсальным как для наступательных, так и оборо-
нительных действий.

Коренным образом изменился состав вооружен-
ных сил. Пехота, вооруженная пиками, алебардами, 
мечами и огнестрельным оружием совместно с ар-
тиллерией вытеснили тяжеловооруженную конницу и 
сделали бесполезной всю систему рыцарской физиче-
ской подготовки [4, 6].

Воины изучали способы обращения не только с 
огнестрельным, но и с холодным оружием, учились и 
умели сражаться голыми руками, обучались плаванию, 
искусству владения мечом и боевой секирой, трениро-
вались в нанесении и отражении ударов, изучали прие-
мы борьбы невооруженного всадника с вооруженным.

Из других средств специальной физической под-
готовки можно отметить акробатические упражнения, 
например, взбегание на отвесную стену с помощью 
приставной доски, упражнения на деревянном коне. 
Особой популярностью пользовалась охота верхом на 
лошадях на диких зверей, что требовало незаурядной 
подготовки, мужества, ловкости и быстроты [3].

Примерно 200 лет назад научно-технический про-
гресс способствовал изобретению нарезного оружия 
и технологии его производства. Оружие стало более 
точным при поражении целей, более дальнобойным, 
многозарядным, разнокалиберным, повышенной ско-
рострельности.
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Это привело к очередной третьей революции в во-
енном деле и появлению контактных войн третьего по-
коления, которые приобрели окопный и траншейный 
характер общевойсковых соединений и объединений. 
Новые оперативные масштабы требовали большого 
количества живой силы для ведения войны на суше, 
морях и океанах.

Наполеоновские войны начала XIX века определи-
ли необходимость ускоренной военной, в том числе и 
физической подготовки, воинов в отдельных странах 
Европы.

Система физического воспитания во французской 
и английской армиях включала рыцарское фехтова-
ние, вольтижировку, плавание, а также английский 
бокс. Кроме того, в нее входили элементарные гим-
настические упражнения Песталоцци и гимнастика 
Гутс-Мутса. Занятия по физической подготовке до-
полнялись занятиями по военной подготовке, которые 
заключались в том, что отряд в полевых условиях в 
установленное время должен был выполнить боевое 
задание: выкопать окоп или продвинуться на опреде-
ленное расстояние. На таких занятиях применялись 
бег, прыжки в высоту, глубину и т. д. [3, 8].

В английской армии в 30–60-е гг. XIX ст. в про-
грамму курсов военных училищ сухопутных войск и 
флота включались также и некоторые упражнения, за-
имствованные из гребли, парусного спорта и верховой 
езды.

Более 100 лет назад произошла четвертая рево-
люция в военном деле и связана она с изобретением 
и массовым производством автоматического и реак-
тивного оружия. В войнах этого поколения широко 
использовались сухопутные войска, танки, авиация, 
транспортные средства и средства связи, приборы 
управления зенитным огнем, радиорелейные и ради-
олокационные станции. Эти войны можно характе-
ризовать как контактные (на некоторой дистанции) 
войны на суше, морях и океанах. В них широко при-
менялись воздушные удары по войскам. Контактные 
войны четвертого поколения приобрели стратеги-
ческий размах, и для их ведения также требовалось 
много живой силы, разнообразного оружия и воен-
ной техники [4, 6].

Анализ руководящих документов по физической 
подготовке этого периода показал, что характерным в 
специальной физической подготовке военнослужащих 
являлось направленность средств на преимуществен-
ное развитие выносливости и силы. Средства специ-
альной физической подготовки по направленности 
своего действия были адекватны средствам военно-
профессиональной подготовки, так как и те и другие 
преимущественно воздействовали на исполнительно-
энергетическую сферу организма, то есть трениро-
вочные упражнения достаточно полно воссоздавали 
характер рабочих операций, боевых приемов и дей-
ствий. Это проявлялось в определенном сходстве и в 
преимущественной направленности средств физиче-
ской и профессиональной подготовки на выработку и 
расширение энергетических резервов функциональ-
ных систем организма военнослужащих.

В 1945 году произошла очередная, пятая револю-
ция в военном деле. Она была связана с появлением 
ядерного оружия, а с ним и возможности бесконтакт-
ной ракетно-ядерной войны (пятое поколение).

Для этого этапа являлось характерным качествен-
ные изменения вооружения, характера боя, специфи-
ки профессиональной деятельности военных специа-
листов – операторов различных управляющих систем. 
Профессиональный труд операторов все более насы-
щается элементами умственной деятельности при по-
вышении в ней интеллектуальных компонентов.

На этом этапе совершенствования специальных 
средств физической подготовки наметились явные 
симптомы отставания научных рекомендаций от но-
вых специфических требований практической дея-
тельности военных специалистов.

Для этапа оснащения войск новыми видами воору-
жения (с 1960 по настоящее время) характерным явля-
ется лавинообразное появление новых видов оружия 
и систем управления, значительное увеличение коли-
чества специалистов операторского профиля, надёж-
ность деятельности которых существенно зависит от 
уровня развития психофизиологических качеств.

Для этого этапа совершенствования специальной 
физической подготовке, наряду с сохранением основ-
ных положений предыдущего этапа рассмотренных 
выше характерно:

разработка комплексных упражнений, отражающих • 
необходимость развития способностей быстро оце-
нивать обстановку, принимать решения и управлять 
двигательными действиями в стохастических усло-
виях деятельности при дефиците времени;
усиленный поиск средств, способствующих повы-• 
шению работоспособности и надежности специали-
стов в системах «человек-техника»;
разработка средств и обоснование тренировочных • 
режимов, обеспечивающих сохранение работоспо-
собности в условиях гиподинамии.

В последние десятилетие прошлого XX века на-
чалась очередная, шестая революция в военном деле. 
Она связана с появлением высокоточного обычного 
оружия, а с ним и бесконтактных войн нового, шесто-
го поколения. Бесконтактные войны характеризуются 
тем, что нападающая сторона с помощью длительных 
массированных высокоточных ударов обычным ору-
жием может, не нарушая государственные сухопутные 
и морские границы, лишить экономики любую страну, 
в любом регионе нашей планеты.

Усложнения оружия и военной техники, изме-
нения условия их боевого применения приобрело 
более сложный характер отношения военнослужа-
щего и техники. Современное оружие не допускает 
и «не прощает» даже малейших отклонений от норм 
и правил его эксплуатации. Цена такой ошибки ка-
тастрофически растет. В настоящее время особен-
но острою стала проблема психофизиологической 
устойчивости воина-оператора, его способности 
противостоять экстремальным воздействиям, вы-
полнять профессиональные действия на фоне ярко 
выраженных психофизических реакций организма. 
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Операторы особо сложных систем управления в 
настоящее время требуют специальной психофи-
зической подготовки не только в процессе профес-
сионального обучения, но и в процессе профессио-
нального совершенствования.

Если накануне Второй мировой войны наиболее 
важными в профессиональной деятельности воина 
были такие качества как сила, выносливость, быстро-
та и координация движений, то для воина-оператора 
настоящего времени:

объем, распределение, переключение, концентра-• 
ция, устойчивость, внимание;
быстрота и точность восприятия большого объема • 
информации;
большая скорость переработки информации;• 
способность противостоять экстремальным напря-• 
жениям;
тонкая координация движений при манипуляции • 
органами управлениями;
быстрота, точность и своевременность ответных ре-• 
акций на сигналы различной сложности;
помехоустойчивость, выносливость;• 
статическая выносливость мышц, устойчивость к • 
гиподинамии. Важно заметить, что при этом тре-
бования к развитию основных физических качеств 
(сила, выносливость, быстрота, координация) оста-
ются высокими.

В то время, когда как военно-профессиональная 
деятельность большинства специалистов требует ка-
чественного развития мыслительно-исполнительного 
уровня, при сохранении высоких требований и к 
энергетическому уровню функциональных систем 
организма, средства специальной  физической  подго-
товки, по-прежнему, направлены на преимуществен-
ное развитие исполнительно-энергетического уровня 
функциональных систем. Эта проблема в условиях 
психодинамических режимов, характерных для про-
фессиональной деятельности операторов, приобрела 
глобальный характер. 

В сентябре 2001 года (Нью-Йорк, США) специ-
алисты зарегистрировали начало новых в военном 
искусстве войн. Эта война не связана с революцией 
в военном деле, в ходе ее впервые применены не-
военные формы насилия. Для ее ведения были раз-
работаны совершенно новые формы террористи-
ческого искусства ведения асимметричной войны, 
отлажен сложный механизм длительной, скрытой 
подготовки и реализации этих форм в виде невоен-
ной ударной операции.

Локальные войны и вооруженные конфликты в 
XXI веке вполне вероятно будут вестись как контакт-
ным, так и бесконтактным способом. Яркий пример 
тому – действия американской армии в Сербии, Афга-
нистане, Ираке (1995–1996 гг).

Необходимо также учесть, что вооружение для ве-
дения войн бесконтактным способом «не по карману» 
большинству стран мира, поэтому, в случае возник-
новения вооруженных конфликтов, армии этих стран 
будут вынуждены воевать, используя вооружение и 
тактику четвертого или пятого поколений.

Выводы.
Наиболее эффективными в обозримом будущем, 

по видимому, будут такие вооруженные силы, которые 
способны одновременно вести войны четвертого, пято-
го, шестого и седьмого поколений, потому что, всякие 
войны большие и малые – возникают, ведутся и закан-
чиваются в конкретных политических, географических 
и экономических условиях.

Специалистам физической подготовки необходимо 
решать сложнейшую задачу по подготовке военнос-
лужащих к эффективным действиям в разнообразных 
условиях военно-профессиональной деятельности.

Дальнейшие исследования необходимо посвятить 
обоснованию организации содержания и направлен-
ности специальной физической подготовки военнос-
лужащих различных родов войск и специальностей 
с учётом условий и задач военно-профессиональной 
деятельности.
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Планування педагогічних впливів різної спрямованості  
в умовах особистісно-розвивального навчання студенток 

засобами систематизованої фізичної підготовки
Волков В.Л. 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему навчан-
ня, спрямованого на всебічний 
розвиток особистості студенток 
засобами фізичної підготовки. 
У дослідженні взяли участь ді-
вчата 17-19 років (n = 267), які 
вчаться в педагогічному універ-
ситеті. Визначено спрямованість 
педагогічних впливів, які забез-
печують всебічний гармонійний 
розвиток фізичних і особистісних 
здібностей. Розроблено зміст те-
оретичної підготовки студенток в 
умовах самостійної роботи. Ви-
значено співвідношення обсягів 
фізичних навантажень різної 
спрямованості для дівчат, які 
навчаються в основній групі по 
фізичному вихованню.

Волков В.Л. Планирование педагогических 
воздействий разной направленности в усло-
виях личностно-развивающего обучения 
студенток средствами систематизированной 
физической подготовки. Рассмотрена пробле-
ма обучения, направленного на всестороннее 
развитие личности студенток средствами фи-
зической подготовки. В исследовании приняли 
участие девушки 17–19 лет (n = 267), которые 
учатся в педагогическом университете. Опред-
елена направленность педагогических воздей-
ствий, которые обеспечивают всестороннее гар-
моническое развитие физических и личностных 
способностей. Разработано содержание теоре-
тической подготовки студенток в условиях само-
стоятельной работы. Определено соотношение 
объемов физических нагрузок разной направ-
ленности для девушек, которые обучаются в 
основной группе по физическому воспитанию.

Volkov V.L. Planning pedagogical 
impact of different orientation in per-
sonal and developmental education 
students by means of systematic 
physical training. We consider the 
problem of training aimed at compre-
hensive development of personality of 
students by means of physical training. 
The study involved girls 17-19 years (n 
= 267) who are studying at the Peda-
gogical University. Determine the direc-
tion of teacher effects, which provide 
all-round harmonious development of 
physical and personal skills. The con-
tent of theoretical training of students 
in independent work. The correlation of 
the volume of physical activity of differ-
ent orientation for girls who enrolled in 
the study group on physical education.

Ключові слова:
студентка, планування, роз-
виток, навантаження, особис-
тість, навчання.

студентка, планирование, развитие, нагрузка, 
личность, обучение.

student, planning, development, work-
load, personality and learning.

Вступ.1

Наукові дослідження вітчизняних і закордонних 
вчених та багаторічний досвід практиків дозволили 
сформулювати основні положення функціонування 
системи фізичного виховання різних груп населен-
ня, що передбачає вирішення освітніх, виховних та 
оздоровчих завдань. Особливе значення у системі 
фізичного виховання людини відводиться фізич-
ній підготовці, засоби якої позитивно впливають не 
тільки на стан фізичного здоров’я, а й сприяють вдо-
сконаленню компонентів моральної та вольової під-
готовленості, що свідчить про наявність комплексно-
го педагогічного впливу на особистість і забезпечує 
підґрунтя для фізичного, психічного та соціального 
благополуччя.

Значних успіхів вчені досягли в галузі теорії та ме-
тодики фізичної підготовки спортсменів [2, 14, 16], а 
також дітей та підлітків шкільного віку [4, 12, 20]. В 
той час як теорією та методикою фізичного виховання 
сучасної студентської молоді передбачено вирішення 
ряду освітніх та виховних завдань [11, 18, 19], які, у 
більшості дублюють зміст попередніх етапів особис-
тісного вдосконалення індивіда в умовах середньої 
школи. Отже, пріоритетні механізми педагогічного 
впливу, якими у системі фізичного виховання є засо-
би, методи та форми організації фізичної підготовки, 
а також шляхи їх впровадження, не відповідають віко-
вим особливостям фізичного розвитку та виключають 
можливість реалізації всебічного потенціалу особис-
тості. В такому випадку є закономірними результати 
досліджень, які свідчать про: 

низький рівень фізичної підготовленості та стану • 
фізичного здоров’я представників сучасної студент-
ської молоді [1, 7, 9]; 
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тенденцію до збільшення контингенту спеціальних • 
медичних груп [6, 10]; 
погіршення стану морально-вольової підготовле-• 
ності та зниження мотивації до відповідних занять 
у представників сучасної молоді [3, 5, 8]. 

Крім того, на думку провідних педагогів та фізіо-
логів [13, 15, 17], у студентському віці активно розви-
ваються як окремі системи організму, так і особистість 
в цілому, що передбачає наявність сенситивних періо-
дів та вимагає врахування вікових особливостей. 

Таким чином, до основ планування процесу 
особистісно-розвивального навчання засобами фізич-
ної підготовки може бути покладена тільки науково 
обґрунтована система педагогічних впливів, яка до-
зволяє забезпечити удосконалення фізичних, функціо-
нальних, творчих, моральних та вольових здібностей, 
що в цілому забезпечує всебічний розвиток особистос-
ті. Однак неодноразові спроби розробки відповідних 
рекомендацій не передбачають єдиної методології, не 
охоплюють усіх компонентів відповідної системи, но-
сять розрізнений характер та виключають можливість 
реалізації власних спроможностей, інтересів і потреб 
студентської молоді з урахуванням вікових особли-
востей, що підкреслює актуальність обраної пробле-
ми і спонукає до авторського вирішення.

Дослідження здійснено відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідних робіт Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Зміст освіти, форми і засоби підготовки вчителів», 
який затверджений Вченою радою НПУ імені М.П. 
Драгоманова (протокол №6 від 25 грудня 2003 року). 
Робота пов’язана з державною програмою розвитку 
фізичної культури і спорту в Україні, яка затверджена 
указом президента України від 22 червня 1994 року 
№ 334/94, Цільовою комплексною програмою “Фізич-
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не виховання – здоров’я нації”, затвердженою указом 
президента України від 1 вересня 1998 року №963/98 
і є складовою частиною науково-дослідної роботи 
Міністерства освіти та науки України 2001-2005 рр. 
за темою: 7 ДБ 2001 “Розробка основ фізичного вихо-
вання в системі освіти України ХХІ сторіччя”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є підвищення ефективності 

процесу навчально-розвивального навчання студентів 
у системі фізичної підготовки.

В процесі досягнення мети дослідження послідов-
но вирішувалися наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми управління 

системою комплексного педагогічного впли-
ву на особистість студентів в процесі фізичної 
підготовки;

2. Визначити зміст педагогічних впливів в процесі 
особистісно-розвивального навчання студенток 
педагогічних спеціальностей засобами фізичної 
підготовки;

3. Розробити програму особистісно-розвивального 
навчання у системі фізичної підготовки для дівчат 
17–19 років, що навчаються в умовах основної 
медичної групи.
Методологічною основою дослідження є сис-

темний підхід, що дозволяє розглядати особистість 
студента, як відкриту динамічну систему з багатьма 
взаємозв’язками та структурними з’єднаннями. Од-
нак, ієрархія останніх та взаємодія окремих компо-
нентів організму змінюється в період навчання під 
впливом як внутрішніх природних процесів розвитку, 
так і комплексу зовнішніх навчально-виховних і тре-
нувальних впливів, які мають свою мету, засоби, ме-
тоди та форми організації, що забезпечує формування 
системи педагогічних дій в умовах вищого навчаль-
ного закладу. 

В процесі дослідження використані наступні ме-
тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; педагогічний експеримент констатуваль-
ного характеру; педагогічне спостереження; педаго-
гічне тестування та математико-статистичний аналіз. 
Педагогічне тестування фізичних здібностей здійсне-
но з залученням  динамометрії, гоніометрії, теппінг-
метрії, хронометрії, метрометрії. Отримані дані обро-
блені методом факторного аналізу, а також визначені 
основні статистичні значення.

Організація педагогічного експерименту здійсню-
валася на базі НПУ імені М.П. Драгоманова (прийняли 
участь студентки інститутів: історичного, філологічно-
го, математичного, природо-географічного, n = 267).

Результати дослідження.
Реалізація освітнього завдання та підвищення мо-

тивації до занять фізичними вправами є однією з най-
актуальніших завдань особистісно-розвивального на-
вчання. З одного боку, незначні обсяги учбового часу 
виключають можливість повноцінного вирішення 
вказаної проблеми, а з іншого – є необхідність дотри-
мання принципу свідомості та активності. Отже, на 
нашу думку, найбільш доцільним шляхом вирішення 
даного завдання є впровадження до системи контролю 

результатів обов’язкових письмових робіт, які викону-
ються самостійно за конкретними темами та напрям-
ками. До переліку тем рефератів для студентів 1-го 
курсу у першу чергу необхідно включити наступні:
1. Мета, завдання, види та основні принципи фізичної 

підготовки;
2. Засоби фізичної підготовки та їх класифікація;
3. Методичні основи розвитку загальних фізичних 

здібностей;
4. Сила та вплив рівню її розвитку на стан здоров’я 

людини;
5. Швидкість та вплив рівню її розвитку на стан 

здоров’я людини;
6. Витривалість та вплив рівню її розвитку на стан 

здоров’я людини;
7. Гнучкість та вплив рівню її розвитку на стан 

здоров’я людини;
8. Спритність та вплив рівню її розвитку на стан 

здоров’я людини;
9. Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки 

(за напрямом спеціальності);
10. Методи організації впровадження фізичних наван-

тажень з урахуванням особистісно-розвивального 
навчання;

11. Форми організації фізичної підготовки студентів;
12. Технологія побудови навчально-тренувального та 

самостійного заняття фізичними вправами;
13. Анкетування та тестування фізичних здібностей 

і функціональних спроможностей в процесі само-
контролю.

14. Вплив розвитку фізичних здібностей та стану 
фізичної працездатності на спроможність реалізації 
власного творчого потенціалу;

15. Вплив розвитку моральних та вольових здібностей 
на спроможність реалізації власного творчого 
потенціалу.
Враховуючи зацікавленість підростаючого поко-

ління у можливості реалізації власного творчого по-
тенціалу з метою отримання грошової винагороди чи 
інших матеріальних благ, останні два запитання ви-
кликають найбільшу зацікавленість, однак оголошен-
ня даних тем необхідно здійснювати після написання 
попередніх рефератів для забезпечення в першу чергу 
фундаменту знань про позитивний вплив фізичних 
навантажень на стан власного здоров’я. Усі вказані за-
вдання виконуються у першому семестрі, а контроль 
та корекція письмових робіт здійснюється у позауроч-
ний час викладачем. Кожний реферат повинний бути 
написаний на п’яти сторінках, включаючи титульний, 
«від руки», для виключення можливості механічного 
копіювання з інтернету чи інших джерел, а список лі-
тературних джерел дорівнює 10 або більше джерел за 
останні 10 років. 

Чотирибальна оцінка за кожну роботу дозволяє 
наприкінці семестру вирахувати середній бал, і у разі 
позитивної середньої відмітки «більше ніж 3», сту-
дент допускається до заліку.

На другому курсі необхідно переходити від ана-
лізу результатів інших авторів до реалізації власно-
го творчого потенціалу, що відповідає принципам 
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особистісно-розвивального навчання і здійснюється 
шляхом постанови завдання розробки підготовчої 
частини заняття. Причому основною з умов є забез-
печення обсягу 50-60% на ті м’язові групи, які будуть 
найбільше навантажені в процесі реалізації завдань 
основної частини. Для написання планів-конспектів 
підготовчих частин використовується досвід загально 
прийнятих вказівок, наприклад (табл. 1).

Після виконання завдання у письмовій формі, за 
необхідністю здійснюється корекція та студент пови-
нний на оцінку реалізувати власно розроблений план. 
Безумовно, більшість студентів будуть об’єднувати 
зусилля та дублюватимуть деякі засоби, однак такий 
підхід забезпечує удосконалення навичок працювати 
у команді, формує дух колективізму та сприяє роз-
витку відповідальності. Крім того, опитування свід-
чать, що більшість студентів намагаються голосно 
тренуватися вдома біля батьків або товаришів, що 
сприяє збільшенню словникового запасу, дозволяє 
розвивати активність, рішучість та сміливість і в су-
часних умовах ринкових взаємовідносин є достатньо 
актуальним.

Розвиток подібних здібностей відбувається й в про-
цесі самостійного проведення підготовчої частини для 
своїх одноліток, а крім вказаних компонентів вольової 
підготовленості, відповідне завдання дозволяє розви-
вати відповідальність, чесність та порядність в зв’язку 
з необхідністю керування колективом. З іншого боку, 
існують непоодинокі випадки спроб деяких студентів, 
на які здійснюється педагогічний вплив, зірвати про-
ведення підготовчої частини – підшучування, відмова 
виконувати вправу та ін. Однак подавляюча частина 
студентського колективу самотужки сприяє вихован-
ню недисциплінованого «колеги».

На 3-му курсі завдання ускладнюється і студент 
самотужки повинний розробити комплекс вправ, 
спрямованих на розвиток однієї з фізичних здібностей 
таким чином, щоб кількість підходів, обсяг, інтенсив-
ність та період відновлення відповідали заплановано-
му обсягу у конкретному занятті. Наприклад студент К 
повинний забезпечити розвиток швидкісних здібнос-
тей в обсязі 32 хв на першому занятті двохмісячного 
циклу (див. табл. 3). Розробка повинна враховувати 
наявність елементів ігор-естафет або спортивних ігор 
та власно бігових вправ та забезпечити період віднов-
лення після останньої вправи для подальшої реаліза-
ції завдань навчально-тренувального уроку. 

Відповідно до плану занять на семестр будується 
графік виконавців, які самі обирають за власним ін-
тересом спрямованість фізичних навантажень, при-
чому у представниць жіночої статі даний графік по-
винний враховувати особливості жіночого організму. 
У разі хвороби або прогулу, заняття у повному обся-
зі виконує викладач, однак за тиждень до реалізації 
власної розробки студент корегує за допомогою ви-
кладача свій план-конспект, а у разі його відсутності 
обирається той, хто має бажання виручити товариша 
та заробити зайві бали.

Таким чином, засоби фізичної підготовки спри-
яють не тільки переходу функціонального стану на 

більш високий рівень, а й передбачають реалізацію 
освітньо-виховних завдань в умовах особистісно-
розвивального навчання, що забезпечує удоскона-
лення гармонійно розвиненої особистості та сприяє 
формування підґрунтя для соціального та психічного 
благополуччя індивіда.

Однак застосування фізичних вправ повинно мати 
наукове обґрунтування і відповідати віковим особли-
востям зміни пріоритетів у розвитку організму ді-
вчат, які навчаються у вищому навчальному закладі. 
Впровадження методів математичної статистики та 
математико-статистичного аналізу дозволили визна-
чити вікові особливості розвитку фізичних здібностей 
та формування структури фізичної підготовленості 
студенток педагогічних спеціальностей, а технологія 
розрахунку обсягів фізичних навантажень представ-
лена у табл. 2.

Слід додати, що інтенсивність занять тільки при-
близно регулюється програмою за якою здійснюєть-
ся викладання предмету у кожному вузі. Наприклад 
в одному університеті передбачено на 3-му курсі 70 
занять на рік, а в іншому – тільки 35, причому близько 
5 хв на кожному занятті зазвичай відводиться на ор-
ганізаційні питання та стільки ж часу необхідно для 
впровадження засобів відновлення. Крім того, на реа-
лізацію завдань професійно-прикладної фізичної під-
готовки рекомендується на 2-му курсі відводити 10%, 
а на 3-му курсі – 20% від всього навчального часу. 

Таким чином, якщо виключити 1-е теоретичне за-
няття, яке проводиться на початку кожного семестру, ми 
отримаємо 136 годин навчально-виховного  часу на рік, 
з яких на 2-му курсі відводиться на реалізацію завдань 
ППФП 14 годин, а на 3-му – 28. Отже, враховуючи на-
явність організаційних та відновлювальних завдань (10 
хв х 68 занять = 680 хв) в першому випадку загальна 
фізична підготовка відбувається впродовж (122 – 11,5) 
110,5 годин, а у другому – 96,5 годин. В такому різі, на 
1-му курсу обсяги ЗФП ставлять 124,5 год.

Враховуючи, визначену наявність 16 тижнів у се-
местрі пропонується планування педагогічних впли-
вів розділити на 4-тижневі цикли, що забезпечить 
реалізацію принципу всебічного та гармонійного 
фізичного розвитку незалежно від погодних умов та 
місця проведення занять (табл. 3).

Отже, на 1-му курсі впродовж 4 тижнів відбуваєть-
ся 8 занять по 80 хв кожне, а їх сукупність складає 
100% фізичних навантажень загально розвиваючого 
характеру – 640 хв. На другому курсі з 720 хв занят-
тя, 72 хвилини відводиться за засоби ППФП та 80 хв 
на організаційно-відновлювальні заходи, що залишає 
568 хв на загальну фізичну підготовку. На третьому 
курсі планується збільшення засобів ППФП, що змен-
шує обсяги загально розвиваючого навантаження до 
496 хв за чотири заняття.

Слід зауважити, що до основи відповідного про-
грамування покладені загально дидактичні принципи 
фізичного виховання, а саме: всебічного та гармоній-
ного фізичного розвитку, послідовності, динамічнос-
ті, доступності, взаємозв’язку з майбутньою профе-
сійною діяльністю, а також принципу відповідності 
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Таблиця 1
Приклад заповнення плану-конспекту комплексу загально-підготовчих вправ

Засіб ФП Методичні поради Час реалізації
Біг:
2 шаги правим боком; 2 шага – лівим боком.

Пересуватися на носках, 
дистанція не менше двох метрів. 0,5 хв

В.п. ноги на ширині плечей, руки на поясі.
1-2 колові рухи головою вліво;
3-4 – вправо.

На рахунок 1-2 здійснюємо вдих, 
рахунок 3-4 видих 0,5 хв

Таблиця 2
Зміст та співвідношення обсягів фізичних навантажень для студенток педагогічних спеціальностей 

Показник Компонент фізичної 
підготовленості

Наявність 
приросту

Внесок у 
структуру

Загальний 
обсяг, %

Студентки 17 років
Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові здібності + 5,5% 11,0Стрибок у гору з місця + 5,5%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість + 8,0% 8,0
Згин. та розг. рук в упорі леж. Сила + 10,0% 20,0Кистьова динамометрія + 10,0%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість + 9,0% 9,0
Частота рухів за 5 с

Швидкість
-

17,0Біг 30 м, с 0
17,0%Біг 60 м, с +

Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість 0 9,0% 9,0
Біг 4 х 9 м Спритність + 9,0% 17,050% від макс.зусилля без зор.ор. + 8,0%
Біг на 1000 м Загальна витривалість - 9,0% 9,0

Студентки 18 років
Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові здібності + 7,0% 14,0Стрибок у гору з місця + 7,0%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість - 7,0% 7,0
Згин. та розг. рук в упорі леж. Сила - 6,0% 13,0Кистьова динамометрія - 7,0%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість - 7,0% 7,0
Частота рухів за 5 с

Швидкість
-

24,0Біг 30 м, с +
24,0%Біг 60 м, с +

Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість + 8,0% 8,0
Біг 4 х 9 м Спритність + 10,0% 18,050% від макс.зусилля без зор.ор. - 8,0%
Біг на 1000 м Загальна витривалість + 9,0% 9,0

Студентки 19 років
Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові здібності + 6,5% 13,0Стрибок у гору з місця + 6,5%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість + 9,0% 9,0
Згин. та розг. рук в упорі леж. Сила + 7,0% 15,5Кистьова динамометрія + 8,5%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість - 6,0% 6,0
Частота рухів за 5 с

Швидкість
+

24,0Біг 30 м, с 0 11,0%
Біг 60 м, с + 13,0%Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість - 6,0% 6,0
Біг 4 х 9 м Спритність - 9,0% 17,550% від макс.зусилля без зор.ор. + 8,5%
Біг на 1000 м Загальна витривалість + 9,0% 9,0

статевим та віковим особливостям контингенту, на 
який здійснюється педагогічний вплив.

Подібний підхід передбачає впровадження засо-
бів фізичної підготовки, спрямованих на розвиток 
не тільки п’яти основних фізичних здібностей, а й їх 
форм прояву, що дозволяє конкретизувати завдання на 
окремих заняттях і більш вибірково впливати на окре-
мі структурні з’єднання організму студентів.

Крім того, враховуючи значні обсяги періоду від-
новлення після застосування фізичних вправ, спрямо-
ваних на розвиток різних форм прояву витривалості, 
розроблений підхід виключає одночасне рішення від-

повідних завдань в процесі одного завдання, що змен-
шує вірогідність перенавантаження і збільшує моти-
вацію студентів до виконання фізичних навантажень.

Необхідно відмітити, що засоби фізичної підго-
товки, які спрямовані на вдосконалення рухливості 
суглобів, мають місце у змісті усіх занять в зв’язку з їх 
широким застосуванням в процесі реалізації завдань 
підготовчою частини.

В той же час, вищезгадані вправи можна 
об’єднувати з засобами аеробного характеру, які до-
зволяють підвищити рівень загальної витривалості. 
Причому отримані результати дослідження функціо-
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Таблиця 3
Співвідношення обсягів фізичних навантажень для студенток НПУ ім. М.П. Драгоманова  

впродовж 4-тижневого періоду

Спрямованість
засобів ФП

№ заняття Σ
хв1 2 3 4 5 6 7 8

17 років
Швидкісно-
силова, хв 35,0 35,5 70,5

Гнучкість, хв 6,0 6,5 7,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 51,0
Силова, хв 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0
Силова 
витривалість, 
хв

29,0 28,5 57,5

Швидкісна, хв 11,0 43,5 9,0 45,5 109,0
Швидкісна 
витривалість, 
хв

29,0 28,5 57,5

Спритність, хв 12,5 42,0 13,0 41,5 109,0
Загальна 
витривалість, 
хв

28,0 29,5 57,5

Сума, хв 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 640,0

18 років
Швидкісно-
силова, хв 39,5 40,0 79,5

Гнучкість, хв 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 40,0

Силова, хв 18,5 18,5 18,5 18,5 74,0
Силова 
витривалість, 
хв

20,0 20,0 40,0

Швидкісна, хв 22,0 46,0 22,0 46,0 136,0
Швидкісна 
витривалість, 
хв

22,5 23,0 45,5

Спритність, хв 25,0 26,0 24,5 26,5 102,0
Загальна 
витривалість, 
хв

4,5 21,5 4,0 21,0 51,0

Сума, хв 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 568,0

19 років
Швидкісно-
силова, хв 20,0 12,0 20,5 12,0 64,5

Гнучкість, хв 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,0 6,5 44,5

Силова, хв 19,5 19,0 19,5 19,0 77,0
Силова 
витривалість, 
хв

15,0 15,0 30,0

Швидкісна, хв 29,5 30,0 29,5 30,0 119,0
Швидкісна 
витривалість, 
хв

15,0 15,0 30,0

Спритність, хв 22,0 21,5 22,0 21,0 86,5
Загальна 
витривалість, 
хв

7,0 15,5 6,5 15,5 44,5

Сума, хв 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 496,0
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нальних можливостей студентів чоловічої та жіночої 
статі свідчать, що в процесі виконання комплексу під-
готовчих вправ показники ЧСС коливаються у меж-
ах 125-135 уд/хв. і незначно перевищують аеробно-
анаеробний поріг.

В такому разі, враховуючи, що аеробний механізм 
починає вдосконалюватися після двох хвилин безпе-
рервної роботи, даний підхід може бути більш дієвим 
ніж виконання легкоатлетичних вправ великих обся-
гів, які сприяють підвищенню ЧСС до 180 уд/хв. 

Висновки.
1. Однією з найважливіших проблем функціону-

вання системи вищої освіти на сьогоднішній день є 
впровадження у практику навчально-виховної діяль-
ності комплексу засобів, методів та форм педагогічно-
го впливу на особистість студента, які б забезпечили 
ефективність інтеграції молодої людини у самостійне 
життя за рахунок активізації внутрішніх резервів са-
мопізнання та пізнання навколишнього середовища, 
що передбачає реалізацію творчого потенціалу без 
тиску збоку викладача, але за умов можливості здій-
снення контролю та внесення корекції відповідного 
процесу.

Однак, впровадження в процес особистісно-
розвивального навчання засобів фізичної підготовки 
повинно передбачити наявність науково обґрунтованої 
технології впливу на організм студентів з урахуван-
ням їх вікових особливостей, що знижує вірогідність 
однобічної фізичної підготовленості та можливість 
перенапруження функцій;

2. Розроблена методологія дослідження дозволи-
ла систематизувати процес фізичної підготовки, що 
здійснено у відповідності з положеннями  теорії від-
критих систем і теорії сенситивних періодів за умов 
дотримання ряду основних загально-дидактичних та 
специфічних принципів фізичного виховання. Підви-
щення мотивації рекомендується здійснювати з ура-
хуванням особистісно-розвивального навчання, що 
передбачає не тільки наявність самостійної роботи, 
спрямованої на отримання відповідних знань, а й ре-
алізацію студентами власних методичних розробок в 
процесі навчально-виховних занять за умов контролю 
та корекції збоку викладача;

3. За результатами дослідження спрямованості 
динамічних процесів розвитку фізичних здібностей 
і закономірностей формування структури фізичної 
підготовленості, розроблено співвідношення фізич-
них навантажень у кожній віковій групі для студенток 
педагогічних спеціальностей та здійснено програму-
вання чотиритижневих циклів, що дозволяє реаліза-
цію принципу всебічного та гармонійного фізичного 
розвитку.

У перспективі планується здійснити відповідне 
програмування для студентів чоловічої статі та розро-
бити методичні основи розвитку фізичних здібностей 
в умовах особистісно-розвивального навчання з ура-
хуванням науково обґрунтованих обсягів та інтенсив-
ності фізичних навантажень.
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Досягнення контролю бронхіальної астми  
на етапі медичної реабілітації

Григус І.М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Проведено обстеження 70 хворих 
на інтермітуючу бронхіальну аст-
му в стадії загострення. В стаці-
онарі запропонована спеціальна 
програма медичної реабілітації, 
що включає модифіковані ме-
тоди лікувальної фізичної куль-
тури, фізіотерапевтичні засоби. 
Застосування цієї програми при-
зводило до росту величини Asth-
ma Control Test з 17,41±0,35 до 
24,03±0,32 балів. У всіх випадках 
застосування програми медичної 
реабілітації досягався контроль 
перебігу захворювання, що не 
наступало при лікуванні хворих 
лише лікарськими препаратами.

Григус И.М. Достижение контроля брон-
хиальной астмы на этапе медицинской 
реабилитации. Проведено обследование 
70 больных на интермиттирующую бронхи-
альную астму в стадии обострения. В стаци-
онаре предложена специальная программа 
медицинской реабилитации, которая вклю-
чает модифицированные методы лечебной 
физической культуры, физиотерапевтичес-
кие средства. Применение этой программы 
приводило к росту величины Asthma Control 
Test с 17,41±0,35 до 24,03±0,32 баллов. 
Во всех случаях применения программы 
медицинской реабилитации достигался 
контроль течения заболевания, которое 
не наступало при лечении больных лишь 
лекарственными препаратами. 

Grygus I.M. Achievement of control of 
bronchial asthma at the stage of medical 
rehabilitation. An inspection is conducted 
70 patients on intermittent bronchial asthma 
at the stage of intensifying. The special 
program of medical rehabilitation, which 
includes the modified methods of medical 
physical culture, physical therapy facilities, 
is offered in permanent establishment. 
Application of this program brought to 
the height of size of Asthma Control Test 
from 17,41±0,35 to 24,03±0,32 points 
over. Control of flow of disease which did 
not come at treatment of patients only by 
medicinal preparations was arrived at in 
all cases of application of the program of 
medical rehabilitation.  

Ключові слова:
бронхіальна астма, загострення, 
медична реабілітація, контроль 
перебігу. 

бронхиальная астма, обострение, медицин-
ская реабилитация, контроль течения. 

bronchial asthma, exacerbation, medical 
rehabilitation, control of flow. 

Вступ.1

В Україні спостерігається невпинне зростання за-
хворюваності на бронхіальну астму (БА). За даними 
Національного інституту фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф.Г. Яновського в Україні на БА страждають 2,5 
млн. людей [4]. Все це дозволяє вважати БА важливою 
соціально-медичною проблемою і вимагає удоскона-
лення діагностики, розробки і впровадження комплек-
сних програм профілактики, лікування і реабілітації [1, 
8]. Медична реабілітація (МР) має істотне значення у 
відновленні функціональних і фізичних можливостей 
та у підвищенні якості життя хворих на БА [1, 6, 7]. 
Тому розробці та застосуванню нових методів, техно-
логій реабілітації приділяється значна увага. Метою 
дослідження було досягнення контролю перебігу БА 
після стаціонарного лікування загострення з допомо-
гою застосування методів фізичної реабілітації. 

Робота виконана згідно теми: «Ефективність фі-
зичної реабілітації осіб різного віку при порушенні 
функціонування систем організму» (номер державної 
реєстрації 0109U003032).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було досягнення контролю 

перебігу бронхіальної астми.
Результати дослідження.
Проведено обстеження 70 хворих на інтермітуючу 

БА. Вік хворих був від 18 до 54 років. Усі хворі по-
ступили в стаціонар у фазі загострення. Термін спо-
стереження за кожним пацієнтом в умовах стаціонару 
був не менше 20 днів. Всім хворим було проведено 
комплексне обстеження в передбаченому для таких 
випадків об'ємі [2, 3]. Клінічне обстеження хворих 
включало опитування, огляд, виявлення фізикальних 
змін. Оцінка поточного стану хворих проведена за 
наступними клінічними критеріями: кількість напа-
дів ядухи за добу (НЯД), кількість нападів ядухи за 
останній тиждень (НЯТ), вираженість задишки (ЗадВ) 
© Григус І.М., 2011

поза нападом ядухи за 5-бальною шкалою MRC (med-
ical research council dyspnea scale), фізична активність 
в денний час (ФАДЧ) і тест контролю астми (Asthma 
Control Test – АСТ). Вираженість задишки трактували 
в балах наступним чином: 0 (ні) – задишка не турбує, 
за винятком дуже інтенсивного навантаження; 1 
(легка) – задишка при швидкій ходьбі або при підйомі 
на невелике підвищення; 2 (середня) – задишка 
примушує хворого йти більш поволі в порівнянні 
з іншими людьми того ж віку, або з’являється 
необхідність робити зупинки при ходьбі в своєму темпі 
по рівній поверхні; 3 (важка) – задишка примушує 
хворого робити зупинки при ходьбі на відстань 
близько 100 м або через декілька хвилин ходьби по 
рівній поверхні; 4 (дуже важка) – задишка робить 
неможливим для хворого вихід за межі свого будинку, 
або задишка з’являється при одяганні і роздяганні. 
Фізична активність в денний час оцінювалася в 
балах і трактувалася як 0 – за відсутності обмежень, 
1 – при зниженні активності на фоні середнього 
фізичного навантаження, 2 – при зниженні активності 
при повсякденних побутових навантаженнях. Тест 
контролю астми (АСТ) визначався за допомогою 
спеціального опитувальника. Пацієнт відповідав на 
наступні п’ять запитань, що характеризували ступінь 
контролю захворювання протягом останніх 4 тижнів.

Значення тесту контролю астми – це сума балів. 
Трактування тесту: 25 – повний контроль астми, 20-
24 – добрий контроль астми, менше 20 – астма не 
контролюється. Усі показники (окрім АСТ) реєстру-
вали перед початком та після завершення лікування 
в стаціонарі. Повторний АСТ проводився через 1 мі-
сяць після завершення лікування в стаціонарі. Групи 
хворих формувалися за складом лікування та застосо-
ваних реабілітаційних заходів. Загалом було сформо-
вано 3 групи хворих, що представлено в табл. 1. Групи 
формувалися методом рандомізації і були порівняні за 
статтю та віком.
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№ 1. Скільки часу Ваша 
астма заважала Вам на 
роботі, під час навчання 
або вдома за останні 4 
тижні?

Весь час – 1
Велику 
частину 
часу – 2

Певний час – 3
Зовсім

небагато
часу – 4

Зовсім не за-
важала – 5

№ 2. Як часто у Вас була 
задишка за останні 4 
тижні?

Частіше чим 1 
раз на день – 1

Один раз в 
день – 2

Від 3 до 6 разів 
в тиждень – 3

Один або
двічі в

тиждень – 4

Зовсім не тур-
бувала – 5

№ 3. Як часто симптоми 
астми (хрипи, ка шель, 
задишка, утруднення в гру-
дях або біль) примушува-
ли Вас прокидатися вночі 
або рано вранці за останні 
4 тиж ні?

Чотири або 
більше разів в 
тиждень – 1

Два або три 
рази в тиж-

день – 2

Один 
раз в тиждень 

– 3

Один або двічі за
цей період – 4

Нічних 
симптомів не 

було взагалі – 5

№ 4. Як часто Ви вико-
ристовували інгалятор 
або ліки через небулай-
зер (такі як, наприклад, 
сальбутамол, беротек) для 
термінового полегшення 
симптомів за останні 4 
тижні?

Три рази 
на день або 
частіше – 1

Один або
двічі в

день – 2

Два або три 
рази в тиждень 

– 3

Один раз в тиж-
день або рідше – 4

Зовсім не вико-
ристали

– 5

№ 5. Як Ви оцінюєте 
контроль Вашої астми за 
останні 4 тижні?

Зовсім не 
контролюється 

– 1

Контроль 
поганий –

2

Частково 
контролюється 

– 3

Контроль
хороший

– 4

Контроль по-
вний – 5

Таблиця 1
Групи хворих на інтермітуючу бронхіальну астму

Ступінь тяжкості 
БА Групи хворих Склад програми МР

Інтермітуюча

Контрольна група з медикаментозним 
лі куванням (МЛ) – контроль МЛ 
(n=20)

Медикаментозне лікування

Контрольна група з традиційними ме-
тодами лікувальної фізичної культури 
(ЛФК) – контроль ЛФК (n=22)

Медикаментозне лікування. Фізіотерапія: 
Ультрафіолетове опромінення (УФО) грудної
клітки, галоаерозольтерапія. ЛФК: лікувальний 
класичний масаж, традиційна лікувальна гімнастика 
(ЛГ).

Основна група з модифікованими 
методами –
ЛФК (n=28)

Медикаментозне лікування. Фізіотерапія: УФО 
грудної клітки,  галоаерозольтерапія. ЛФК: 
модифікований лікувальний комбінований масаж, 
модифікована ЛГ, циклічні тренувальні вправи (до-
зована ходьба по сходах, дозована ходьба по прямій 
місцевості), спеціальні маніпуляційні фізичні втру-
чання. Інші складові програми МР.
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Медикаментозне лікування всіх хворих про-
водилося згідно до наказів МОЗ України № 499 від 
28.10.2003 р. і № 128 від 19.03.2007 р. [2, 3]. Усім 
хворим на БА було рекомендовано базове лікування з 
обов'язковим прийомом інгаляційних глюкокортикос-
тероїдів і бета2-агоністів пролонгованої дії. Додатко-
во до базового лікарського лікування хворим контр-
ольних груп з традиційними методами ЛФК та усіх 
основних груп призначали методи фізіотерапії. Для 
загальнобіологічного впливу і з метою підвищення 
захисних властивостей організму в реабілітаційний 
комплекс включали ультрафіолетове опромінювання 
(УФО) на область грудної клітки, для специфічної дії 
на органи дихання – галоаерозольтерапію. 

Методика виконання УФО. Опромінення грудної 
клітки проводили по 5-ти полях. Перше і друге поле 
– половина задньої поверхні грудної клітки (права чи 
ліва), третє і четверте поле – бокові поверхні грудної 
клітки, п’яте поле – передня поверхня грудної клітки 
справа. В один день опромінювали тільки одне поле. 
Кожне поле опромінювали 3 рази (на курс 15 проце-
дур). Курсова доза опромінювання при інтермітуючій 
БА складала 4 біодози. Процедури виконувались кож-
ного дня. УФО здійснювалось апаратом ОРК-21. 

Методика галоаерозольтерапії. Сеанси галоаеро-
зольтерапії проводили у спеціально облаштованому 
приміщенні – камері штучного мікроклімату (УСА-1). 
Штучна камера розташована у підземному приміщен-
ні на глибині 4 метрів і була обладнана апаратом для 
перетворення хлориду натрію на дисперсний аерозоль 
з подальшою подачею його безпосередньо до камери, 
де знаходяться хворі. Камера призначена для групово-
го лікування одночасно 4-10 хворих. Стіна і підлога 
камери вкриті хлоридом натрію. Повітря до камери 
надходить через галогенератор, в блоці якого потік 
повітря проходить через скляний стакан з хлоридом 
натрію, створюючи киплячий шар – хаотичний рух 
кристалів у повітряному потоці, яким дихають хворі. 
Діючим фактором галотерапії був сухий високодис-
персний аерозоль хлориду натрію, 80% частин якого 
мають розміри менше 5 мкм. Концентрація його скла-
дає 5-15 мг/м3. Температура в штучній камері відпо-
відала 22-24°С. Курс галоаерозольтерапії передбачав: 
підготовчий період – 1-2 дні, протягом якого хворі 
проходили інструктаж з техніки безпеки та методики 
проведення процедури; період адаптації до лікуваль-
ного галоаерозолю та мікроклімату камери – 2-3 дні, 
упродовж яких щоденно відбувалося поступове на-
ростання тривалості процедур від 15 до 60 хвилин 
(15, 30, 45 та 60 хв.); основний лікувальний період, 
який передбачав щоденні, крім неділі, сеанси галоа-
ерозольтерапії, сумарною тривалістю 60 хв. У другій 
половині лікування сеанси проводилися двічі на день. 
Загалом курс лікування складався з 20-22 сеансів. 

Лікувальна фізична культура. Додатково до базо-
вого лікарського лікування хворим контрольних груп, 
що включали методи ЛФК, призначали лікувальний 
масаж та ЛГ за класичними методиками [8]. Хворим 
основної групи в програми МР включали ранкову гі-
гієнічну гімнастику, оригінальні методики ЛФК (мо-

дифікований лікувальний комбінований масаж, мо-
дифіковану ЛГ, дозовану ходьбу по сходах, дозовану 
ходьбу по прямій місцевості) та спеціальні маніпуля-
ційні фізичні втручання. 

Для статистичного опису вибірок використані 
стандартні методи оцінки варіаційних рядів. Тип роз-
поділу параметрів у варіаційному ряді встановлювали 
за критерієм Шапіро-Уїлка. Значущість відміннос-
тей між вибірками оцінювали за допомогою параме-
тричних (t-критерій Ст’юдента) і непараметричних 
(Т-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні) 
методів для залежних і незалежних вибірок. Відмін-
ності між відносними частотами встановлювали за 
t-критерієм Ст’юдента. Критерієм достовірності оці-
нок служив рівень значущості з вказівкою вірогідності 
помилкової оцінки (р). Оцінка різниці середніх вважа-
лася значущою при р<0,05. При виконанні обчислень 
використано програмний продукт STATISTICA 5.5 
(фірма StatSoft, США) [5].

Перед лікуванням та здійсненням програми МР 
проаналізовано вихідний стан усіх хворих на БА. У 
хворих на інтермітуючу БА (70 пацієнтів, чоловіків – 
40 (57,14%) і жінок – 30 (42,86%) осіб, середній вік 
хворих – 25,85±0,87 років) напади ядухи турбували 
0,95±0,12 разів за добу і 2,15±0,12 разів за останній 
тиждень, вираженість задишки відповідала 1,15±0,09 
балам (задишка при швидкій ходьбі або при підйомі 
на невелике підвищення), фізична активність в ден-
ний час – 1,10±0,07 балам (зниження активності на 
фоні середнього фізичного навантаження). АСТ рів-
нявся 16,89±0,28 балам, що відповідало неконтрольо-
ваному перебігу БА. 

Клінічні наслідки лікарського лікування та засто-
сування програми МР у 70 хворих на інтермітуючу БА 
подані в табл. 2. У цих хворих по завершенні лікуван-
ня у всіх випадках зникли денні напади ядухи. Також 
хворих основної групи зовсім не турбувала задишка, 
не було обмежень фізичної денної активності. Хворі 
двох контрольних груп після лікування частково від-
чували обмеженість фізичної денної активності. Через 
місяць лікування тижневі напади ядухи відновилися 
при застосуванні лікарської терапії (0,36±1,16 рази на 
тиждень) та традиційних методів ЛФК (0,15±0,13 рази 
на тиждень), чого не сталося у хворих основної групи 
після виконання програми МР. Це свідчить про повний 
контроль перебігу БА при застосуванні програми МР 
(зростання АСТ з 17,41±0,35 до 24,03±0,32 балів) та 
частковий його контроль при застосуванні лише лі-
карських препаратів (зростання АСТ з 16,94±0,54 до 
19,31±0,43 балів) та традиційних методів ЛФК (зрос-
тання АСТ з 16,37±0,42 до 20,30±0,37 балів).

Після лікування у всіх випадках зникли денні на-
пади ядухи, проте продовжували турбувати задишка 
та обмеження фізичної активності в денний час. Ці 
симптоми були виражені значно менше при застосу-
ванні програми МР, ніж при лікуванні традиційними 
методами ЛФК та медикаментами. Через місяць лі-
кування тижневі напади ядухи відновилися при за-
стосуванні лікарської терапії (2,16±0,73 рази на тиж-
день), традиційних методів ЛФК (1,76±0,70 рази на 
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тиждень) та дуже рідко після виконання програми МР 
(0,22±0,28 рази на тиждень). Це свідчило про майже 
повний контроль перебігу БА при застосуванні про-
грами МР (зростання АСТ з 10,43±0,56 до 20,86±0,51 
балів) та відсутність контролю при застосуванні тра-
диційних методів ЛФК (зростання АСТ з 10,75±0,76 
до 17,2±0,57 балів) і при використанні лише лікар-
ських препаратів (зростання АСТ з 10,11±1,19 до 
13,65±1,21 балів). Одержані дані свідчать, що у не всіх 
випадках через 1 місяць після лікування в стаціонарі 
загострення настав контроль перебігу захворювання. 
Застосування лише медикаментозного лікування хоча 
і зразу покращувало клінічний стан хворих, але через 
місяць захворювання знову набуло неконтрольовано-
го перебігу. Кращий контроль захворювання наступав 
при застосуванні додатково до лікарського лікування 
традиційних методів ЛФК. Лише у всіх випадках за-
стосування програми МР вдавалося досягти контр-
ольованого перебігу БА (значення АСТ рівнялось чи 
перевищувало 20 балів). Таким чином, застосування 
методів фізичної реабілітації дозволяє посилювати 
контроль перебігу БА.

Висновки.
Застосування спеціальної програми медичної ре-

абілітації з урахуванням ступеня тяжкості БА, що 
включає модифіковані методи ЛФК, фізіотерапев-
тичні засоби (УФО грудної клітки, галоаерозольтера-
пію), дозволяє суттєво покращити контроль перебігу 
захворювання. При інтермітуючій БА застосування 
такої програми призводить до росту величини АСТ 
з 17,41±0,35 до 24,03±0,32 балів. У всіх випадках за-
стосування програми медичної реабілітації вдавалося 
контролювати перебіг захворювання, що не наступа-
ло при лікуванні хворих лише лікарськими препара-
тами.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні віддалених наслідків проведеної фізичної 
реабілітації.
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Таблиця 2
Динаміка клінічних показників у хворих на БА інтермітуючу перебігу за результатами медичної реабілітації 

(M±m)

Клінічні по-
казники

Групи хворих на БА інтермітуючого перебігу

Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До лікування Після лікування До лікування Після лікування До МР Після МР

НЯД, 
кількість 0,90±0,31 0,00            ** 1,03 ±0,28 0,00            *** 0,98±0,22 0,00            ***

ЗадВ, бал 1,26±0,35 0,00            ** 1,19±0,27 0,00            *** 1,21±0,11 0,00            ***

ФАДЧ, бал 1,20±0,30 0,45±0,13 * 1,05±0,29 0,27±0,25 * 1,13±0,12 0,00            ***

НЯТ, 
кількість 2,04±0,42 0,36±1,16 *** 2,24±0,36 0,15±0,13 *** 2,19±0,24 0,00            ***

АСТ, бал 16,94±0,54 19,31±0,43** 16,37±0,42 20,3±0,37 *** 17,41±0,35 24,03±0,32***

Примітка. В колонці «Після лікування» приведені значення НЯТ і АСТ через 1 місяць після завершення стаціонарного 
лікування, * – статистично значимі відмінності в порівнянні зі значеннями до ліку вання (* – р<0.05, ** – 
р<0.01, *** – р<0.001).
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Результати проведення фізичної реабілітації хворих  
на хронічний гастрит

Григус І.М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Мета дослідження – підвищити 
ефективність відновного лікуван-
ня та фізичної реабілітації хворих 
на хронічний гастрит. Обстежено 
44 пацієнти віком від 18 до 50 ро-
ків з діагнозом хронічний гастрит, 
які знаходилися на санаторно-
курортному лікуванні. Результати 
дослідження довели необхідність 
застосування фізичної реабілітації 
поряд з санаторно-курортним лі-
куванням хворих на хронічний га-
стрит. Ефективність застосування 
фізичної реабілітації при хроніч-
ному гастриті проявилась у змен-
шенні скарг у 80% хворих основної 
групи (зникнення болю, печії, від-
рижки), покращенні самопочуття.

Григус И.М. Результаты проведения фи-
зической реабилитации больных хро-
ническим гастритом. Цель исследования 
– повысить эффективность восстанови-
тельного лечения и физической реабили-
тации больных хроническим гастритом. 
Обследованы 44 пациента в возрасте от 18 
до 50 лет с диагнозом хронический гастрит, 
которые находились на санаторно-курортном 
лечении. Результаты исследования довели 
необходимость применения физической ре-
абилитации вместе с санаторно-курортным 
лечением больных хроническим гастритом. 
Эффективность применения физической ре-
абилитации при хроническом гастрите проя-
вилась в уменьшении жалоб в 80% больных 
основной группы (исчезновение боли, изжо-
ги, отрыжки), улучшении самочувствия. 

Grygus I.M. Results of realization of 
physical rehabilitation of patients by 
chronic gastritis. Research aim – to 
promote efficiency of restoration treat-
ment and physical rehabilitation of pa-
tients with chronic gastritis. 44 patients 
are inspected at the age from 18 to 50 
with a diagnosis chronic gastritis, which 
were on sanatorium-resort treatment. 
Research results led to the necessity of 
application of physical rehabilitation to-
gether with sanatorium-resort treatment 
of patients with chronic gastritis. Efficien-
cy of application of physical rehabilitation 
at chronic gastritis showed up in dimin-
ishing of complaints in 80% of patients 
of basic group (disappearance of pain, 
heartburn, belch), improvement of feel. 
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Вступ.1

Центральне місце у проблемі передракових станів 
шлунка займає хронічний гастрит – найпоширеніша 
хвороба шлунка. Вважається, що від 50 до 80% 
дорослого населення потерпають від хронічного 
гастриту [17]. Однак вірогідність оцінки поширення 
хвороби обмежена об’єктивними труднощами його 
діагностики. З одного боку, хронічний гастрит 
тривалий час може не мати клінічних симптомів, 
що дають привід для звернення до лікаря, а з іншого 
– верифікація діагнозу можлива лише на підставі 
морфологічного дослідження, що в подальшому 
впливає на проблему лікування [4].

Перспективним і новим напрямом консервативної 
відновної терапії хронічного гастриту може бути 
застосування фізичної реабілітації для прискорення 
процесів регенерації.

Робота виконана згідно теми: «Ефективність 
фізичної реабілітації осіб різного віку при порушенні 
функціонування систем організму» (номер державної 
реєстрації 0109U003032).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – підвищити ефективність 

відновного лікування та фізичної реабілітації хво-
рих на хронічний гастрит.

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація хво-
рих на хронічний гастрит.

Предмет дослідження – покращення стану хворих на 
хронічний гастрит з допомогою фізичної реабілітації.

Результати дослідження.
Для проведення дослідження ми вибрали серед 

хворих, що перебували на санаторно-курортному 
лікуванні в санаторії «Червона калина», 44 пацієнти 
віком від 18 до 50 років, з діагнозом: хронічний 
гастрит. Методом рандомізації хворих розподілили 
на дві ідентичні групи: контрольну – 20 та основну 
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– 24 хворих. Хворі контрольної групи отримували 
стандартне лікування. Основна група додатково, 
за їх згодою, проходила курс запропонованої 
реабілітаційної програми. Всі хворі перебували в стані 
ремісії  і підлягали інтенсивній реабілітації. Розподіл 
хворих за статтю та віком представлений у рис. 1.

З рис. 1 ми бачимо, що хворих контрольної та 
основної групи ми розподілили пропорційно за стат-
тю та віком.

Програма фізичної реабілітації складалася і під-
биралася для кожного пацієнта окремо з індивіду-
альним підходом. Враховувався вік, стать, ступінь і 
стадія захворювання, характер і протікання хвороби, 
при цьому дотримувалися усіх принципів реабіліта-
ції. Фізичні вправи проводились з урахуванням фі-
зичного розвитку, фізичної підготовленості хворого, сту-
пеня тренованості, загального стану, самопочуття й 
наявності клінічних проявів хвороби. Також велику 
роль відігравав психоемоційний фактор і віра в саме 
відновне лікування. Для хворих на хронічний гастрит 
велике значення мало створення режиму психічного і 
фізичного спокою, повноцінного сну, дієти з високою 
енергетичною цінністю.

Реабілітаційні заходи ми спрямували на покра-
щення емоційного та фізичного стану, профілактику 
ускладнень. Програма фізичної реабілітації включала 
в себе: загально-розвиваючі вправи, спеціальні впра-
ви, рухливі ігри, масаж, загартування. За допомогою 
фізичної реабілітації ми намагалися покращити на-
ступні показники: зменшити біль, загальну слабкість; 
нормалізувати сон, зменшити диспепсичні явища; 
зменшити печію та відчуття важкості у шлунку; нор-
малізувати апетит та прибрати нудоту; зменшити пси-
хози, дратівливість; покращити настрій.

Фізичні навантаження давали вранці, вправи ви-
конувалися в повільному темпі з невеликою кількіс-
тю їх повторень. Подальше збільшення навантаження 
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Рис. 1. Розподіл хворих за статтю та віком
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Таблиця 1 
Динаміка клінічної симптоматики у хворих основної групи в процесі фізичної реабілітації

Симптоми На початку Через 
5 діб

Через 
10 діб

Через 
15 діб

Через 
20 діб

Біль у надчеревній ділянці 7 (29,2) 5 (20,8) 2 (8,3) 2 (8,3) 1 (4,2)

Тяжкість у надчеревній ділянці 17 (70,8) 12 (50,0) 8(33,3) 3 (12,5) 2 (8,3)

Швидке насичення 20 (83,3) 12 (50,0) 7(29,2) 5 (20,8) 3 (12,5)

Нудота 18 (75,0) 15 (62,5) 12(50,0) 8 (33,3) 5 (20,8)

Блювання 2 (8,3) — — — —

Гіркота в роті 5 (20,8) 4 (16,7) 4 (16,7) 3 (12,5) 4 (16,7)

Здуття живота 14 (58,3) 11 (45,8) 10(41,7) 7 (29,2) 5 (20,8)

Закреп 8 (33,3) 7 (29,2) 6 (25,0) 7 (29,2) 5 (20,8)

Діарея 4 (16,7) 4(16,7) 3 (12,5) 3 (12,5) 2(8,3)

Зниження апетиту 15 (62,5) 9 (37,5) 5 (20,8) 3 (12,5) 1 (4,2)

Загальна слабкість 11 (45,8) 10 (41,7) 8 (33,3) 9 (37,5) 7 (29,2)
Примітка. В дужках наведено показники у відсотках. 

проводилося за рахунок великої кількості повторень, 
збільшення амплітуди й інтенсивності фізичних вправ. 
Використовувалася ранкова гігієнічна гімнастика, за-
няття лікувальної гімнастики з включенням спеціаль-
них вправ для м’язів живота, дозовані прогулянки, 
екскурсії. При гіперацидному гастриті в першій поло-
вині курсу лікування проводилися елементарні фізич-
ні вправи в повільному темпі, ритмічного характеру, в 
поєднанні з диханням. Загальне навантаження збіль-
шувалося поступово, обмежувалися вправи для м’язів 
живота. В подальшому використовувалися дозовані 
прогулянки, екскурсії, рухливі й спортивні ігри.

При виконанні вправ ми вчили хворих користува-
тися діафрагмальним (черевним) диханням (живіт під 
час вдиху випинається, при видихові – втягується). 
При черевному диханні періодично змінюється вну-
трішньочеревний тиск, внаслідок цього зменшуються 
застійні явища і створюються сприятливі умови для 
роботи органів травлення.

Фізичну реабілітацію проводили в три періоди в 
залежності від розвитку захворювання.

Перший період починався в разі сприятливого пере-
бігу захворювання. На фоні загально-зміцнювальних 
вправ призначали вправи для грудного і діафрагмаль-
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ного дихання. Це легкі й неповні повороти, підніман-
ня таза, грудної клітки з упором на лікті. Використо-
вували вправи для посилення кровообігу в малому 
тазу, щоб протидіяти застійним явищам. Тривалість 
занять була 15-20 хв.

Другий період починався з припиненням загострен-
ня та початком нормалізації стану хворого. Заняття ми 
проводили індивідуально або невеликими групами в 
кабінеті лікувальної фізкультури. Тривалість 20-25 хв. 
Поряд із загально-зміцнювальними вправами застосо-
вували дихальні вправи, поступово включали вправи 
для черевного преса (спочатку для прямих м’язів, по-
тім для косих – поперечних м’язів живота). Викорис-
товували вправи зі снарядами (гантелі, м’ячі) і на сна-
рядах, виси на гімнастичній стінці.

Третій період співпадав з закінченням лікування 
хворого в санаторії. Заняття проводили індивідуаль-
но, частіше групами, в кабінеті лікувальної фізичної 
культури або на спеціальному майданчику тривалістю 
20-30 хв. Застосовували загально-зміцнювальні впра-
ви, дихальні вправи й вправи для черевного преса. 
Вправи зі снарядами і на снарядах в основному такі 
самі, як і в другому періоді, але з більшою амплітудою 
і складнішою координацією. Збільшували кількість 
снарядів, повторень, тривалість занять. Крім того, 
включали біг, ігри (волейбол), веслування.

Завдання масажу: нормалізація психоемоційного 
стану, сну, зняття болю, прискорення окисно-обмінних 
процесів і регенерації слизової оболонки.

Проводили масаж комірцевої області, спини (сег-
ментарний вплив на шийно-грудний відділ хребта) і 
черевної стінки. Масаж живота виконувався при мак-
симально розслаблених м’язах черевної стінки. Засто-
совували площинне погладжування, розтирання, роз-
минання м’язів черевної стінки, косих м’язів живота, 
а також вібрацію. Потім по ходу товстого кишечнику 
(починаючи з висхідної його частини) проводили по-
гладжування кінчиками пальців правої руки. Прийоми 
погладжування повторювали 4-6 разів, після чого ро-
били трохи поверхневе кругове погладжування, щоб 
дати черевній стінці відпочити, а потім проводили 
постукування кінчиками пальців по ходу кишечнику 
і його струс для впливу на стінку. Закінчували масаж 
черевної стінки площинним погладжуванням і діа-
фрагмальним диханням. Тривалість масажу 10-15 хв.

У результаті проведення фізичної реабілітації у па-
цієнтів основної групи відмітили позитивну динаміку 
клінічних симптомів (табл. 1).

Критеріями ефективності курсу фізичної 
реабілітації була наявність чи відсутність больового 
синдрому і порушення фізіологічної функції шлунку, 
комп’ютерна діагностика з локалізацією вогнища в 
шлунку і інтенсивність болю до і після проходження 
комплексу процедур, порівняння тривалості 
запального процесу із застосуванням методів фізичної 
реабілітації.

Вже на 5-10 добу від початку відновного лікування 
помітним був терапевтичний ефект. Зменшився 
вияв або зовсім зникли такі симптоми, як тяжкість 
у надчеревній ділянці, швидке насичення, нудота. 

Значно підвищувався апетит. Практично зникла гіркота 
в роті, діарея, закреп. Отже, фізична реабілітація 
сприяє зменшенню саме характерних для хронічного 
гастриту симптомів. 

Також фізична реабілітація помірно впливала 
на шлункову кислотність. У 3 (12,5%) хворих вона 
нормалізувалася, у 8 (33,3%) пацієнтів приблизилася 
до норми. Однак слід зазначити, що у 9 (37,5%) 
пацієнтів кислотність на тлі відновного лікування не 
змінилася. 

Проводячи аналіз медичних карток хворих, які 
брали участь у проведенні досліджень, журналів 
обліку масажних процедур, лікувальної фізичної 
культури, встановлено, що у пацієнтів основної групи 
спостерігалося значне покращення загального стану 
організму, зменшення болю, покращення сну, поява 
апетиту, відчуття печії у роті зникло. 

За результатами проведеного дослідження  
пацієнтів основної групи з 24 пацієнтів з незначно 
вираженим больовим синдромом у 14 (58,3%) 
пацієнтів наступила повна ремісія, а у 6 (25,0%) 
пацієнтів залишилась слабка біль, тобто наступила 
часткова ремісія. 

Виходячи з результатів проведеного дослідження, 
можна сказати, що засоби фізичної реабілітації 
є невід’ємною частиною в лікуванні хронічного 
гастриту. Раціональне і комплексне їх використання 
сприяє зниженню запального процесу, запобіганню 
ускладнень, зниженню больового синдрому, усуненню 
неприємних відчуттів у шлунку і покращенню 
загального стану хворих.

Висновки.
Ефективність застосування фізичної реабілітації 

при хронічному гастриті проявилась у зменшенні 
скарг у 80% хворих основної групи (зникнення болю, 
печії, відрижки), покращенні самопочуття (сон, 
настрій, апетит).

Результати дослідження довели необхідність за-
стосування фізичної реабілітації поряд з санаторно-
курортним лікуванням хворих на хронічний гастрит 
та перспективи подальших досліджень ефективності 
в залежності від типу гастриту.
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Вплив особливості дихання  
на психофізичну підготовку студентів-медиків

Губка П. І.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотації:
Розглянуто розвиток і підтрим-
ка певного рівня  професійно-
важливих психічних і фізичних 
якостей. У експерименті прийма-
ли участь студенти медичної ака-
демії. Разом з іншими фізичними 
вправами особлива увага приді-
лялась спеціальним дихальним 
вправам. Показані засоби фізич-
ної культури і спорту, які підви-
щують загальну і спеціальну про-
фесійну фізичну працездатність. 
Наведені методи поєднання пра-
вильно організованого дихання і 
психологічної настройки з рухом, 
як засобу благотворного впливу 
на організм. Встановлено, що за-
пропоновані нами вправи спри-
яли покращенню професійно-
важливих  психічних і фізичних 
якостей, а також підвищенню  
працездатності, зняттю психічної 
і нервової напруги. 

Губка П.И. Особенности профессионально-
прикладной физической подготовки 
студентов-медиков. Рассмотрено раз-
витие и поддержка определенного уровня  
профессионально-важных психических и 
физических качеств. В эксперименте прини-
мали участие студенты медицинской акаде-
мии. Вместе с другими физическими упраж-
нениями особенное внимание уделялось 
специальным дыхательным упражнениям. 
Показаны средства физической культуры и 
спорта, которые  повышают общую и специ-
альную  профессиональную физическую ра-
ботоспособность. Приведены методы соче-
тания правильно организованного дыхания 
и психологической настройки с движением, 
как средства благотворного влияния на ор-
ганизм. Установлено, что предложенные  
нами упражнения способствовали улучше-
нию профессионально-важных  психических 
и физических качеств, а также повышению  
работоспособности, снятию психического и 
нервного напряжения.

Gubka P.I. Features of professionally 
applied physical preperation of medіcal 
students. It is defined the development 
and support of a certain level of important 
psychical and physical qualities from pro-
fessional point. The experiment has been 
carried out by the participation of the stu-
dents of the Medical Academy. Along with 
other physical exercises particular atten-
tion has been paid to special respiratory 
exercises. The ways of physical culture 
and sport that improve general and spe-
cific professional and physical capacity for 
work have been shown. The methods of 
combining correctly organized breathing 
and psychological tuning with  as a result 
of a favorable influence on a person’s or-
ganism are also considered. It has been 
proved that suggested exercises have 
promoted the improvement of important 
psychical and physical qualities from pro-
fessional point, as well as raising the in-
dividual’s capacity for work, freeing from 
nervous stress. 

Ключові слова:
дихання,  освіта, медицина, фі-
зична підготовка, спорт.

дыхание, образование, медицина, физичес-
кая подготовка, спорт. 

breathing, education, medicine, physical 
training, sport. 

Вступ.1

Оскільки сьогодні медична освіта – це декілька 
етапів в системі безперервного навчання, що включає 
довузівську підготовку (медико-біологічні класи, 
коледжі), навчання у вузі і післявузівська професійна 
освіта (інтернатура, ординатура, аспірантура), то 
наразі актуальною є проблема розробки моделі 
безперервної ППФП лікарів різних спеціальностей, 
починаючи зі шкільних спеціалізованих класів.

ППФП в системі фізичного виховання молоді має 
особливе значення у сфері навчання майбутніх лікарів 
різних спеціальностей (невропатолог, терапевт, 
ортопед, хірург та ін.). Але в багаторічній підготовці 
лікарів сьогодні відсутня спадкоємність фізичного 
виховання в довузівській, вузівській і післявузівській 
освіті [8, 9].

В.А. Запорожанов, В.П. Пугач, Є.Я. Бондаревській, 
Л.П. Матвєєв і інші основоположники сучасної теорії 
фізичного виховання вважають, що організований 
процес дії фізичних вправ, гігієнічних заходів і 
природних сил  на організм, що росте, повинен 
здійснюватися з метою охорони і зміцнення здоров’я, 
гармонійного розвитку людини, формування 
соціально-значущих знань, умінь і навичок.

Медичні фахівці, перш за все лікарі, складають 
особливий соціальний прошарок, чия індивідуальна 
професійна діяльність має виняткове значення, оскільки 
спрямована  на збереження, підтримку здоров’я, як 
окремої людини, так і суспільства в цілому.

У проблемі ППФП, пов’язаної з вдосконаленням 
системи фізичного виховання в педагогічній науці, 
продовжує залишатися цілий ряд нерозв’язаних 
питань [1]. 

© Губка П. І., 2011

Залишаються мало розробленими теоретико-
методологічні основи формування прикладних знань, 
умінь і, навичок, сприяючих досягненню об’єктивної 
готовності майбутнього фахівця до успішної 
професійної діяльності [2, 5].

Проблеми розробки системи фізичних вправ 
прикладного характеруобумовлені необхідністю 
теоретичного і організаційно-методичного 
вдосконалення прикладних основ фізичної культури і 
спорту студентів-медиків.

Об’єктивна потреба педагогічної теорії і практики 
у вдосконаленні системи фізичної підготовки 
лікарів, недостатня розробленість її методологічних, 
організаційно-методичних основ визначили 
актуальність  теми. 

Аналіз світових освітніх тенденцій свідчить про 
те, що різні аспекти фізичної підготовки фахівців в 
останнє десятиліття стали об’єктом пильної уваги 
суспільства і предметом дослідження в багатьох  
країнах [11, 12].

Дослідники уже давно помітили, що ефект дії 
будь-якого фактора може різко змінити – посилити 
або послабити – за рахунок свідомого керування 
психічними функціями [6, 7]. Наші дослідження 
показують, що поєднуючи рухи з певною настройкою 
психіки, створюючи необхідний емоційний фон, 
можна різко підвищити результативність фізичної 
вправи. І навпаки, ефективність дії на організм чисто 
механічної, доведеної до автоматизму вправи різко 
зменшується. Тому, припускалось, що застосування  
запропонованих нами прийомів особливості дихання 
значно покращать роботу серцево-судинної системи, 
дихання, пам’яті, спостережливості та психофізичну  
підготовку студентів.
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Робота виконана по плану НДР Української медич-
ної стоматологічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є  покращення якості підготовки 

майбутніх лікарів запропонованими  методами і за-
собами професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Об’єкт дослідження: студенти медичної академії.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літе-
ратурних джерел, анкетування, психофізичні тести. У 
дослідженнях визначали показники серцево-судинної 
системи: частоти серцевих скорочень (електрокарді-
ографічно), артеріальний тиск (записували електро-
кардіограму) до і після навантаження від належного 
максимального вживання кисню) на велоергометрі на 
протязі 5 хвилин. У дослідженні взяли участь 280 сту-
дентів УМСА 132 чоловіків і 148 жінок (із них контр-
ольну групу склали 140 студентів, чоловіків- 66, жі-
нок- 74), віком 17-20 років.  

Результати дослідження.
Разом з іншими фізичними вправами ППФП, осо-

бливу увагу в своїй роботі ми приділили спеціальним 
дихальним вправам: як поєднання правильно орга-
нізованого дихання і психологічної настройки з ру-
хом, як методу взаємного посилення, потенціювання 
їх благотворного впливу на організм ( К.В. Дейнека, 
1987). 

Як показали наші дослідження, уже після року за-
нять за даною методикою, показники дихання, серцево-
судинної системи, спостережливості, пам’яті  за дани-
ми 12 тестів  Щербатих Ю.В., 1998, 2000, 140 анкет, 
вигідно відрізнялись від початкових і стали значно кра-
щими від контрольної групи студентів, які займалися 
тільки по програмі «фізичне виховання». В таблиці 1 
приведені данні про зміні в системі дихання.

Показники життєвої ємності легень (ЖЄЛ) у чоло-
віків збільшились з 3900 до 4555, ( р < 0.01). У жінок 
відповідно з 2800 до 3400  (р < 0.02). Тоді як у студен-
тів, які займалися тільки по програмі «фізичне вихо-
вання», цей показник майже не змінився.

Так частота серцевих скорочень у чоловіків в серед-
ньому стала 64, до початку експерименту 72 скорочень 
на хвилину (р < 0.001).У жінок відповідно 68 і 76 ско-
рочень на хвилину, (р < 0.01 ). Вона майже не змінилась 
після велоергометричної проби, тоді як у студентів які 
займалися тільки по програмі «фізичне виховання», 
різко підвищилась,   у чоловіків на 26 (р < 0,02), у жінок  
на 32  ( р < 0,02) скорочень на хвилину.

Не менш  цікавими були показники і зміни 
кров’яного тиску у студентів, які займалися психо-
фізичними вправами. Звертає на себе увагу та об-
ставина, що уже після 6 місяців занять психофізними 
вправами систолічний тиск практично стабілізувався 
і відповідав нижній границі норми (118-120 мм рт.ст.). 
У студентів із контрольної групи систолічний тиск 
був 132,0 мм рт. ст ( р < 0,01).

Така ж закономірність прослідковувалась і при 
аналізі діастоличного тиску. Суттєва зміна кров’яного 
тиску настає уже на 5-6 місяці від початку занять.

Покращення діяльності системи дихання, без 
сумніву повинно приводити до змін функції серцево-

судинної системи. І дійсно, під впливом психофі-
зичних вправ збільшується життєва ємкість легень. 
Збільшення ємкості легень забезпечує більш високе 
споживання кисню і більше накопичення вуглекисло-
ти в крові. В результаті чого знижується  артеріальний 
тиск і частота серцевих скорочень. 

Таким чином  заняття психофізичним тренуванням 
значно впливають на такі важливі показники в роботі 
системи кровообігу, як частота серцевих скорочень і 
кров’яний тиск не тільки в стані спокою але і після 
фізичного навантаження (велоергометричної проби).

При виконанні запропонованих нами вправ важ-
ливо регулювати дихання – цією єдиною вегетатив-
ною функцією, якою людина керує свідомо. Дихання 
здійснюється автоматично завдяки механізму, сфор-
мованому в процесі еволюції. Цей механізм посилює 
вентиляцію легенів і відповідно до потреб організму в 
надходженні кисню до тканин і виділенню в них вуг-
лекислоти.

Однак дихання може не тільки пасивно стежити за 
потребою організму в газообміні, підтримуючи його 
працездатність, а й активно впливати на неї.

Доведено, що зміна циклів дихання супроводжу-
ється змінами кровообігу: під час вдиху прискорюєть-
ся скороченням м’язів серця, швидкість поширення 
пульсової хвилі під час вдиху зростає, під час види-
ху – знижується, заповнення периферичних судин  
кров’ю під час вдиху зменшується, а під час видиху  
збільшується.

Як показали наші дослідження, уже після року 
занять за данню методикою, змінились не тільки по-
казники серцево-судинної системи і  дихання, але 
спостережливості (із 140 анкетованих 139 відмі-
тили покращення), пам’яті ( у більшості відмічено 
запам’ятовування і засвоєння навчального матеріалу, 
що підтверджено покращенням успішності  у студен-
тів, особливо по предметам, які вимагають заучування 
матеріалу: анатомія, латинська мова) та інші.  

Висновки.
Запропоновані нами вправи сприяли покращенню 

професійно-важливих психічних і фізичних якостей, а 
також підвищенню загальної і спеціальної професійної 
фізичної працездатності, зняття психічної і нервової 
напруги. Про це свідчать результати психофізичних 
тестів,опитування і анкетування, позитивні зрушення 
в серцево-судинній і дихальній системі. Основна 
мета вправ психофізичного впливу, як одного із 
методів ППФП, полягала в тому, щоб забезпечити 
нормальне співвідношення вуглекислого газу і кисню 
в крові та тканинах, що є сприятливим для здоров’я. 
Правильним показником такого співвідношення є 
відчуття комфорту, як у спокої, так і під час виконання 
фізичної і розумової праці. Про це свідчать позитивні 
зміни серцево-судинної системи, дихання, результати 
опитування та анкетування. Результати наших 
досліджень підтверджуються даними фізіологів, які 
довели, що для збереження здоров’я і підвищення 
працездатності дуже важливо розвивати стійкість 
організму до кисневої недостатності. Пропонується цю 
стійкість удосконалювати та підвищувати вольовою 
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затримкою дихання у вправах або поверхневим 
диханням у побуті. Самим сприятливим способом 
досягнення цієї мети є вольова затримка дихання 
до межі можливого і поверхневе дихання під час 
фізичного навантаження.
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Таблиця 1
МСК (мл/хв на 1 кг ваги) і ЖЄЛ ( мл )у студентів які займалися  

і не займалися психофізичними вправами (n = 280)

Групи дослідження Статистичні
показники

МСК (мл/хв/кг)
 ЖЄЛ (мл)

Чоловіки
Не займалися

Займалися

M
+-m
M

+-m
P

36,82
17,78
42,25
14,45

<0.001

3900,0
152,0
4555,0
 131,20
<0.01

Жінки
Не займалися

Займалися

 31,81
16,10
37,22
14,28
<0.02

2800,0
  150,0
3400,0
  146,0
  <0.02

Таблиця 2
ЧСС (ск/хв) і АТ мм рт. ст. у студентів які займалися і не займалися психофізичними вправами (n = 280)

Групи дослідження Статистичні
показники ЧСС ск/хв АД (мм рт/ст)

Не займалися

Займалися

М
+-m
M

+-m
p

72,0
3,12
64,0
2,00

<0,001

Систолічний АТ
132,0
 21,80
119,0

    14,10
<0,01

Не займалися

Займалися

М
+-m
M

+-m
p

76,0
1,20
68,0
2,1

<0.01

Діастоличний АТ
71,0
6,70
65,0
5,8

<0.02
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Факторная структура функционального состояния детей 
младшего школьного возраста

Давиденко Е.В.,1 Билецкая В.В.2

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1 

Национальный авиационный университет2

Анотации:
Проведено обследование школьни-
ков младших классов с целью опред-
еление рейтинга значимых факторов, 
определяющих структуру их функци-
онального состояния в зависимости 
от уровня физического здоровья. По-
казано, что основным фактором в 
структуре функционального состояния 
младших школьников с низким и ниже 
среднего уровнем физического здоро-
вья выделен морфо-функциональный 
статус, характеризующий функции ор-
ганизма в состоянии покоя. Для детей 
со средним и выше среднего уровнем 
физического здоровья ведущим явля-
ется фактор физической подготовлен-
ности школьников.

Давиденко О.В., Білецька В.В. Фактор-
на структура функціонального стану 
дітей молодшого шкільного віку. Про-
ведено обстеження школярів молод-
ших класів з метою визначення рейтин-
гу значущих чинників, що визначають 
структуру їх функціонального стану за-
лежно від рівня фізичного здоров'я. Пока-
зано, що основним фактором у структурі 
функціонального стану молодших 
школярів з низьким і нижчим за середній 
рівнем фізичного здоров'я  є морфо-
функціональний статус, що характеризує 
функції організму в стані спокою. Для дітей 
із середнім і вищим за середній рівнем 
фізичного здоров'я провідним є фактор 
фізичної підготовленості школярів.

Davidenko O., Biletskaya V. Factor 
structure of functional state of primary 
school age children. The examination 
of primary school children to determine 
the ranking of significant factors that 
determine the structure of their functional 
state depending on the level of physical 
health. It is shown that the main factor 
in the structure of the functional state 
of younger schoolchildren in low-and 
lower-middle level of physical fitness 
is selected morpho-functional status, 
which characterizes the functions of the 
body at rest. For children with average or 
above average level of physical fitness 
is a leading factor in physical fitness of 
schoolchildren.

Ключевые слова:
младшие школьники, функциональное 
состояние, физическое здоровье.

молодші школярі, функціональний стан, 
фізичне здоров'я.

junior students, functional status, 
physical health.

Введение.1
Высокий функциональный уровень основных 

систем организма детей и подростков, а также соци-
альная адаптация являются важнейшими элементами 
здоровья [2, 5]. Одним из информативных критериев 
состояния здоровья признано функциональное со-
стояние ведущих систем организма и характер их 
возрастного развития [4, 7, 8]. Под функциональным 
состоянием понимается состояние человека в целом 
с точки зрения эффективности его деятельности и 
задействованных в нем систем [3]. Функции организ-
ма претерпевают изменения при тесном взаимодей-
ствии организма детей младшего школьного возраста 
и внешней среды. Адаптация организма школьников 
в различные возрастные периоды напрямую зависит 
от морфо-функциональной зрелости физиологичес-
ких систем, уровня их физического здоровья (УФЗ) 
и адекватности педагогических воздействий [1, 6]. 
Поэтому актуальным является изучение особеннос-
тей функционирования различных систем организма 
детей младшего школьного возраста в состоянии по-
коя и при выполнении физических нагрузок в процес-
се физического воспитания в зависимости от уровня 
их физического здоровья.

Избранное направление исследований выполнялось 
в соответствии с темой 3.1.6.1.п. «Организационно-
педагогические особенности физического воспитания 
детей младшего школьного возраста в условиях школ 
различного типа» (№ госрегистрации 0105U008191) 
«Сводного плана НИР в сфере ФКиС на 2006–2010 
гг.» Министерства Украины по делам семьи, молоде-
жи и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение рейтинга значимых фак-

торов, определяющих структуру функционального со-
стояния организма детей младшего школьного возраста 
в зависимости от уровня их физического здоровья.

© Давиденко Е.В., Билецкая В.В., 2011

Методы исследований. Для исследования наибо-
лее значимых компонентов структуры функциональ-
ного состояния детей младшего школьного возраста 
использовали методы математической статистики: 
корреляционный анализ – для изучения взаимосвязи 
между отдельными компонентами, факторный ана-
лиз – для выявления скрытых общих факторов, объ-
ясняющих связи между наблюдаемыми признаками 
объекта. В качестве компонентов функционального 
состояния организма младших школьников исполь-
зовали 121 показатель, среди которых: результаты 
функциональных проб; результаты педагогического 
тестирования; показатели функционального прояв-
ления свойств системы дыхания и кровообращения 
на заданные тестовые нагрузки на беговом эргометре 
в период покоя перед выполнением теста, во время 
выполнения трех ступеней нагрузочного тестирова-
ния и в период восстановления после бега; показа-
тели математического анализа сердечного рита в пе-
риод покоя, во время ортостатического воздействия 
и в период восстановления после нагрузки на бего-
вом эргометре. В исследовании принимали участие 
школьники в возрасте от 7 до 10 лет в количестве 21 
человека.

Результаты исследований.
На основании факторного анализа было установ-

лено, что структура функционального состояния детей 
младшего школьного возраста с низким и ниже средне-
го УФЗ несколько отличается от структуры функцио-
нального состояния детей младшего школьного возрас-
та со средним и выше среднего УФЗ. Данные отличия 
могут характеризовать особенности функционирова-
ния различных систем организма в состоянии покоя и 
при выполнении физической нагрузки в зависимости 
от УФЗ обследованных школьников 7-10 лет.

Структура функционального состояния организ-
ма наблюдаемых детей младшего школьного воз-
раста с низким и ниже среднего УФЗ включала пять 
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Таблица 1
Факторная структура функционального состояния детей младшего школьного возраста  

с различным уровнем физического здоровья

Переменные Уровень физического здоровья
низкий и ниже среднего средний и выше среднего

фактор фактор
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Длина тела, см 0,701 0,639 0,087 0,047 0,392 -0,471 0,765 0,122 -0,036 0,303
Масса тела, кг 0,735 0,464 0,134 -0,361 0,337 -0,046 0,422 0,255 0,603 -0,087
ОГК, см 0,704 0,205 0,107 -0,165 0,181 0,256 0,538 0,024 0,593 -0,273
ЧССп, уд мин-1 -0,383 0585 0,536 0,080 -0,003 0,127 0,074 -0,472 0,267 -0,356
АДс, мм.рт.ст. 0,363 0,123 0,168 -0,698 -0,252 0,109 0,072 -0,192 0,530 -0,250
АДд, мм.рт.ст. 0,632 0,166 -0,471 -0,169 0,406 0,511 0,042 -0,386 0,373 -0,312
Частота дыхания, раз -0,244 0,171 0,360 -0,217 0,426 0,369 -0,367 0,380 0,186 0,567
ЖЕЛ, мл 0,737 0,558 -0,159 -0,052 -0,002 -0,444 0,831 -0,162 -0,217 -0,090
Проба Штанге, с 0,750 0,539 0,144 0,042 0,207 -0,380 0,891 0,032 -0,141 0,147
Проба Генче, с 0,657 0,668 0,103 0,129 0,151 -0,223 0,783 -0,162 -0,021 0,118
Проба Руфье, у.е. 0,16 0,772 -0,059 0,169 -0,308 0,291 0,069 -0,433 0,146 -0,403
Динамометрия кисти, кг 0,712 0,328 0,238 -0,090 0,445 0,332 0,587 0,131 0,560 -0,216
Бег 30м, с -0,497 0,324 -0,132 -0,208 -0,694 -0,035 -0,43 -0,385 0,172 -0,596
Бег 10х5м, с -0,245 0,266 0,139 -0,017 -0,339 0,580 -0,447 -0,203 -0,513 0,300
Перекрест. движ. рук, раз -0,616 -0,511 -0,037 -0,451 -0,125 -0,051 -0,746 0,336 -0,240 -0,015
Хват, см -0,431 -0,414 -0,073 0,119 -0,396 0,385 -0,180 -0,799 0,162 -0,056
Бег на месте за 15с, раз 0,132 0,142 0,466 -0,020 -0,304 -0,190 0,414 0,163 0,022 -0,241

ортогональных факторов, сумма вклада которых в об-
щую дисперсию выборки составила 78,8 % (табл.1).

В первом, наиболее существенном, генеральном 
факторе (27,3 %), самый высокий вес имеет комплекс 
показателей, характеризующих длину тела (0,701), 
массу тела (0,735), ОГК (0,704), диастолическое АД 
(0,632), ЖЕЛ (0,737), результаты пробы задержки 
дыхания на вдохе (0,750), силу кисти сильнейшей руки 
(0,712), а также показатели, отражающие деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма детей в период выполнения нагрузки на беговом 
эргометре, а также в состоянии относительного по-
коя до тестирования и в период восстановления после 
него. Данные показатели позволили интерпретировать 
первый фактор как морфо – функциональный статус, 
отражающий показатели соматометрии и физиометрии, 
а также функции организма в период врабатывания, 
максимальной нагрузки и в период восстановления по-
сле выполненной работы  на беговом эргометре.

Во втором факторе (18,6 %) системообразующими 
являются показатели, отражающие, прежде всего, ре-
акцию организма детей младшего школьного возрас-
та с низким и ниже среднего УФЗ на вторую ступень 
нагрузки на беговом эргометре: легочная вентиляция 
(-0,734), дыхательный объем (0,586), частота дыхания 
(0,801), уровень потребления О2 (-0,738), уровень 
выделения СО2 (-0,741), дыхательный коэффициент 
(0,749), ЧСС (0,511), вентиляционный эквивалент для 
углекислого газа (0,675). Исходя из содержания наи-
более значимых параметров второй фактор интерпре-
тируется как фактор физической работоспособности в 
устойчивом состоянии.

Третий фактор (15,0 %) с наиболее значимым вкла-
дом содержит показатели вариабельности сердечно-
го ритма в период покоя – Мо (-0,514), АМо (0,883), 
вариационный размах (-0,712), индекс напряжения 
(0,896), ЧСС (0,656), ИВР (0,844), ПАПР (0,889), ВПР 
(0,786); во время ортостатического воздействия – ин-
декс напряжения (0,622), ЧСС (0,624), ИВР (0,594), 
ПАПР (0,520) и в период восстановления – АМо 
(0,538), ВПР (0,655), которые в основном характери-
зуют функциональные резервы сердечно-сосудистой 
системы детей младшего школьного возраста. Тео-

ретическое обоснование третьего фактора позволило 
определить его как фактор функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы организма.

В четвертом факторе (10,1 %) наибольший уро-
вень взаимосвязи показателей систолического АД 
(-0,698), частоты дыхания (0,560) и дыхательного 
коэффициента (0,552) в состоянии относительного 
покоя, дыхательного объема (0,620) на 4-6 минуте 
теста на эргометре, а также АМо (0,517) во время ор-
тостатического воздействия, Мо (0,769), ЧСС (0,711) 
и ПАПР (-0,506) в период восстановления, что по-
зволяет интерпретировать его как функциональное 
состояние кардиореспираторной системы организма 
детей младшего школьного возраста.

Пятый фактор (7,8 %) составили показатели, 
полученные в результате педагогического тестиро-
вания: бег 30 м (-0,694), сгибание рук в упоре лежа 
(0,604), прыжок в высоту (0,784), бег 1000м (-0,615), 
а также в результате газоанализа в состоянии относи-
тельного покоя перед выполнением теста на беговом 
эргометре. Таким образом, пятый фактор обозначен 
нами как физическая подготовленность.

Факторная матрица функционального состояния 
обследованных детей младшего школьного возраста 
со средним и выше среднего УФЗ также представлена 
пятью ортогональными факторами, объясняющими 
83,7 % дисперсии (табл.1).

Первый фактор (28,9 %) выделил показатели, 
отражающие уровень физической подготовленности: 
бег 10х5м (0,580), вис на согнутых руках (-0,706), сги-
бание рук в упоре лежа (0,518), подъем в сед за 60 с 
(-0,550), прыжок в высоту (-0,568), бег 4х9 м (0,697); 
реакцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма в течение 1-3 минуты нагрузочного тести-
рования на беговом эргометре, а также в течение 7-9 
минуты теста; показатели вариабельности сердечного 
ритма в период покоя – Мо (0,821), ЧСС (-0,774), ПАПР 
(-0,820) и в период восстановления – вариационный 
размах (0,734), ЧСС (-0,783), ПАПР (-0,733). Анализ 
показателей, вошедших в первый фактор, позволяет 
назвать его физическая подготовленность, так как он 
отражает результаты двигательных тестов, а также ре-
акцию организма младших школьников со средним и 
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Вис, с 0,310 -0,198 0,201 0,378 0,493 -0,706 0,236 -0,412 0,27 -0,344
Сгибание рук, раз 0,438 -0,017 0,273 -0,36 0,604 -0,518 -0,523 -0,507 0,240 -0,315
Подтягивание, раз 0,360 -0,382 0,570 0,114 0,262 -0,055 0,574 -0,437 0,302 -0,357
Подъем в сед за 30с, раз 0,303 0,605 0,061 -0,075 0,207 -0,550 0,367 -0,342 -0,420 0,329
Подъем в сед за 60с, раз 0,559 0,535 0,320 0,099 0,191 -0,023 0,704 0,353 -0,219 0,068
Прыжок в длину, см 0,62 0,378 0,080 -0,148 0,289 -0,420 0,464 0,080 -0,081 0,215
Прыжок в высоту, см 0,357 0,069 -0,083 0,243 0,784 -0,568 0,581 -0,104 0,051 -0,348
Наклон сидя, см 0,286 0,592 -0,035 -0,152 0,547 -0,060 0,129 0,590 -0,672 0,375
Бег 4х9 м, с -0,782 0,082 0,308 -0,209 -0,155 0,697 -0,362 -0,205 0,053 -0,308
Бег 1000м ,с -0,373 -0,177 0,089 -0,387 -0,615 0,277 -0,495 -0,418 0,392 -0,414
Период покоя (перед тестированием на беговом эргометре)

Vo E, л·мин-1 0,774 -0,079 0,172 0,283 -0,370 0,538 -0,112 -0,513 0,016 0,156

Vo E, л·мин-1·кг-1 0,402 -0,354 0,077 0,527 -0,589 0,550 -0,244 -0,579 -0,190 0,175
Дыхательный объем (VT), л 0,291 0,603 0,195 -0,419 -0,159 -0,246 0,358 -0,663 -0,169 -0,452
Дыхат. объем (VT), л·кг-1 0,104 0,509 0,093 -0,321 -0,454 -0,176 0,147 -0,781 -0,394 -0,338
Частота дыхания (fo ), 1мин-1 0,296 -0,504 0,131 0,560 -0,246 0,540 -0,418 -0,188 0,120 0,410

Vo O2, мл·мин-1 0,850 -0,136 -0,043 0,152 -0,370 0,643 0,122 -0,564 -0,167 -0,065

Vo O2, мл·мин1·кг-1 0,442 -0,409 -0,100 0,373 -0,636 0,633 -0,060 -0,613 -0,355 0,010

Vo CO2, мл·мин-1 0,809 -0,180 -0,062 0,284 -0,354 0,75 0,108 -0,505 -0,157 -0,180

Vo CO2, мл·мин1·кг-1 0,45 -0,413 -0,118 0,463 -0,566 0,701 -0,061 -0,559 -0,326 -0,081
RER 0,404 -0,262 -0,110 0,552 -0,022 0,648 -0,182 0,135 -0,137 -0,612
ЧСС, уд·мин-1 0,318 0,573 0,410 0,055 -0,26 -0,14 0,263 -0,522 0,020 0,209
O2/HR, мл 0,902 -0,144 0,110 0,185 -0,214 0,620 -0,103 -0,614 -0,418 -0,102
EqO2 0,229 0,381 0,525 0,177 -0,144 -0,614 -0,033 -0,657 -0,409 -0,116
EqCO2 -0,167 0,621 0,630 -0,235 -0,043 -0,699 0,247 -0,393 -0,265 0,254
1-3 минута тестирования на беговом эргометре

Vo E, л·мин-1 0,874 -0,034 0,414 0,022 -0,103 0,756 -0,48 0,100 -0,043 0,090

Vo E, л·мин-1·кг-1 0,647 -0,417 0,38 0,72 -0,450 0,754 -0,560 -0,022 -0,313 0,125
Дыхательный объем (VT), л 0,670 0,535 -0,007 -0,353 -0,073 0,721 0,551 -0,121 -0,015 -0,097
Дыхат. объем (VT), л·кг-1 0,578 0,367 -0,269 -0,305 -0,392 0,608 0,148 -0247 -0,394 0,014
Частота дыхания (fo ),  1мин-1 0,297 -0,355 0,725 0,304 -0,020 0,355 -0,724 0,212 -0,017 0,159

Vo O2, мл·мин-1 0,884 0,200 0,318 -0,112 -0,069 0,304 0,260 0,271 -0,408 0,430

Vo O2, мл·мин1·кг-1 0,802 -0,046 0,391 0,146 -0,311 0,820 -0,353 -0,175 -0,371 0,139

Vo CO2, мл·мин-1 0,943 0,091 0,158 0,078 -0,084 0,905 -0,237 0,029 -0,189 -0,249

Vo CO2, мл·мин1·кг-1 0,78 -0,297 0,057 0,284 -0,392 0,809 -0,338 -0,105 -0,382 -0,107
RER 0,675 -0,406 0,275 0,42 -0,176 0,652 -0,273 0,200 -0,267 -0,557
ЧСС, уд·мин-1 0,018 0,394 0,282 -0,334 -0,611 0,722 0,042 -0,294 -0,164 0,498
O2/HR, мл 0,935 0,081 0,248 -0,036 0,039 0,408 -0,367 -0,083 -0,100 -0,421
EqO2 0,377 -0,576 0,182 0,301 -0,174 0,511 -0,605 0,068 -0,318 -0,368
EqCO2 -0,553 0,021 0,581 -0,324 0,018 -0,020 -0,375 -0,245 -0,484 -0,206
4-6 минута тестирования на беговом эргометре

Vo E, л·мин-1 0,190 -0,734 0,455 -0,419 0,138 0,146 -0,642 -0,277 0,677 -0,054

Vo E, л·мин-1·кг-1 0,268 -0,598 0,366 0,210 -0,428 0,595 -0,500 0,153 -0,275 0,313
Дыхательный объем (VT), л -0,168 0,586 0,144 0,620 -0,270 0,096 0,275 0,476 -0,737 0,199
Дыхат. объем (VT), л·кг-1 0,444 0,563 -0,169 -0,366 -0,249 0,831 -0,096 -0,290 -0,219 0,244
Частота дыхания (fo ), 1мин-1 0,421 0,801 -0,176 0,17 -0,086 0,313 0,509 0,408 -0,613 0,205

Vo O2, мл·мин-1 0,181 -0,738 0,465 -0,407 0,129 0,163 -0,651 0,282 0,665 -0,069

Vo O2, мл·мин1·кг-1 0,529 0,640 -0,283 0,346 -0,059 0,335 0,413- 0,434 -0,674 0,72

Vo CO2, мл·мин-1 0,172 -0,741 0,461 -0,411 0,134 0,167 0,651 -0,314 0,631 -0,132

Vo CO2, мл·мин1·кг-1 0,537 -0,550 -0,202 0,405 -0,17 0,809 -0,421 0,097 -0,289 0,122
RER -0,234 0,749 -0,405 0,307 -0,287 -0,011 0,564 0,294 -0,713 0,220
ЧСС, уд·мин-1 -0,037 0,511 0,345 -0,352 -0,196 0,197 -0,370 -0,519 -0,459 0,189
O2/HR, мл 0,665 -0,506 0,057 -0,378 0,183 0,458 -0,380 -0,061 0,740 -0,141
EqO2 -0,721 0,223 0,306 0,139 -0,199 -0,089 -0,269 0,104 0,540 0,469
EqCO2 -0,262 0,675 -0,534 0,245 0,087 -0,360 0,735 0,128 -0,462 -0,069
7-9 минута тестирования на беговом эргометре

Vo E, л·мин-1 0,646 -0,010 0,327 0,460 0,049 0,801 -0,119 0,208 0,497 0,123

Vo E, л·мин-1·кг-1 0,573 -0,423 0,243 0,410 0,004 0,854 -0,241 0,143 0,174 0,227
Дыхательный объем (VT), л 0,717 0,464 -0,271 -0,052 -0,031 0,533 0,72 -0,133 0,247 -0,002
Дыхат. объем (VT), л·кг-1 0,696 0,298 -0,406 0,096 -0,059 0,640 0,62 -0,270 -0,185 0,178
Частота дыхания (fo ), 1мин-1 -0,030 -0,651 0,615 0,043 0,027 0,319 -0,249 0,666 0,076 0,402

Vo O2, мл·мин-1 0,803 0,328 0,139 0,012 -0,045 0,799 0,289 0,180 0,447 -0,045

Vo O2, мл·мин1·кг-1 0,837 0,044 0,080 0,219 -0,035 0,914 0,157 0,149 0,21 0,078

Vo CO2, мл·мин-1 0,841 0,221 -0,001 0,145 0,050 0,883 0,207 0,228 0,282 -0,139

Vo CO2, мл·мин1·кг-1 0,780 -0,098 -0,094 0,376 0,009 0,945 0,078 0,156 0,032 -0,010
RER 0,721 -0,115 -0,238 0,400 0,264 0,694 -0,257 0,432 -0,323 -0,269
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ЧСС, уд·мин-1 0,650 0,431 0,132 -0,205 -0,305 0,880 0,064 -0,170 0,011 0,152
O2/HR, мл 0,840 0,197 0,001 0,090 -0,100 0,0617 -0,003 0,410 0,603 0,87
EqO2 0,231 -0,528 0,472 0,375 0,181 -0,011 -0,439 -0,138 -0,589 -0,240
EqCO2 -0,413 -0,401 0,649 -0,048 -0,040 -0,614 -0,059 -0,516 -0,368 -0,081
Период восстановления после тестирования на беговом эргометре

Vo E, л·мин-1 0,72 -0,406 0,205 -0,355 0,201 0,203 0,135 0,128 0,560 0,625

Vo E, л·мин-1·кг-1 0,479 -0,740 0,174 -0,245 -0,004 0,504 -0,223 0,122 0,162 0,712
Дыхательный объем (VT), л 0,799 0,324 -0,269 -0,379 0,089 0,107 0,913 -0,051 0,313 0,179
Дыхат. объем (VT), л·кг-1 0,787 0,14 -0,453 -0,307 -0,141 0,328 0,714 -0,087 0,062 0,348
Частота дыхания (fo ), 1мин-1 0,033 -0,751 0,549 -0,111 0,072 -0,005 -0,859 0,168 0,059 0,200

Vo O2, мл·мин-1 0,817 -0,171 0,093 -0,468 0,107 0,093 0,812 -0,230 0,466 0,219

Vo O2, мл·мин1·кг-1 0,616 -0,619 0,061 -0,343 -0,163 0,192 0,470 -0,545 -0,081 0,394

Vo CO2, мл·мин-1 0,867 -0,235 -0,093 -0,330 0,182 0,552 0,759 -0,039 0,331 0,025

Vo CO2, мл·мин1·кг-1 0,726 -0,580 -0,147 -0,230 -0,017 0,831 0,235 -0,022 0,006 0,232
RER 0,660 -0,314 -0,432 -0,219 0,181 0,781 -0,050 0,442 -0,199 -0,345
ЧСС, уд·мин-1 0,436 0,24 0,523 -0,502 0,129 -0,234 -0,158 -0,492 -0,514 0,541
O2/HR, мл 0,750 -0,298 -0,133 -0,323 0,027 -0,153 0,185 0,064 0,851 0,314
EqO2 0,546 -0,568 0,214 0,053 0,356 0,375 -0,372 0,548 -0,323 0,335
EqCO2 -0,385 -0,842 0,789 -0,092 0,062 -0,410 -0,198 0,034 -0,255 0,547

Состояние покоя (лежа)
Мода (Мо), с 0,085 -0,100 -0,514 0,545 0,171 0,821- -0,174 0,441 0,130 -0,228
Амплитуда моды (АМо), % -0,011 0,047 0,883 0,323 -0,057 0,550 -0,482 0,573 0,261 0,185
∆Х, с -0,002 -0,123 -0,712 -0,213 -0,212 0,317 0,371 -0,693 -0,272 -0,019
ИН, у.е. -0,144 0,042 0,896 0,160 0,072 -0,526 -0,309 0,739 0,166 -0,024
ЧСС, уд·мин-1 0,009 0,082 0,656 -0,479 -0,179 -0,774 -0,193 -0,457 -0,256 0,217
ИВР -0,151 0,019 0,844 0,281 0,137 -0,400 -0,344 0,799 0,162 -0,077
ПАПР -0,031 0,081 0,889 0,126 -0,102 -0,820 -0,334 0,313 0,173 0,253
ВПР -0,208 0,052 0,786 0,042 0,232 -0,531 -0,236 0,687 0,115 -0,059
Ортостическое воздействие (стоя, 1 мин. восстановления)
Мода (Мо), с 0,165 -0,474 -0,144 0,153 0,242 0,144 0,558 0,665 0,099 -0,332
Амплитуда моды (АМо), % -0,043 0393 0,469 0,517 0,416 -0,476 -0,154 -0,347 0,593 0,419
∆Х, с -0,21 -0,615 -0,555 -0,286 -0,006 0,502 0,648 0,350 -0,039 -0,393
ИН, у.е. -0,119 0,617 0,622 0,316 0,098 -0,563 -0,324 -0,520 0,380 0,347
ЧСС, уд·мин-1 -0,083 0,516 0,624 -0,155 -0,227 -0,202 -0,475 -0,664 -0,207 0,299
ИВР -0,115 0,593 0,594 0,356 0,150 -0,586 -0,297 -0,434 0,433 0,36
ПАПР -0,062 0,42 0,520 0,469 0,336 -0,435 -0,267 -0,495 0,473 0,386
ВПР -0,040 0,684 0,620 0,158 -0,125 -0,515 -0,488 -0,597 0,090 0,301
Период восстановления после тестирующих нагрузок на беговом эргометре
Мода (Мо), с -0,246 -0,346 -0,061 0,769 0,350 0,627 0,097 0,708 0,230 -0,187
Амплитуда моды (АМо), % 0,367 -0,317 0,538 -0,329 -0,13 -0,658 -0,608 0,325 -0,17 -0,210
∆Х, с 0,527 0,356 -0,489 -0,182 0,00 0,734 0,466 -0,253 0,138 0,159
ИН, у.е. -0,295 0,502 0,333 0,265 -0,333 -0,635 -0,285 0,477 -0,265 -0,414
ЧСС, уд·мин-1 0,297 0,298 0,099 -0,711 -0,449 -0,783 -0,341 -0,364 -0,251 0,248
ИВР -0,288 0,415 0,298 0,432 -0,259 -0,552 -0,30 0,573 -0,237 -0,419
ПАПР 0,395 -0,168 0,475 -0,506 -0,243 -0,773 -0,544 0,083 -0,220 -0,171
ВПР -0,114 -0,496 0,655 -0,263 -0,003 -0,684 -0,242 0,420 -0,268 -0,388
Общая дисперсия 33,02 22,49 18,16 12,18 9,47 34,92 22,52 18,52 15,22 10,24
Доля общей дисперсии, % 27,3 18,6 15,0 10,1 7,8 28,9 18,6 15,3 12,4 8,5

 Примечание:

Vo E – легочная вентиляция
ИВР – индекс вегетативного равновесия

Vo O2 – уровень потребления кислорода
ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции

Vo CO2 – уровень выделения углекислого газа
ВПР – вегетативный показатель ритма

RER – дыхательный коэффициент EqO2 – вентиляционный эквивалент для кислорода
O2/HR – кислородный пульс EqCO2 -вентиляционный эквивалент для углекислого газа
∆Х – вариационный размах ИН – индекс напряжения миокарда

Таблица 2
Факторная структура функционального состояния организма обследованных школьников младших классов с 

различным уровнем физического здоровья (УФЗ)

Порядок Факторы, %
факторов дети с низким и ниже среднего УФЗ дети со средним и выше среднего УФЗ

I морфо-функциональный статус – 27,3% физическая подготовленность, 28,9%
II физическая работоспособность в устойчивом 

состоянии – 18,6% морфо-функциональный статус – 18,6%

III функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы – 15%

функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы – 15,3%

IV функциональное состояние кардиореспира-
торной системы – 10,1%

физическая работоспособность в устойчивом 
состоянии – 12,4%

V физическая подготовленность, 7,8% реакция восстановления – 8,5%
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выше среднего УФЗ в период врабатывания и в пери-
од максимальной нагрузки.

Во втором факторе (18,6 %) сгруппировались по-
казатели, отражающие физическое развитие детей со 
средним и выше среднего УФЗ: длина тела (0,765), 
ОГК (0,538), ЖЕЛ (0,831), результаты проб с за-
держкой дыхания на вдохе (0,891) и выдохе (0,783), а 
также показатели частоты движений руками (-0,746) 
и подъема в сед за 60 с (0,704). Во второй фактор 
также вошли показатели газоанализа, полученные 
в период 1-3 минуты тестирования на беговом 
эргометре – частота дыхания (-0,724), 4-6 минуты 
тестирования – вентиляционный эквивалент для 
углекислого газа (0,735), 7-9 минуты тестирования  – 
дыхательный объем (0,752), и в период восстановле-
ния: дыхательный объем (0,913), дыхательный объем 
на кг массы тела (0,714), частота дыхания (-0,859), 
уровень потребления О2 (0,812), уровень выделения 
СО2 (0,759). Второй фактор был верифицирован как 
морфо – функциональный статус.

Третий фактор (15,3 %) включает показатели вари-
абельности сердечного ритма в покое – АМо (0,537), 
вариационный размах (-0,639), ИВР (0,799), индекс на-
пряжения (0,739), ВПР (0,687); в период выполнения 
ортопробы – Мо (0,665), индекс напряжения (-0,520), 
ЧСС (-0,664), ВПР (-0,597) и в период восстановления 
– Мо (0,708), ИВР (0,573). Данные показатели отража-
ют деятельность сердечно-сосудистой системы орга-
низма школьников со средним и выше среднего УФЗ. 
Третий фактор был обозначен как функциональные 
резервы сердечно – сосудистой системы организма 
школьников.

Четвертый фактор (12,4 %) объединил показатели, 
характеризующие деятельность организма в устойчи-
вом состоянии при выполнении нагрузочного тестиро-
вания на беговом эргометре во время второй ступени 
нагрузки – легочная вентиляция (0,677), дыхательный 
объем (-0,737), частота дыхания (-0,613), уровень 
потребления О2 (0,665), дыхательный коэффициент 
(-0,713), кислородный пульс (0,740), вентиляционный 
эквивалент для кислорода (0,540), что позволило обо-
значить данный фактор как физическая работоспо-
собность в устойчивом состоянии.

В пятый фактор (8,5 %) выделились показатели, 
отражающие протекание восстановительных про-
цессов после нагрузочного тестирования на беговом 
эргометре – легочная вентиляция (0,625), легочная 
вентиляция на кг массы тела (0,712), ЧСС (0,541), 
вентиляционный эквивалент для углекислого газа 
(0,547), что позволило обозначить данный фактор как 
реакция восстановления.

Изменения значимости факторов функционально-
го состояния детей младшего школьного возраста в 
зависимости от УФЗ иллюстрируют данные табл. 2.

Таким образом, проведенный факторный анализ по-
зволил установить, что показатели, интерпретируемые 
в факторном анализе, отражают функциональное со-
стояние детей младшего школьного возраста не толь-
ко в покое, но и характеризуют реакцию организма 
школьников в период выполнения нагрузочного тес-
тирования на беговом эргометре и при выполнении 
ортостатической пробы.

Выводы.
1. Структура функционального состояния детей с раз-

ным уровнем физического здоровья имеет отличия, 
что свидетельствует о различной степени значимо-
сти используемых в её оценке показателей. 

2. В структуре функционального состояния организ-
ма детей младшего школьного возраста с низким и 
ниже среднего УФЗ приоритетным является фактор 
морфо-функционального статуса. Далее по уров-
ню значимости следуют: показатели физической 
работоспособности в устойчивом состоянии; по-
казатели вариабельности сердечного ритма, харак-
теризующие резервы сердечно-сосудистой системы 
организма школьников; функциональные показате-
ли кардиореспираторной системы и показатели фи-
зической подготовленности. 

3. В структуре функционального состояния школь-
ников со средним и выше среднего УФЗ ведущим 
является фактор физической подготовленности. 
Значимость остальных факторов распределилась 
следующим образом: морфо – функциональный 
статус, резервы сердечно-сосудистой системы орга-
низма, работоспособность в устойчивом состоянии 
и особенности восстановительных процессов после 
нагрузочного тестирования на беговом эргометре.

4. Реакция организма школьников 7-10 лет в период 
врабатывания и выполнения максимальной нагруз-
ки зависела от их УФЗ, при этом эффективность 
адаптации детей с низким и ниже среднего УФЗ 
зависела от их физического развития и состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а у де-
тей со средним и выше среднего УФЗ – от уровня 
развития двигательных качеств.
В дальнейшем планируется поиск новых подходов 

к оценке функционального состояния организма де-
тей младшего школьного возраста в процессе физи-
ческого воспитания.
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Формування конкурентоспроможності фахівців  
галузі фізичної культури і спорту у вищих навчальних  

закладах недержавної форми власності
Завацька Л.А., Сотник Ж.Г., Ільків О.С.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Розглянуто умови формування 
конкурентоспроможності май-
бутніх спеціалістів фізичної 
культури і спорту. Подано аналіз 
публікацій ряду авторів, які до-
сліджували дану проблему у ви-
щих навчальних закладах різних 
форм власності, моделі форму-
вання конкурентоспроможності 
випускників. Встановлено, що 
конкурентоспроможність випус-
кників залежить від  об’єктивних 
і суб’єктивних чинників, сучас-
ного попиту на ринку праці, по-
тенційних можливостей вищих 
навчальних закладів, впрова-
дження додаткових індивідуалі-
зованих і традиційних компонен-
тів процесу навчання. 

Завацкая Л.А., Сотник Ж.Г., Илькив О.С. 
Формирование конкурентоспособнос-
ти специалистов сферы физической 
культуры и спорта в высших учебных 
заведениях негосударственной формы 
собственности. Рассмотрены условия фор-
мирования конкурентоспособности будущих 
специалистов физической культуры и спор-
та. Представлен анализ публикаций ряда 
авторов, которые исследовали данную про-
блему в высших учебных заведениях разных 
форм собственности, модели формирова-
ния конкурентоспособности выпускников. 
Установлено, что конкурентоспособность 
выпускников зависит от объективных и 
субъективных факторов, современного 
спроса на ринке труда, потенциальных воз-
можностей высших учебных заведений, вне-
дрения дополнительных индивидуальных и 
традиционных компонентов обучения.

Zavatska L.A., Sotnik J.H., Ilkiv O.S. 
Formation of specialists competitive-
ness in industry of physical culture 
and sport in higher educational es-
tablishments of non-state pattern of 
ownership. The terms of forming future 
specialists competitiveness of physical 
culture and sport are considered. The 
analysis of publications by authors row, 
which investigated this problem in higher 
educational establishments of different 
patterns of ownership, forming model of 
graduating students competitiveness is 
given. It is set that the competitiveness of 
graduating students depends on objective 
and subjective factors, modern demand at 
the market of labour, potential possibilities 
of higher educational establishments, in-
troduction of the additional individualized 
and traditional components of process.

Ключові слова:
конкурентоспроможність фа-
хівців, галузь фізичної культури 
і спорту.

конкурентоспособность специалистов, 
сфера физической культуры и спорта. 

specialists competitiveness, industry of 
physical culture and sport.

Вступ.1

На початку третього тисячоліття Україна опинила-
ся в унікальній ситуації: з одного боку, системна криза 
в країні і, як наслідок, нездатність державної системи 
відповідати на запити часу; з іншої перехід до нового 
типу цивілізації, інформаційної. Як зазначено в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти в Україні, освіта стає 
одним із головних стратегічних ресурсів забезпечення 
свободи і безпеки країни, досягнення соціального бла-
гополуччя, покращення благоустрою людей, забезпе-
чення національних інтересів, зміцнення авторитету і 
конкурентоздатності держави на міжнародній арені. 

Важливою складовою сучасної національної сис-
теми освіти в Україні є недержавна вища школа, ви-
никнення якої обумовлено такими факторами, як 
зміна політичної і соціально-економічної ситуації в 
країні; наявність ринкових відносин, і задоволення 
особистісних і суспільних потреб в освіті, а також ре-
алізація особистісної ініціативи в системі професій-
ної підготовки. 

Зміни, які відбуваються в соціально-економічній 
галузі суспільства сформували принципово нову си-
туацію в сфері вищої освіти. Пропозиція робочої сили 
значно перевищує попит, тільки конкурентоспромож-
ний фахівець буде користуватися попитом на ринку 
праці, що вимагає від навчального закладу значного 
підвищення якості освіти.

Робота виконана згідно наукової програми «Сис-
тема організації фізкультурної освіти та кадрового за-
безпечення галузі  фізичної культури і спорту».

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Метою статті є з’ясування поглядів науковців на 

умови формування конкурентоспроможності майбут-
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ніх фахівців галузі фізичної культури і спорту в про-
цесі професійної підготовки.

Завдання:
1. Обґрунтувати об’єктивні і суб’єктивні чинники фор-

мування конкурентоспроможності випускників.
2. Проаналізувати потенційні можливості ВНЗ 

недержавної форми власності у формуванні 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту.
Результати дослідження.
Проблема конкурентоспроможності випускників 

вивчається разом з проблемою непереривної про-
фесійної підготовки кваліфікованих спеціалістів. 
Сутність конкурентоспроможності сучасного фа-
хівця полягає у його готовності до участі в конку-
ренції, яка залежить від професійно-особистісних, 
індивідуально-особистісних і духовно-моральних 
якостей. Конкурентоспроможний випускник – це не 
тільки результат підготовки вищого навчального за-
кладу, але і особистість, яка наділена певними якостя-
ми, як професійними,так і здатністю отримати пере-
могу у конкурентній боротьбі [2]. 

Ряд науковців у формуванні конкурентоспромож-
ності випускників акцентують увагу на конкурен-
тоспроможність вищих навчальних закладів (Дж. 
Бейлерот, І.В. Вирина, Н.В. Волкова, Т.Г. Геске, С.Р. 
Демидов, М.В. Зейберт, О.М. Кирилюк, Н.В. Корней-
ченко, Є.В. Потапова та інші).

Роль компетентнісно-орієнтованої освіти у під-
вищенні конкурентоспроможності випускників про-
фесійних навчальних закладів підкреслювали у своїх 
роботах А.В. Астахова, С.А. Бондаренко, Л.М. Вла-
димирова, В.Ю. Переверзев, Л.А. Петровська, С.Н. 
Широбоков.
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Аналіз умов, які впливають на конкурентоспро-
можність випускників професійних навчальних за-
кладів, знайшов відображення в працях І.Р. Айтико-
вої, С.Д. Ільєнкової, Ю.Б. Рубина, Є.В. Тараканової, 
П.Є. Щеглова.

Конкурентоспроможність фахівця фізичної культу-
ри, спорту і здоров’я людини залежить від зовнішніх 
та внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відно-
сяться соціально-економічні чинники, рівень розвитку 
інфраструктури, потреба у фахівцях на ринку праці, 
відповідність фахової підготовки у вищих навчальних 
закладах європейським освітнім стандартам; до вну-
трішніх факторів – власне ставлення студента до своєї 
майбутньої професії впродовж навчання у вузі, його 
професійна компетентність, орієнтація на професійну 
самореалізацію [4].  

Таким чином перед сучасним вузом стоїть най-
важливіше завдання – формування у майбутнього ви-
пускника уміння запропонувати себе на ринку праці, 
здатності гнучко та ефективно вирішувати проблеми, 
які виникають, застосовуючи при цьому набуті про-
фесійні знання, вміння і навички, творчо впрова-
джувати ідеї удосконалення власної підготовки, що 
вимагає ефективної організації процесу професійної 
підготовки, в якій могли б формуватися такі якості і 
характеристики майбутнього фахівця.

Як зазначають автори, вуз недержавної форми 
власності, як елемент системи вітчизняної освіти, має 
значні потенційні можливості у формуванні конку-
рентоспроможності своїх випускників, а саме, високої 
мобільності недержавного вузу з питань господарсько-
комерційної діяльності; з питань модернізації і прак-
тичної орієнтації змісту і організації навчального 
процесу, забезпечення індивідуалізації навчання і від-
повідності його змісту професійній компетентності та 
потреб особистості. 

Заслуговує на увагу педагогічна модель форму-
вання конкурентоспроможності випускників недер-
жавного вузу, яка виділяє соціальну, цільову, зміс-
товну, функціональну, організаційно-методичну, 
критеріально-оцінювальну підсистеми [9]. Цільова 
підсистема відображає базову мету педагогічної моде-
лі – формування конкурентоспроможності випускника 
вузу і визначається основними факторами: соціальним 
замовленням на конкурентоспроможний вуз, що надає 
якісну освіту і забезпечує конкурентоспроможність 
самих випускників. Завдання даної мети вирішуються 
на основі суб’єктивно-особистісних, організаційно-
діяльнісних і соціально-комунікативних компетенцій 
фахівців.

Змістовна підсистема визначається основними по-
казниками ключових компетенцій і  включає в себе 
сукупність відповідних їм знань, вмінь, навичок, 
якостей, здібностей і досвіду діяльності. Суб’єктивно-
особистісні компетенції включають якості, які ха-
рактеризують людину як особистість і суб’єкт спіл-
кування і діяльність (компетенції: у сфері здоров’я і 
фізичного стану, ціннісно – мотиваційних орієнтацій, 
громадянства, соціальної інтеграції, особистісної і ді-
яльнісної рефлексії. Організаційно – діяльнісні компе-

тенції включають якості, що характеризують людину 
як суб’єкт діяльності і самоорганізації (компетенції 
в сфері навчання і пізнання, діяльності, інформації). 
Соціально-комунікативні компетенції включають 
якості, що характеризують відношення людини і соці-
уму (компетенція спілкування, комунікації і соціаль-
ної взаємодії).

Функціональна підсистема відображає функції мо-
делі в освітньому процесі та включає наступні функ-
ції: когнітивну, комунікативну, рефлексивну, ціннісно-
смислову, світоглядну, соціально-адаптаційну, 
персоніфікації.

Організаційна підсистема складається із форм і 
методів щодо організації процесу формування кон-
курентоспроможності випускника. Форми організації 
представлені комплексом індивідуальних, групових, 
самостійних видів робіт, які носять соціальне значен-
ня. Для методів характерно  переважно розвиваючий 
і мотиваційний характер, що сприяють засвоєнню су-
часних засобів роботи з інформаційними джерелами.

Результатом реалізації педагогічної моделі є фор-
мування ключових компетенцій як базових елементів 
конкурентоспроможності випускників недержавного 
вузу.

Критерійно – оцінююча база представляє со-
бою підсистему показників ключових компетенцій 
і процедур їхнього аналізу та оцінки. Результати 
дослідно-експериментального впровадження педаго-
гічної моделі формування конкурентоспроможності 
випускників оцінювалися у відповідності з показ-
никами, які характеризують освітній простір вузу з 
точки зору формування конкурентоспроможності: 
індивідуально-особистісний; ситуаційно-груповий; 
системно-інституціональний. Дані показники відо-
бражають просторово-освітню характеристику вузу і 
дозволяють можливість визначити якість його діяль-
ності у вирішенні завдань формування конкуренто-
спроможності. Індивідуально-особистісні показники 
свідчать про підготовку випускників, для яких харак-
терні високий рівень особистісних компетенцій і кон-
курентоспроможність на ринку праці. Ситуативно-
груповий показник характеризує наявність успішних 
випускників, які можуть стати конкурентоспроможни-
ми і користуються попитом на ринку праці. Системно-
інституціональний показник характеризується тим, 
що переважна більшість випускників демонструє ви-
сокий рівень особистісних компетенцій і користуєть-
ся попитом на ринку праці.

Дослідження Шуткиной Ж.А. [9] показало, що 
ефективним засобом формування конкурентоспро-
можності випускників вузу, недержавної форми влас-
ності, є формування такого освітнього простору, де 
головними факторами впливу на особистість студента 
є: колективні види робіт серед студентів, розширен-
ня їх соціальних контактів, спілкування і комунікації, 
психолого-педагогічна підтримка, громадська діяль-
ність у вузі і за її межами;  також зміни позиції сту-
дентів – від позиції учня до позиції відповідального 
суб’єкта, залученого до формування власної конку-
рентоспроможності.
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Чернякова І.Л. [7], досліджуючи психолого-
педагогічні умови індивідуалізації освіти в недержав-
ному вузі. У своїй роботі автор доводить, що рівень 
якості навчального процесу можна суттєво підвищи-
ти за рахунок розширення індивідуалізації навчання 
студентів, яке в свою чергу, вплине у подальшому на 
формування конкурентоспроможності на ринку праці 
(Рис.2). Індивідуалізація навчання базується на основі 
індивідуальних освітніх потреб студентів, їхньої піз-
навальної, науково-дослідної, самостійної пошукової 
діяльності, а також організації процесу навчання і 
професійної підготовки, зорієнтованого на співпра-
цю, метод діалогу, педагогічну взаємодію. 

Навчальна практика і анкетування абітурієнтів 
показало, що у студентів на першому році навчання 
відсутні реальні уяви про професійну діяльність в об-
раній галузі. Вирішальну роль у цьому відводиться 
навчальному середовищу вузу, а професійні здібності 
формуються на основі мотивів навчальної діяльності. 
В якості усвідомленої мети виступає образ бажаного 
майбутнього: робота, яка високо оплачується і прино-
сить задоволення.

Журанова Н.А. [3] розглядає конкурентоспро-
можність спеціаліста в таких аспектах: конкуренто-
спроможність спеціаліста на ринку праці, статусна 
конкурентоспроможність спеціаліста і конкуренто-
спроможність особистості спеціаліста. 

Колгурина Т.В., [6]; Ангеловський А.А., [1], на наш 
погляд, слушно розглядають конкурентоспроможність 
з позиції особистісного, професійного і поліпрофесій-
ного компонентів. Автори по-різному розглядають 
зміст кожного з компонентів. Ангеловський А.А. про-
понує у зміст поліпрофесійного компонента включати 
вміння вести переговори, працювати на комп’ютері, 
емоційний настрій, знання іноземної мови, розуміння 
економіки і бізнесу. Колгурина Т.В. відносить до по-
ліпрофесійного компонента знання спеціаліста і його 
особистісні якості, які визначають його як культурну, 
освічену, комунікабельну людину. 

Опосередковану і неопосередковану конкуренто-
спроможність спеціаліста в галузі фізичної культури 
і спорту розглядає Митин Є.А. [7]. Опосередкована 
конкурентоспроможність обумовлена факторами, які 
лише частково залежать від спеціаліста, і він не має 

Рис. 1. Педагогічна модель формування конкурентоспроможності  
випускників недержавного вузу (Шуткина Ж.А., 2008)

Соціальне замовлення: конкурентоспроможність 
випускників + конкурентоспроможність вузу

Мета: формування конкурентоспроможного випускника  

Завдання: формування ключових компетенцій  

Формування 
суб’єктивно-
особистісних 
компетенцій

Формування 
організаційно-
діяльнісних 
компетенцій

Формування 
соціально-
комунікативних 
компетенцій

Функції: когнітивна, комунікативна, рефлексивна, ціннісно-смислова,  
соціально-адаптаційна, персоніфікації

Методи: ігрові, проективні, організаційно-діяльнісні,  
проблемні, інформаційні

Критеріально-оцінююча база: показники ключових компетенцій, 
процедури їх аналізу та оцінка

Результат: формування ключових компетенцій як базових  
елементів конкурентоспроможності випускників недержавного вузу
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Рис. 2. Концептуальна модель індивідуалізації навчання в освітньому процесі
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впливу на їх якість. Неопосередкована конкуренто-
спроможність визначається можливостями самого 
спеціаліста: його особистісними якостями, знаннями, 
вміннями, мотивам.

Конкурентоспроможність за Митиним Є.М. [7] 
включає в себе 4 компоненти: особистісний, профе-
сійний, поліпрофесійний, престижно-технологічний 
(Рис.3). 

Особистісний компонент визначає придатність 
спеціаліста до обраної професії і включає в себе осо-
бистісні якості і властивості, що сприяють успішності 
професійної діяльності спеціаліста в галузі фізичної 
культури, а також особистісні якості і властивості, які 
сприяють успішності спеціаліста в конкретному виді 
професійної діяльності (науковій, педагогічній, управ-
лінській, спортивній, рекреаційній, реабілітаційній). 

Професійний компонент характеризує підготовле-
ність спеціаліста до професійної діяльності і включає 
професійні компетенції, що забезпечують спеціалісту 
успішність професійної діяльності в галузі фізичної 
культури в цілому і в конкретному виді професійної 
діяльності.

Поліпрофесійний компонент визначає можливос-
ті спеціаліста бути більш успішним в інших видах 
професійної діяльності і складається з особистісних 
якостей і властивостей (активності, працездатності, 
дисциплінованості, відповідальності, оптимізму, здо-
рового способу життя) та професійних компетенцій, 
що підвищують продуктивність любої професійної 
діяльності (високий загальнокультурний рівень, зна-
ння іноземної мови, оволодіння інформаційними тех-

нологіями, знання правових основ і основ маркетингу 
і менеджменту.

Престижно-технологічний компонент характери-
зує готовність спеціаліста успішно здійснювати про-
фесійну діяльність в умовах ринку, а саме, здатність 
конструювати і реалізувати технологію свого доміну-
вання в професійному суспільстві (презентації себе як 
професіонала, якості власної професійної діяльності. 
Складовими престижно-технологічного компоненту: 
когнітивна, конативна, характерологічна, мотивацій-
на. Когнітивна включає в себе знання, які визначають 
компетентність спеціаліста на ринку праці. Конативна 
складова уміння і навички презентації і просування 
себе як професіонала і продукту своєї професійної 
діяльності (навички спілкування, компетентність у 
формуванні іміджу, вміння складати резюме і вести 
переговори). Характерологічна складова обумовлена 
здібностями спеціаліста існувати в умовах конкурен-
ції (лідерство, здатність до ризику). Мотиваційна скла-
дова характеризує здатність спеціаліста включення до 
ринку праці, формування бажання бути необхідним в 
умовах кон’юнктури фізкультурно-оздоровчих послуг, 
бути успішним в умовах ринкової конкуренції).

Висновки.
Таким чином, вуз, недержавної форми власності, 

здатний більш чітко реагувати на події, що відбува-
ються у суспільстві та освіті, на запити, які виника-
ють, відображати світоглядні, етнічні та інші потреби 
особистості. Тому логічно стверджувати, що саме не-
державний сектор вищої освіти більш адекватний у 
вирішенні завдань щодо формування конкурентоспро-

Рис. 3. Чотирьохкомпонентна модель формування конкурентоспроможності майбутнього 
спеціаліста в галузі фізичної культури
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можності випускників у відповідності з замовленням 
сучасного ринку праці.

Для формування конкурентоспроможності фахів-
ців необхідно впроваджувати ширше додаткові інди-
відуалізовані і традиційні компоненти процесу на-
вчання.

Вивчення проблеми конкурентоспроможності 
представляє собою одну із важливих складових дослі-
джень в педагогіці професійної освіти у формуванні 
стратегії і тактики вузу на ринку освітніх послуг та 
конкурентоспроможності майбутнього спеціаліста в 
галузі фізичної культури і спорту.

Подальший напрямок дослідження буде спря-
мований на проведення аналізу працевлаштування 
випускників факультету здоров’я, фізичної культу-
ри і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, 
впровадження моделей конкурентоспроможності у 
навчально-вихований процес,  відкриття нових спеці-
алізацій з метою розширення можливостей для пра-
цевлаштування.
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Новые технологии: оздоровительные упражнения комплексной 
направленности без использования тренажеров

Ермаков С.С.1, Русланов Д.В.2, Прусик Кристоф3 
Харьковская государственная академия физической культуры1 

Харьковская государственная академия дизайна и искусств2 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське3, Польша

Анотации:
Рассмотрены подходы к повышению 
уровня здоровья человека с 
использованием физических 
упражнений. В эксперименте при-
нимали участие две группы студен-
тов: здоровые (основная группа) и 
с отклонениями в состоянии здоро-
вья (группа лечебной физической 
культуры). Разработанный комп-
лекс упражнений был включен в 
программу разминки в занятия по 
физическому воспитанию студен-
тов. Представлены методические 
рекомендации по поддержанию 
психоэмоционального равновесия и 
концентрации на своих ощущениях. 

Єрмаков С.С., Русланов Д.В., Прусик 
Кристоф. Нові технології: оздоровчі 
вправи комплексної спрямованості 
без використання тренажерів. Роз-
глянуто підходи до підвищення рівня 
здоров’я людини з використанням фізич-
них вправ. В експерименті брали участь 
дві групи студентів: здорові (основна гру-
па) і з відхиленнями в стані здоров’я (гру-
па лікувальної фізичної культури). Розро-
блений комплекс вправ був включений у 
програму розминки в заняття з фізичного 
виховання студентів. Представлено ме-
тодичні рекомендації з підтримки пси-
хоемоційної рівноваги й концентрації на 
своїх відчуттях. 

Iermakov S.S., Ruslanov D.V., Prusik 
Krzysztof. New technologies: health 
exercises of complex orientation 
without the use of trainers. It is analysed 
the approaches to the rise of the level of 
man health using physical exercises. In 
an experiment took part two groups of 
students: healthy (basic group) and with 
rejections in a state of health (group of 
medical physical culture). The developed 
complex of exercises was plugged in the 
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оздоровча фізкультура, фізичні вправи, 
силова витривалість, гнучкість, ди-
хальні практики. 

sanitary physical culture, physical 
exercises, power endurance, flexibility, 
respiratory practical persons. 

Введение.1

В последние годы все больший интерес привлека-
ют физические практики оздоровительной направлен-
ности. В «западном» подходе преобладает стремление 
к простоте и детализации, силовой работе над отдель-
ными группами мышц, использование специальных 
тренажеров; в «восточном»  подходе доминирует 
пластика сложных движений, увязанная с ритмом ды-
хания, и работа над сознанием (полная сосредоточен-
ность над своими ощущениями). Очевидно, назрела 
необходимость разработки программы доступных 
(без тренажеров) упражнений комплексной направ-
ленности, в которых бы гармонично сочеталась ра-
бота одновременно над несколькими крупными груп-
пами мышц, работа над важнейшими суставами и 
дыхательная практика. 

Упражнения комплексной направленности пред-
полагают тренировку сразу нескольких составляю-
щих физического здоровья. Базовыми  составляющи-
ми в культурных традициях стран Запада является, 
преимущественно, сила и силовая выносливость [4], 
а в культуре стран Востока – гибкость, дыхательная 
практика и психоэмоциональное равновесие [5, 12]. 
Очевидно, большинству населения в  оздоровитель-
ных целях наиболее показаны силовая выносливость, 
гибкость и дыхательная практика.

Установлено, что оптимально развивают силовую 
выносливость виды спорта с циклическим повторени-
ем движений, которые предполагают передвижение 
в пространстве [4, 7]. Упражнения на гибкость в со-
временном варианте на Западе известны, как система 
стретчинг [11]. Дыхательные практики наиболее раз-
работаны в системе хатха-йога [3]. 

Отдельным направлением в практике физического 
воспитания и лечебной физической культуры является 
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использование разнообразных технических устройств 
[1, 2], средств и методов контроля индивидуальных 
физических нагрузок [8, 9, 10] людей различного воз-
раста [6]. Для удобства занятий спортом предлагают-
ся множество спортивных тренажеров, позволяющих 
заниматься физическими практиками «на месте», не 
выходя из комнаты; часть из них ориентированы на 
комплексное развитие, например, известные трена-
жеры «беговая дорожка» и «гребля». Вместе с тем, в 
доступных информационных источниках (литерату-
ра, интернет) мы не смогли найти серьезных ссылок 
либо рекомендаций на доступные (без тренажеров) 
комплексные упражнения циклического типа в про-
грамме оздоровительных упражнений на ограничен-
ном пространстве (стоя на месте). Вместе с тем, в 
условиях города многим категориям населения такие 
комплексы необходимы:  например, людям с огра-
ниченными возможностями (инвалидам), больным с 
той или иной патологией, наконец, тем, кто просто не 
имеет физической возможности найти удобное для 
себя место для занятий вне квартиры.

Исследование выполнено в соответствие с практи-
ческими задачами сохранения и укрепления здоровья 
человека.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать удобные взаимодопол-

няющие упражнения циклического типа, направлен-
ные на тренировку следующих элементов:

поддержание функциональных возможностей по-
звоночника и крупных суставов;

развитие мышечной силы;• 
развитие общей силовой выносливости;• 
развитие гибкости;• 
оптимизация работы дыхательной системы;• 
овладение искусством психоэмоционального равно-• 
весия и концентрации на своих ощущениях. 
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В эксперименте участвовали две группы студен-
тов: здоровые (основная группа) и с отклонениями в 
состоянии здоровья (группа ЛФК).

Результаты исследований.
В соответствии с целью и задачами исследования 

было разработано теоретическое обоснование. Идео-
логия подхода предполагала использование нестан-
дартных положений тела, включенность важнейших 
суставов и крупных мышц,  широкий диапазон варьи-
рования нагрузок, использование специальной дыха-
тельной техники. Следует особо подчеркнуть, что все 
предлагаемые упражнения основаны на физиологи-
чески оправданных круговых (восьмеркообразных) 
движениях и отличаются принципиальными деталя-
ми от имеющихся аналогов; таких деталей достаточ-
но много, они не оговариваются, но желающие могут 
уловить отличия без труда.

В описании упражнений заложена идея понятли-
вости для не специалиста. Главный принцип тренин-
га: двигайтесь размеренно и плавно, без рывков.

Базовый комплекс: имитация движений лыж-
ника (рис.1).

Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 
вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 
(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы ко-
солапя), согните ноги в коленях и наклонитесь впе-
ред градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и 
устойчивой; на Востоке такое удобное устойчивое 
расположение стоп называется образно «укоренение». 
Действительно, точное поэтическое сравнение. 

Наклонитесь вперед под 40-45°. Выпрямите спину 
(прогнитесь в пояснице вперед!). Обратите внимание, 
что и в дальнейшем надо сохранять угол наклона и пря-
мую спину.  Одну руку вытяните вперед-вверх, согни-
те в локте и расположите предплечье горизонтально, 
где-то на уровне лба; другую руку, тоже чуть согнутую 
в локте, отведите назад. Присядьте чуть ниже – вы как 
бы сжимаетесь, накапливая энергию на импульс. 

Теперь выплеснете энергию в движение: припод-
нимитесь на носках, выпрямляя ноги и вытягивая тело 
вперед-вверх. Опустись вновь на полную стопу, при-
седая глубже и, одновременно, меняя положение рук на 
симметричную позу. Вообразите, что в руках лыжные 
палки, и вы со всей силы толкаетесь одной рукой, помо-
гая телу скользнуть по воображаемой лыжне вперед. 

Проделайте это сложное движение (поднимаясь на 
носки, выпрямляясь и затем приседая) несколько раз, 
приноравливаясь к новым ощущениям. В этом дви-
жении задействованы поочередно практически все 
мышцы тела, как крупные, так и мелкие (!), начиная с 
мелких мышц пальцев стоп и кистей (кисти ведь сжи-
мают воображаемые лыжные палки, помните?), и за-
канчивая крупными мышцами спины, бедер и ягодиц 
(перечислять всех их не будем).

 Следующий важный этап: согласуйте движение с 
циклом дыхания. Вдох – длинный энергичный, носом, 
во время которого можно успеть совершить несколько 
движений руками; выдох целесообразно разбить на 
несколько коротких плотных не полных выдоха (не-
пременно сквозь плотно стиснутые губы с активным 
сокращением мышц живота, иными словами, включи-
те брюшное дыхание). При каждом не полном выдохе 
– мощный толчок рукой и приседание (со сменой по-
ложения рук). Имеет смысл каждый раз фиксировать 
начальное положение мощного толчка рукой, а имен-
но – застыньте в позе растянутой  пружины, вытянув-
шись вперед-вверх рукой и стоя на носках, на 1-3с. 

Действие: в упражнении участвуют практически 
все крупные группы мышц; оно активно тренирует 
силовую выносливость и представляет своеобразную 
дыхательную практику.

На основе приведенного базового комплекса: ими-
тация движений лыжника, можно нафантазировать 
дюжину подобных упражнений; их удобно чередовать 
между собой для разнообразия, чтобы избежать нуд-
ной монотонности, а также чтобы «подключить» к 
работе другие мышцы. Итак, вот они, производные 
упражнения; всех их объединяет размашистые, ши-
рокие движения рук и туловища при идентичном по-
ложении стоп (широкая удобная стойка, носки чуть 
повернуты внутрь). Комплексы подобного типа дают 
оптимально сбалансированную полезную нагрузку на 
все тело, и на мышцы (прежде всего, спины, ног), и на 
суставы (прежде всего, позвоночник, колени).

Имитация движений пловца брассом (рис.2). 
Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 

вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 
(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы косо-
лапя), согните ноги в коленях и наклонитесь вперед 
градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и устой-

Рис.1. Имитация движений лыжника

Рис.2. Имитация движений пловца 
брассом

Рис.3. Имитация движений пловца кролем
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чивой; на Востоке такое удобное устойчивое располо-
жение стоп называется образно «укоренение».

Наклонитесь вперед под 40-45°. Выгнете спину 
(округлите её). Обратите внимание, что и в дальней-
шем надо сохранять угол наклона и выгнутую спину.  
Помните, как плавают брассом? Сводите кисти вме-
сте, вытягиваете руки вперед и делаете гребок руками 
в стороны и назад. Отлично! Работаем: сделайте без 
остановки 20-50 гребков. Вдох делайте полный, длин-
ный, носом – при вытягивании рук вперед, выдох же 
разбейте на несколько коротких плотных не полных 
выдохов; на каждом таком не полном выдохе (кстати, 
сквозь плотно сомкнутые губы, напрягая брюшной 
пресс) – мощный плотный гребок. Не забывайте де-
лать паузы как в дыхании (между вдохом – не полным 
выдохом и не полным выдохом – вдохом), так и в дви-
жении (замедляйте движение в эти моменты). Во вре-
мя гребка руки старайтесь держать повыше, на уровне 
плеч, не опускайте их!

Действие: в упражнении участвуют практически 
все крупные группы мышц; оно активно тренирует 
силовую выносливость.

Имитация движений пловца кролем (рис.3).
Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 

вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 
(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы косо-
лапя), согните ноги в коленях и наклонитесь вперед 
градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и устой-
чивой; на Востоке такое удобное устойчивое располо-
жение стоп называется образно «укоренение».  

Наклонитесь вперед под 40-45°. Выгнете спину 
(округлите её). Обратите внимание, что и в дальней-
шем надо сохранять угол наклона и выгнутую спину.  
Кто не знает, как плавают кролем, вспомните, как в 
детстве плавали «саженками» (для наших целей это-
го вполне достаточно). Одну руку вытяните вперед-
вверх, чуть согните в локте, чтобы завести кисть на 
противоположную сторону. Сделайте мощный гребок 
вниз, вторая рука в это время движется вперед для по-
вторения движения гребка. Обратите внимание на пле-
чи: они тоже должны двигаться, совершая настоящее 
круговое движение. Также плечевой пояс вращается 
вокруг оси позвоночника: вправо-влево. Но при этом 
смотрите прямо перед собой, сохраняя голову непод-
вижной; с одной стороны, это дает тренировку шейно-
грудному отделу позвоночника, с другой – предупре-
дит возможное головокружение. Отлично! Работаем: 
сделайте без остановки 20-50 гребков. Упражнение 
превосходно тренирует весь плечевой пояс, благо-
творно  действует на все отделы позвоночника.

Действие: в упражнении участвуют практически 
все крупные группы мышц; оно активно тренирует 
силовую выносливость.

Имитация движений пловца на спине (рис.4).
Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 

вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 
(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы косо-
лапя), согните ноги в коленях и наклонитесь вперед 
градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и устой-
чивой; на Востоке такое удобное устойчивое располо-

жение стоп называется образно «укоренение».  
Чуть присядьте, подайте таз вперед, а сами чуть 

откиньтесь назад; голову также запрокиньте назад. 
Обратите внимание: тело выгнуто дугою вперед.

Начните делать поочередные движения руками, по 
кругу – вперед-вверх-назад-вниз. Представьте, будто 
гребете, лежа на спине. Делайте замах рукой (вперед-
вверх) при вдохе. После кроткой дыхательной паузы 
(с замедлением в этот момент движения руками) сде-
лайте мощный гребок рукой, одновременно интен-
сивно выдыхая сквозь стиснутые губы (подключите 
брюшной пресс!). Вслед за руками по кругу движутся 
и плечи. Не забывайте поворачивать при этом тулови-
ще (плечевой пояс) и делать загребающее движение 
кистью. Отлично! Работаем: сделайте без остановки 
20-50 гребков.

Действие: в упражнении участвуют практически 
все крупные группы мышц; оно активно тренирует 
силовую выносливость.

Имитация движений ветряной мельницы 
(рис.5).

Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 
вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 
(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы косо-
лапя), согните ноги в коленях и наклонитесь вперед 
градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и устой-
чивой; на Востоке такое удобное устойчивое располо-
жение стоп называется образно «укоренение». 

Чуть присядьте, подайте таз вперед, и выгнете 
спину (округлите её); ось тела строго вертикальна, 
почувствуйте  устойчивость.  

Начните махать руками по кругу перед собой; в 
чем-то движения напоминают знакомые гребки кро-
лем, но совершаются они при вертикальном положе-
нии туловища, расслабленными руками и очень бы-
стро (максимально быстро!).  Изобразите «ветряную 
мельницу». Не забывайте поворачивать при этом ту-
ловище и плечи. Смотрите прямо перед собой, голову 
держите неподвижно. Дыхание произвольное. Дли-
тельность упражнения – 10-40с.

Действие: в упражнении участвуют практически 
все крупные группы мышц; оно активно тренирует 
силовую выносливость.

Имитация ритуальных движений бабуина 
(рис.6).

Примите положение, будто собираетесь прыгнуть 
вперед. Для этого удобно поставьте стопы шире плеч 

Рис.4. Имитация движе-
ний пловца на спине

Рис.5. Имитация движений ветря-
ной мельницы
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(причем, носки разверните чуть внутрь, как бы косо-
лапя), согните ноги в коленях и наклонитесь вперед 
градусов на 30-40. Поза должна быть удобной и устой-
чивой; на Востоке такое удобное устойчивое располо-
жение стоп называется образно «укоренение». 

Наклонитесь вперед на угол 60-70°. Выгнете спину 
(округлите её). Обратите внимание, что и в дальней-
шем надо сохранять угол наклона и выгнутую спину.  
Свесьте руки свободно вниз. Начните делать широкие 
свободные махи руками из стороны в сторону (обе 
руки вправо, затем обе руки влево). При этом повора-
чивайте туловище, а голову держите неподвижно, смо-
тря прямо перед собой. В каждом крайнем положении 
делайте короткий мощный, но не полный выдох сквозь 
плотно стиснутые губы (напрягая брюшной пресс!); 
вдох делайте после нескольких не полных выдоха в мо-
мент, когда руки проходят нижнюю точку траектории 
движения (направлены вниз). Работаем: сделайте без 
остановки 20-50 махов в обе стороны.

Действие: упражнение великолепно развивает гиб-
кость позвоночника и представляет своеобразную ды-
хательную практику.

Имитация движений конькобежца (рис.7). 
Поставьте стопы вместе, наклонитесь вперед (со-

гнитесь) и присядьте пониже. Туловище постарайтесь 
расположить горизонтально, параллельно полу; вы 
максимально складываетесь пополам. Руки сведите 
сзади, охватив одной кистью запястье другой руки, и 
положив кисти на крестец. Спину держите выпрям-
ленной, лопатки чуть сведены внутрь и книзу. Поста-
райтесь смотреть не вниз, а вперед. Начните движе-
ние: переместите вес тела полностью на одну ногу, 
например, на левую. Правую ногу вытяните вправо, 
опишите ею (стопой) широкий полукруг из позиции 
справа – назад. В конце движения оторвите стопу от 
пола и согните ногу в колене, чтобы пятка приблизи-

лась к ягодице. Стопа при этом переносится на левую 
сторону, колено «смотрит» вправо. Теперь присядьте 
еще ниже, поднимите правое колено выше, одновре-
менно возвращая его в положение «вперед» и прижи-
мая его к груди, затем опустите правую стопу на место 
начального положения, перенося при этом вес тела на 
правую ногу. Дальнейшее движение симметрично по-
вторяет уже проделанные: переносите вес тела впра-
во, вытягиваете левую ногу влево и так далее…

Упражнение выполняют не спеша, плавно двигая 
ногами и выдерживая паузу при распределении веса 
на одной ноге. Дыхание произвольное. 

Действие: упражнение великолепно развивает 
мышцы ног, ягодичную группу мышц и мышцы ниж-
ней части спины (поясницы).

Имитация движений «раскачивание кобры» 
(рис.8).

Поставьте стопы широко, носки разверните чуть 
внутрь, как бы косолапя (на Востоке такое удобное 
устойчивое расположение стоп называется образно 
«укоренение»). Согните ноги в коленях (присядьте) 
и наклонитесь сильно вперед (градусов на 80-90). 
Обопритесь руками о колени, большими пальцами 
кнаружи-назад,  локти согнуты, обращены вперед. 
Поза должна быть удобной и устойчивой, с макси-
мально возможной широкой стойкой. 

Движение: перенесите вес тела на одну ногу, напри-
мер, влево, правая нога при этом выпрямляется. Одно-
временно немного разверните плечевой пояс: опустите 
вниз правое плечо, а левое плечо потяните вперед-вверх. 
Смотреть надо вперед, подняв подбородок, прямо перед 
собой. Повторите подобное движение в другую сторону 
(вправо), приседая глубже в центральной точке. Таким 
образом, каждое плечо описывает небольшую окруж-
ность; когда плечо движется вперед-вверх – хорошо «тя-
нется» начало широчайше мышцы спины. Позвоночник 

Рис.7. Имитация движений конькобежца

Рис.6. Имитация 
ритуальных дви-
жений бабуина
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ритмично изгибается из стороны в сторону, тренируют-
ся все его отделы, включая шейный.

Действие: упражнение активно развивает гибкость 
всех крупных суставов, прежде всего, коленных, тазо-
бедренных, плечевых, а также всего позвоночника.

Имитация движений дровосека (рис.9).
Удобно поставьте стопы шире плеч, носки разверните 

чуть внутрь, как бы косолапя (на Востоке такое удобное 
устойчивое расположение стоп называется образно «уко-
ренение»). Поза должна быть удобной и устойчивой.

Сцепите кисти перед собой «в замок». На длинном 
полном вдохе медленно поднимите выпрямленные 
руки вертикально вверх и даже чуть за спину; вытя-
нитесь вверх в струну. Задержите дыхание (на 60-70% 
от своих возможностей), плотно прижав подбородок 
к груди (!). Затем на коротком выдохе выполните ши-
рокий полноценный рубящий удар сверху-вниз, вкла-
дывая в движение всю свою силу. При этом вы накло-
няетесь вперед-вниз (полностью сгибаясь пополам) и 
приседаете; руки по инерции заносите вниз-назад – за 
линию стоп. Обратите особое внимание на положение 
головы: в процессе движения вы синхронно отрываете 
подбородок от груди, смотря вперед; в конце движения 
подбородок направлен вперед, затылок прижат к спине. 
О выдохе: его следует делать сквозь неплотно сомкну-
тые губы (легкое искусственное препятствие выдоху) 
мощно, быстро, активно напрягая все мышцы живота.

Действие: в данном упражнении резко меняется  
циркуляция крови, или гемодинамики всего тела; про-
исходит это активная тренировка сосудов головного 
мозга и сердечнососудистой системы; активно тре-
нируется общая силовая выносливость; упражнение 
представляет отличную дыхательную практику.

Предлагаемый комплект взаимодополняющих 
упражнений был включен в программу размин-
ки занятий по физическому воспитанию студентов 
творческих специальностей. Опыт показал, что все 
упражнения осваиваются легко, их выполнение не 
представляет особых трудностей, дозировка выби-
рается самостоятельно, принципиальных противо-
показаний к их выполнению нет. На выполнение 
упражнений расходуется много сил и энергии, что за-
метно повышает общую эффективность тренировок, 
сокращая затрачиваемое время. Упражнения требуют 
вдумчивой психоэмоциональной подготовки и серьез-
ного отношения; лицам холерического темперамента, 

предпочитающим  разнообразие, они кажутся чрез-
мерно «скучными»; лучше всего упражнения подхо-
дят лицам-сангвиникам и флегматикам. 

Выводы.
В основу подхода к выполнению комплекса упраж-

нений включены нестандартные положения тела и ис-
пользование специальной дыхательной техники. Все 
упражнения основаны на физиологически оправдан-
ных круговых движениях.

Предлагаемый комплект взаимодополняющих 
упражнений комплексной направленности хорошо впи-
сывается в программу оздоровительных тренировок, 
отличается высокой полезностью,  эффективностью и 
может быть рекомендован широкому кругу лиц.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем укрепле-
ния здоровья человека.
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Туризм і краєзнавство як засіб суспільної адаптації та інтеграції 
дітей з особливими потребами

Жирак Л.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглянуто поняття дитячої непо-
вносправності, соціальної адаптації 
та інтеграції, туризму і краєзнавства 
для дітей з особливими потребами. 
Наведено аналіз публікацій україн-
ських та зарубіжних науковців при-
свячених проблематиці дитячої не-
повносправності, вивченню туризму 
як важливого засобу адаптації. До-
сліджено особливості дітей з обме-
женими можливостями, роль рухо-
вої активності в процесі покращення 
їх психофізичного стану. Визначено 
функції, завдання, вплив туризму на 
формування гармонійного розвитку 
дитини з особливими потребами  та 
пристосування її до умов суспільно-
го життя.

Жырак Л.М. Туризм и краеведение как 
средство общественной адаптации и 
интеграции детей с особыми потреб-
ностями. Рассмотрены понятия детской 
инвалидности, социальной адаптации и 
интеграции, туризма и краеведения для 
детей с особыми потребностями. При-
веден анализ публикаций украинских и 
зарубежных ученых посвященных про-
блематике детской инвалидности, а также 
изучению туризма как важного средства 
адаптации. Изучены особенности детей с 
ограниченными возможностями, роль дви-
гательной активности в процессе улучше-
ния их психофизического состояния, опре-
делены функции, задачи, влияние туризма 
на формирование гармоничного развития 
ребенка с особыми потребностями и при-
способления к условиям общественной 
жизни.

Zhyrak L.M. Tourism and regional eth-
nography as a means of social adap-
tation and integration of children with 
special needs. The notion of child dis-
ability, social adaptation and integration, 
tourism and regional ethnography for 
children with special needs is considered. 
The analysis of publications of Ukrainian 
and foreign scientists dedicated to the 
problem of child disability and the study of 
tourism as an important means of adapta-
tion are presented. The features of chil-
dren with disabilities, the role of physical 
activity in the process of improving their 
psychophysical state are studied. The 
functions, tasks, the influence of tourism 
on the harmonious development of chil-
dren with special needs and adapt its 
conditions of social life are defined.

Ключові слова:
дитина з особливими потребами, 
туризм, адаптація, інтеграція.

ребенок с особенными потребностями, 
туризм, адаптация, интеграция.

child with special needs, tourism, adapta-
tion, integration.

Вступ. 1

В сучасному суспільстві є значний відсоток дітей 
з особливими потребами. Для них особливо гостро 
постає проблема адаптації та інтеграції в суспільство, 
участі в різноманітних заходах на рівні зі здоровими 
дітьми, а тому необхідно знайти засоби корекції 
негативних наслідків вродженої чи набутої патології 
[4]. Засобам фізичної культури, рухової активності, які 
є дієвими для соціальної інтеграції дітей із обмеженими 
функціями значну увагу приділяють Н. Гусак [2], М. 
Перфільєва [4], Т. Скрипник [5], I. Випасняк [1] та ін. 
Туризм як один із видів активного відпочинку має оздоровчу 
дію та сприяє розвитку й удосконаленню фізичних якостей, 
позитивно впливає на розумову, фізичну працездатність і 
здоров’я. Питаннями туризму для неповносправних 
займались H. Stanuch, К. Kaganek [8], M. Krzemien, 
I. Gedl-Pieprzyca [9], A. Stasiak [10], W. Kaczorowski 
[7]. Проте вплив і роль туризму як фактора, що сприяє 
адаптації та інтеграції неповносправної дитини в Україні 
практично не вивчений, а дослідження зарубіжних 
вчених в цьому напрямі не дають цілісного уявлення про 
величезну роль туризму в житті дитини з обмеженими 
можливостями. Вирішення цієї проблеми дозволить не 
тільки удосконалити процес розвитку і виховання дітей 
з обмеженими функціями, але й створить передумови 
їхнього повноцінного життя в суспільстві.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити роль і значення 

туризму як фактору соціальної інтеграції та адаптації 
дітей з особливими потребами.

Методи дослідження – аналіз, порівняння, уза-
гальнення даних наукової літератури.

Результати дослідження.
© Жирак Л.М., 2011

Дитина з особливими потребами має занижений 
фон настрою, схильність до замкненості, підвищену 
дратівливість, негативні тенденції розвитку всіх 
складників самосвідомості (уявлення про себе, 
ставлення до себе, саморегуляції). Тому нагальним 
постає завдання створити умови для оптимізації 
соціальної ситуації, які стали б підґрунтям програми 
справжнього розвитку такої дитини. Головна проблема 
адаптації дітей з обмеженими можливостями закладена 
у суспільстві, в його ставленні до дітей з певними 
потребами як до рівноправних членів суспільства [6].

Відповідно до Zablockiego не лише неповносправні 
особи повинні хотіти влитися в суспільство, але і 
суспільство має хотіти прийняти неповносправну 
особу на рівних правах [10].

Не всі діти з проблемами здоров’я вимагають 
лікування, але всі вимагають піднесення загальної 
справності і навчання навиків використання вільного 
часу. В цьому процесі важливу роль відіграє туризм, 
який дозволяє відпочивати активним способом, 
пов’язувати процес пізнавання безпосередньо через 
контакт з відповідними територіями і об’єктами, 
для осіб з дисфункцією зору і дисфункцією органів 
руху дає загальне піднесення рухової справності, 
унезалежнення від допомоги інших осіб, навчання 
переконання у власній справності і життєвій 
придатності. 

Найважливіші завдання туризму є: визволення 
неповносправних осіб з суспільної ізоляції, піднесення 
бажання до життя, до здійснення спеціальних 
вправ в процесі реабілітації, релаксації. Найбільш 
терапевтичним з точки зору широкої реабілітації є 
активний туризм, який розвиває фізично, морально, 
оздоровчо, етично і естетично [8]. 

О. Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур  вважають, що 
оздоровчий аспект туризму полягає в позитивному 
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впливі на організм дитини факторів природи в 
поєднанні із загально-зміцнюючою м’язовою 
діяльністю, що сприяє повноцінному відпочинку, 
зміцненню здоров’я та загартуванню організму [5].

Туристсько-краєзнавча робота виступає 
ефективним засобом формування почуттів 
патріотизму, національної гідності й самоповаги, 
загальнолюдських ідеалів, бажання  бути корисним 
для суспільства, виховання бережливого ставлення 
до природи, любові до рідної мови й історії тощо. 
У системі навчально-виховної  роботи зі школярами 
туризм – це вид пізнавально-культурної діяльності, 
який здійснюється з метою вивчення рідного краю, 
формування любові  до його природи, довкілля. Отже, 
вже у самому означенні закладені його зміст і важлива 
роль у формуванні особистості [3].

Туризм дозволяє зв’язувати осіб з вадами зі 
здоровими людьми, починаючи ще зі школи і 
лікувальних закладів. Дитина, навіть з найбільшими 
пошкодженнями, завдяки участі в екскурсії чи таборі 
може пізнати ті місця і об’єкти, які не змогла б пізнати, 
перебуваючи в місці постійного проживання. Заняття 
туризмом дозволяє неповносправним встановлювати 
нові контакти (знайомство, дружба, приязнь і т.п.) як з 
іншими неповносправними, так і зі здоровими людьми. 
Туризм і краєзнавство, якими займаються діти і молодь 
дозволяють їм активно відпочивати, пов’язувати 
процес пізнання через безпосередній контакт з 
теренами і об’єктами, знайомлячись з середовищем 
повносправних ровесників. Для хворих з ушкодженим 
органом руху, найістотнішим є унезалежнення від 
сторонніх осіб, формування переконань власної 
справності і життєвої придатності. Як стверджує W. 
Dega, так як і спорт, туризм мусить бути узгодженим з 
процесом реабілітації, має бути підібраним відповідно 
до їх фізичних і психічних можливостей. J. Dziedzic 
стверджує, що всі неповносправні, особливо діти, 
вимагають піднесення загальної справності і навчання 
активного проведення часу. Туризм стає чинником 
психотерапевтичної профілактики, протидіє страху і 
побоюванням.

На велику роль туризму в житті неповносправної 
дитини вказує B. Oszek i J. Wlodek, E. Jedruch. 
Організація ігор і забав, підбір відповідних спортивних 
заходів і екскурсій, позитивно впливає на фізичний 
і психічний стан дитини з вадами. Ігри і забави на 
свіжому повітрі і екскурсії часто є недооціненими. 
Великою кривдою для інваліда, особливо дитини, 
є проведення реабілітаційних заходів виключно в 
закритих приміщеннях. «Попри каліцтво дитину треба 
відправити в середовище здорових людей і навчити 
співжити з ними. Лише в такому випадку не буде 
вона самотня, погордувана і відкинута середовищем, 
якщо буде в ньому брати активну участь, а в психіці 
не розвинуться такі риси, як почуття меншовартості, 
скритість і брак радості». Вище зазначені автори ділять 
екскурсії, які організовують для дітей, які перебували 
в Реабілітаційному Осередку для Дітей в Goczalkow-
icach-Zdroju на: краєзнавчі, кондиційні і пов’язані з 
іграми і забавами. Також D. Michnikowska i J. Mys-

lakowski з Osrodku nauczania Inwalidow у Вроцлаві, 
звернули увагу на атракційну форму реабілітації, якою 
є туризм у всіх його формах. Туристично-краєзнавча 
активність допомагає покращувати психофізичну 
справність, допомагає бороти біль, страх, вселяє 
віру у власні сили, допомагає позбутися суспільної 
ізоляції. Часом серед неповносправних дітей 
виробляється апатія, егоцентризм, що свідчить про 
непристосованість до життя. Участь в туристичних 
заходах навчає життя в групі, виробляє відвагу. 
Заняття туризмом має вселити віру у власні сили. F. 
Laurentowski пише, що туризм діє не лише як спосіб 
релаксації, але і ліквідує фрустрацію.

Вміле зв’язування людей з особливими потребами 
з життям суспільства дає в першу чергу можливість 
пристосування до нормального життя. Школа, як 
пишуть Z. Bielczyk і T. Lobozewicz – є найбільш 
організованою схемою для поширення туризму, 
метою якого є: активний і здоровий відпочинок, 
рухова активність дітей, широкий і повний контакт 
з середовищем, пізнавання нових місць, визначення 
позиції в подальшому житті і оцінка власних 
можливостей. В центрі дитини-інваліда в Поліцах 
(Польща) туризм відіграє дуже важливу роль. Кожній 
дитині потрібне розуміння, адже вона не хоче бути 
предметом уваги чи зачіпок. Саме тут і допомагає 
туризм, адже під час мандрівок діти глибше пізнають 
одне одного, в тому числі знаходять порозуміння і зі 
здоровими ровесниками. Дуже важливою справою є 
зменшення страху дитини з особливими потребами 
перед суспільством здорових людей, а також сором 
за певні вади свого організму. Туристичні заходи 
навчають бороти цей страх, вселяють віру в те, що 
попри певні вади дитина розуміє, що має таке ж саме 
право на нормальне життя, як і здорові ровесники. Для 
вихованців вищезазначеного центру туризм – вікно 
в життя, в якому дитини з вадами мусить навчитися 
жити [8]. 

 В процесі краєзнавчо – туристичних заходів 
з різним характером реалізовуються виховні цілі, 
які допомагають неповносправним учням краще 
функціонувати в оточуючій дійсності. До цих цілей 
можна зарахувати наступне: допомога і взаємна 
доброзичливість, формування норм суспільного 
співжиття, вироблення правильних навиків 
безпечного збереження і руху в чужому середовищі, 
самообслуговування, готування їжі і багато 
інших. Головною справою є показ дітям кращих і 
прекрасніших сторін життя, збільшення потреби 
пізнання, розвиток інтересів, пропагування цікавих 
форм вільного проведення часу для цілої родини. 
Туризм зі своїми рекреаційною, удосконалюючою, 
навчальною, виховною і суспільною функціями 
може стати винятковим “знаряддям” в руках 
вчителя, допомагаючи процесу суспільної інтеграції 
неповноцінних дітей з їх здоровими ровесниками. 
Результатом туристичних занять є взаємна інтеграція 
дітей, але також радість, що малюється на обличчях, 
коли можуть з іншими дітьми веселитися, їсти, 
танцювати. Одне певне, що всілякі форми рухової 
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активності в житті неповноцінної дитини дуже істотні, 
тому що дозволяють йому на «відкриття» на світ. 
Дитина вчиться пред’являти емоції, але також вчиться 
воно вивантажувати в позитивний спосіб [11].

Дослідження А. Nowakowskiej показали, що сліпі і 
недобачаючі діти шукають нових вражень, цікаві того, 
що для них до цього часу було невідоме.  Туризм фор-
мує молоді характери, дозволяє зменшити негативне 
відношення до себе через власну неповносправність, 
розвиває зацікавлення, дозволяє отримувати нові вра-
ження, навчає самодіяльності, дисципліни, задоволь-
няє потребу у співпраці, виробляє відчуття безпеки, 
навчає відповідальності, відкриває нові знання, по-
кращує якість життя [10].

I. Gedl-Pieprzyca і К. Kaganek вважають, що тера-
пія з використанням рекреаційно-туристичної кінної 
їзди для неповносправних осіб, може стати інтегра-
ційною формою рухової активності, інтеграційні ви-
їзди зближають незрячих дітей до суспільства зрячих. 
Досвід проведення таких поїздок для дітей в Бещадах 
показав, що дуже корисно проводити такі поїздки в 
тандемі сліпих і зрячих дітей. В результаті таких по-
їздок в неповносправних дітей спостерігалось підви-
щення впевненості в собі, покращення самооцінки і 
психічного стану, покращення орієнтування власного 
тіла в просторі і рухової координації, зменшення емо-
ційної напруги, позитивні зміни в контактах з ровес-
никами та іншими людьми [9]. 

Туризм на байдарках дозволяє неповносправним 
дітям досягати успіху, почути себе важливими. Ці діти, 
які мають багато емоційних проблем, часто не можуть 
налагодити контакт з іншими особами. Під час та-
ких заходів перебувають разом з особами, які є більш 
справнішими від них, які можуть надати їм опіку і до-
помогу. Вони навчаються відповідальності за себе та 
інших. Зафіксовано також зміни в поведінці неповно-
справних осіб, які займаються туризмом. Стараються 
бути самодіяльними. Систематична участь в заходах 
сприяє їх розвиткові. Також зафіксовано зрушення в 
науці. Учасниками заходів на байдарках є діти різно-
го ступеня впослідження, починаючи від незначного 
спізнення в розвитку до складних ушкоджень мозку, а 
також діти неповносправні рухово, глухі або сліпі [7]. 

Висновки.
В сучасному суспільстві особливу увагу слід при-

діляти соціальній адаптації та інтеграції дітей з осо-
бливими потребами. Значна роль в цьому процесі по-
винна відводитись туризму, як фактору, що позитивно 
впливає на фізичний і психічний стан дитини з вада-
ми, сприяє пристосуванню дитини до нормального 
життя, дає можливість відчувати свою значимість на 
рівні зі здоровими ровесниками, дозволяє встановлю-
вати нові контакти, бороти страх, зменшує негативне 
ставлення дитини до себе і оточуючих, а, відповідно, 
сприяє адаптації та інтеграції дітей в житті. 

Подальші дослідження полягатимуть в детально-
му аналізі стану туризму для дітей з особливими по-
требами в Україні, основних проблем і окреслення 
шляхів розвитку даного виду туризму, що дозволять 
використовувати туризм як засіб гармонійного розви-
тку дитини з особливими потребами.
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Розвиток тактичного мислення у баскетболісток  
на начальних етапах підготовки

Коваленко О. П., Захаріна Є. А.
Класичний приватний університет

Анотації:
Проводився аналіз наукових роз-
робок, зв’язаних з використан-
ням тактичного та оперативного 
мислення у юних спортсменок. 
У експерименті приймали участь 
діти у віці 10-12 років. Було запро-
ваджено математичний тест з 40 
прикладів. Визначався показник 
зосередженості у баскетболісток. 
Проаналізовано кількість пере-
хоплень м’яча гравцями в контр-
ольних іграх. Наведені приклади 
схем тактичних дій в навчально-
тренувальному процесі. Пропо-
нується використовувати тактичні 
задачі, які включають в собі при-
йняття необхідного рішення за 
короткий час.

Коваленко О.П., Захарина Е.А. Развитие 
тактического мышления у баскетболис-
ток на начальных этапах подготовки. 
Проводился анализ научных разработок, 
связанных с использованием тактического 
и оперативного мышления у юных спортс-
менок. В эксперименте принимали участие 
дети в возрасте 10-12 лет. Был использо-
ван математический тест из 40 примеров. 
Определялся показатель сосредоточен-
ности у баскетболисток. Проанализирова-
но количество перехватов мяча игроками в 
контрольных играх. Приведенные примеры 
схем тактических действий в учебно-
тренировочном процессе. Предлагается 
использовать тактические задачи, которые 
включают в себя принятие необходимого 
решения за короткое время.

Kovalenko O. P., Zakharina E. A. The 
development of the basketball player’s 
tactical thinking during the starting. The 
scientific research results were analyzed 
connected with tactical and operating think-
ing of the young sportswoman. In experi-
ment took part children at the age of 10-12 
years old. It is used mathematical test from 
40 examples. The index of the concentra-
tion was determined. The quantity of the 
turnover (tackling) by the players during the 
control game was analyzed. The examples 
of the tactical movement’s scheme during 
the educational and work-out session are 
presented in the article. It is proposed to 
use tactical tasks, which include to make an 
addition for the short time.

Ключові слова:
тактичне мислення, тактична 
підготовка, теоретична підго-
товка, етап початкової підготов-
ки, розумові процеси, інтелект.

тактическое мышление, тактичес-
кая подготовка, теоретическая по-
дготовка, этап начальной подготовки, 
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Вступ.1

Рівень сучасного спорту висуває високі вимоги до 
особистості спортсмена. Досягнення максимального 
результату залежить не тільки від розвитку фізичних 
можливостей, а й від надійності інтелектуальної сфе-
ри спортсмена і насамперед від його тактичної підго-
товленості та тактичного мислення.

Тенденції розвитку сучасної гри в баскетбол пока-
зують, що тактична підготовка гравців стає однією із 
головною серед інших видів підготовки гравців, бо ви-
значає їх цільову спрямованість і зміст роботи з фізич-
ної та технічної підготовки, виявляє їх функціональні 
обов’язки в команді, допомагає при вибору системи 
нападу та захисту, конкретизує параметри моделей ко-
манд і гравців у змагальній діяльності [1, 2].

Перед тренерами стоїть багатогранна задача, яка 
полягає у пошуку інноваційних засобів та методів під-
готовки баскетболістів. І тому слід більш прискіпливо 
приділяти увагу дітям, які щойно пришли до груп на-
чальної підготовки з баскетболу. 

Практична відсутність тактичної підготовки на 
етапі початкової підготовки і дуже невеликий об-
сяг на етапі попередньої базової підготовки, при-
зводить до того, що основами тактики спортсмени 
баскетболісти починають займатися вже досить 
зрілими юнаками і дівчатами на етапі спеціальної 
базової підготовки [5, 6, 8]. В цей час спортсмени 
вже оволоділи досить стабільною технікою, але за-
стосування її гальмується невмінням поєднувати її 
з тактичними діями.   

Специфіка спортивної діяльності, наявність в 
ній екстремальних ситуацій робить особливо значу-
щою проблему дослідження здібностей спортсмена 
[9, 10]. Ряд робіт присвячений вивченню здібностей 
у спортивних іграх, де для ефективної діяльності 
потрібен особливо складний комплекс якостей, що 
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забезпечують оперативне прийняття рішень і вико-
нання дій в умовах безпосереднього протистояння 
суперника.

Для баскетболу найбільш важливими є здібності 
швидкості прийому і переробки інформації, антиціпо-
вого реагування, тактичного мислення, прогнозуван-
ня дій суперника [3, 4, 6].

Баскетболісти які володіють високо розвинутою 
здатністю передбачення дій суперника, частіше, чим 
інші, добиваються бажаних результатів і навіть в тому 
випадку, якщо вони програють конкурентам в швид-
кості простої чи складної рухової реакції [1, 4, 9].

Тактичне мислення в баскетболі має свої особли-
вості [2, 5], які виражаються в наочно-діючому ха-
рактері, бо безпосередньо пов’язані зі сприйняттям 
суперника і напруженої спортивної боротьби.

Баскетболіст аналізує поведінку суперника, нама-
гаючись за його проявами встановити наміри, передба-
чити майбутні дії. Швидкість і доцільність прийняття 
ним рішень залежить від точності сприйняття окре-
мих деталей, швидкості його осмислення. Спортсмен 
повинен знайти потрібне рішення в частки секунди, 
бо уразливе місце суперника буває розкрите лише на 
мить. Правильне рішення, але прийняте з запізненням 
стає помилкою.

Максимальна швидкість і інтенсивність протікан-
ня розумових процесів під час спортивного змагання 
можливе лише за ряду умов. Перш за все це – наяв-
ність у спортсмена тактичних знань і умінь розгаду-
вати наміри суперника з використанням вироблених 
раніше тимчасових зв’язків і встановлення нових 
тимчасових зв’язків між умовами боротьби і своїми 
відповідними діями. 

Тактичне рішення одного гравця повинно бути 
адекватним такому ж рішенню інших гравців і не за-
лишати можливості протидії з боку суперника. Тому 
вимоги до оперативного мислення баскетболіста ви-
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ступають на перший план, в першу чергу до скорочен-
ня часу на прийняття рішення.

Оперативне мислення баскетболіста – це мислення 
спортсмена безпосередньо в ігровій діяльності. Воно 
носить діючий характер, бо безпосередньо зв’язано з 
діями в їх моторному розумінні.

Однією з найважливіших умов швидкості мислен-
ня є спрямованість уваги в процесі змагальної бороть-
би, пов’язаної з урахуванням відволікаючих моментів 
об’єктивного і суб’єктивного характеру. Для цього по-
трібне освоєння всіх умов спортивної боротьби і ціле-
спрямованості, уміння керувати своїми діями.   

Складність тактики вимагає ясності і логічності 
всього ходу навчання. Оволодіти вищими формами 
тактичної діяльності можливо лише при умові повно-
го засвоєння дій і після послідовного їх ускладнення.

Аналіз роботи абсолютної більшості тренерів груп 
початкової підготовки та груп попередньої і спеціалі-
зованої базової підготовки показує, що теоретичний 
розділ підготовки не знаходить необхідної уваги у 
навчально-тренувальному процесі [5, 9]. 

Дослідження виконано відповідно теми 
«Теоретико-методичні заходи фізичного виховання та 
фізичної реабілітації різних груп населення» Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2007-2011 рр..

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в обґрунтуванні можли-

вості активного застосування тактичного мислення на 
початковому і попередньо базовому етапах багаторіч-
ної підготовки.

Методи і організація дослідження: аналіз і уза-
гальнення науково-методичної літератури; систе-
матизація теоретичних і експериментальних даних; 
спостереження за начально-тренувальним процесом; 
аналіз досвіду тренерів, викладачів фізичного вихо-
вання; психофізіологічні та фізіологічні методи.

Результати дослідження.
Перший етап багаторічної підготовки – це етап 

де вирішується питання основних тактичних дій у 
баскетболі до яких відносяться такі уміння, як: від-
критися для отримання пасу; тримання нападаючого; 
перехоплення м’яча; застосовування фінтів в ігровій 
обстановці; вірне застосовування заслону.

Первинні дослідження з виявлення можливих шляхів 
удосконалення навчально-тренувального процесу бас-

кетболістів ми проводили з дівчатами на початковому і 
попередньо базовому етапах багаторічної підготовки.

Створення експериментальної програми базува-
лося на матеріалі для ДЮСШ з баскетболу. Однак її 
відмінність була у збільшенні часу, відведеного на те-
оретичну і тактичну підготовку юних баскетболісток 
та використання нових методик засвоєння техніко-
тактичних прийомів. Суть педагогічного експеримен-
ту полягала в тому, що у баскетболісток з перших за-
нять почали створювати комплекси тактичних задач, 
які вони повинні були вирішувати. 

Згідно з новою методикою навчання акцент при 
виконанні технічного прийому, скажімо дриблінгу, 
ставився не на механічне виконання обведення сті-
йок, а на вирішенні тактичних задач: обвести всіх 
захисників (стійки), і довести м’яч до певної точки 
(скажімо, до лицьової лінії) та зробити передачу або 
кидок м’яча в кошик. Це зразу ставило перед дітьми 
тактичні задачі:
а) почати дриблінг з фінта на прохід і прохід; 
б) далі обведення наступного суперника (стійка №2) 

рукою удаленої від захисника; 
в) ведення м’яча без зорового контролю, щоб бачити 

всіх суперників і укрити м’яч від них;
г) завершити дриблінг кінцевою метою, передачею 

партнеру чи кидком м’яча в кошик.
В даному випадку тренер ставить перед дітьми за-

вдання і створює умови для їх виконання, а діти нама-
гаються самостійно знаходити раціональну техніку, а 
їхня діяльність контролювалася і спрямовувалась тре-
нером. Створення тренером упорядкованих ігрових 
ситуацій шляхом застосування тактичних дій здій-
снювалось за допомогою різних засобів наочності. 

Перед виконанням завдання спортсменкам пропо-
нувалось продумати майбутню діяльність і послідов-
ність виконання операції. Зверталась увага спортс-
менок на необхідність контролю за своїми діями. 
Правильність дій баскетболісток визначалась за допо-
могою взаємоконтролю спортсменів один за одним.

Організація навчально-тренувального процесу ви-
магає врахування індивідуальних особливостей дітей 
та застосовування до них індивідуальних підходів. 
Створення упорядкованих ігрових ситуацій і викорис-
тання їх в тактичній підготовці цілеспрямованого до-
зволить підійти до вирішення проблеми формування 
мислення дітей 10-12 літнього віку.

             а                              б                                    в     

Рис. 1. Схеми тактичних дій: а) перед ним один захисник (фінт на прохід – прохід); б) перед ним за-
хисник і партнер (фінт на прохід – передача партнеру – прохід в зону – отримання пасу – кидок);  

в) теж саме, тільки партнер ставить заслон – гравець робить прохід і атакує кошик.
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В навчально-тренувальному процесі юних баскет-
болісток ми пропонуємо використовувати тактичні 
задачі, які включають в собі прийняття необхідного 
рішення за короткий час.

Гравець стає спиною до щита, по сигналу тренера 
виконує розворот та оцінює обстановку, робить аналіз 
та виконує прийняте рішення. Необхідно фіксувати 
час витрачений на виконання цих дій (рис 1).

Одним з показників тактичної підготовленості 
спортсмена є розвиток його тактичного мислення, а 
тактичне мислення формується на основі взагалі його 
розумового мислення. Для цього необхідно розвивати 
розумову діяльність юних спортсменів, тим більше в 
період найбільш вираженого розвитку мисленої ді-
яльності дітей. 

Темпи розвитку тактичного мислення підвищу-
ються в спеціально організованому процесі з тактич-
ної підготовки баскетболістів. Підвищення швидко-
сті тактичного мислення спортсменів забезпечується 

збільшенням обсягу пам’яті та уваги. 
При комплектуванні контрольної і експеримен-

тальної груп нами був запроваджений математичний 
тест, що складався з 40 прикладів (20 з них на одну 
дію та 20 на дві дії). 

Наприклад: 

16+7=…; 6/2+5=…; 17+8=…; 12/3+9=…;  
24/8 =…; 25/5*7=…тощо.

Ці 40 прикладів потрібно було розв’язати за 2 хви-
лини. Приклади неважкі, але вони вимагають концен-
трування та стійкості уваги, щоб їх вірно вирішити. 
Гравці, отримавши картки з прикладами, повинні 
олівцем дописувати результати в кожному прикладі. 
Через кожні 30 секунд (за сигналом тренера) діти під-
креслювали останній вирішений приклад і продовжу-
вали вирішення останніх.

Дослідження з математичними картками колектив-

Таблиця 1
Результати тестування показника зосередженості уваги

Час витрачений на вирішення 
прикладів 

Початкове тестування Тестування через 
шість місяців Тестування через рік

К.Г Е.Г К.Г Е.Г К.Г Е.Г

І – 30 с (кількість вірно вирішених 
прикладів) 45 45 63 72 88 120

ІІ – 30 с (кількість вірно вирішених 
прикладів) 64 65 74 86 102 124

ІІІ – 30 с (кількість вірно 
вирішених прикладів) 37 38 46 68 69 106

ІУ–30 с (кількість вірно вирішених 
прикладів) 25 30 55 75 74 50

За 2 хвилини (кількість вірно 
вирішених прикладів) 171 178 248 301 333 390

Коефіцієнт зосередженості уваги 0,746 0,801 1,117 3,040 4,970 3,90

Таблиця 2
Результати перехоплень м’яча гравцями в контрольних іграх

Кількість ігор

Початкове тестування 
перехоплень

Тестування через 6 
місяців Тестування через рік

К.Г Е.Г К.Г Е.Г К.Г Е.Г

І гра (кількість  
перехоплень) 2 1 2 5 4 9

ІІ гра (кількість  
перехоплень) 2 2 3 6 3 11

Всього 4 3 5 11 7 20

 Примітка. Кожен з гравців провів на майданчику 10 хвилин.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

56

не, при одночасній роботі всіх досліджуваних. При 
підрахунку результатів роботи визначаються такі по-
казники:

С= X/(У+Ч);

С – показник зосередженості уваги; 
Х – число правильно вирішених прикладів;
У – число невірно вирішених прикладів;
Ч – число невирішених або (пропущених) прикладів. 

Дані тестування показника зосередженості уваги 
наведені в таблиці 1.

Коефіцієнт зосередженості уваги (С) у баскетбо-
лісток експериментальної групи, зростає більш швид-
кими темпами, ніж у контрольній групі. Отримані ре-
зультати та їх аналіз дозволили виявити взаємозв’язок 
інтелектуального розвитку і ігрової інтегральної 
підготовленості на початковому етапі підготовки. Ці 
результати свідчать про високу значимість таких важ-
ливих складових особистості юного спортсмена, як 
інтелектуальний розвиток та мислення. 

Також нами було проаналізовано кількість перехо-
плень м’яча гравцями в контрольних іграх (табл. 2).

Результати контрольних ігор показують безпере-
чну перевагу експериментальної групи в вирішенні 
задач, поставлених тренером: зробити найбільшу 
кількість перехоплень. Перехоплення вимагає чіткого 
і одночасно вірного сприйняття партнерів і суперни-
ків, переміщення м’яча й партнерів, правильної оцін-
ки ігрової ситуації.

Безумовно, не всі діти, що займаються баскетбо-
лом, можуть показати відмінні результати на почат-
ковому етапі багаторічної підготовки – це зв’язано з 
основними властивостями їх нервової системи. 

Висновки.
Результати показників інтелектуального розвитку, 

зосередженості уваги та мислення показують висо-
ку значимість цих складових у тактичній підготовці 
юних спортсменок. Показники тактичного мислення 
стають більш значущими з покращенням рівня тех-
нічної майстерності на послідуючих етапах багато-
річної підготовленості. 

Перспективи подальших досліджень спрямовані 
на впровадження в навчально-тренувальний процес 
юних баскетболістів на етапах початкового і попере-
дньо базового етапів багаторічної підготовки тактич-
ної підготовки, а саме базових індивідуальних тактич-
них дій. 
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Динамическая гимнастика для новорожденных  
и грудных детей как фактор активизации  

физического и психофизиологического развития 
Козина Жаннета1, Ермаков Сергей1, Прусик Кристоф2 

Харьковская государственная академия физической культуры1 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське2

Анотации:
Рассмотрены основные положе-
ния динамической гимнастики для 
новорожденных и грудных детей. 
Динамическая гимнастика позволя-
ет обеспечить необходимую двига-
тельную активность малышам уже 
с первых дней жизни. Гимнастика 
включает упражнения, вызывающие 
самое большое удовольствие у де-
тей – висы, раскачивания, кувырки. 
Каждому упражнению комплекса со-
ответствует строчка юмористическо-
го стихотворения о природе, что спо-
собствует раскрепощению взрослых, 
развивает чувство гармонии и рит-
ма у ребенка. Обобщен опыт 18-
летней работы с новорожденными 
и грудными детьми. Показано поло-
жительное влияние применения ди-
намической гимнастики в стихах на 
физическое и психофизиологическое 
развитие детей.

Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Прусик 
Кристоф. Динамічна гімнастика для 
новонароджених і немовлят як фактор 
активізації фізичного та психофізіоло-
гічного розвитку. Розглянуто основні 
положення динамічної гімнастики для но-
вонароджених і грудних дітей. Динамічна 
гімнастика дозволяє забезпечити необ-
хідну рухову активність малятам вже з 
перших днів життя. Гімнастика включає 
вправи, що викликають найбільше задо-
волення у дітей, – виси, розгойдування, 
перекиди. Кожній вправі комплексу від-
повідає строчка гумористичного вірша 
про природу, що сприяє розкріпаченню 
дорослих, розвиває відчуття гармонії 
і ритму у дитяти. Узагальнений досвід 
18-річної роботи з новонародженими і 
грудними дітьми. Показаний позитивний 
вплив застосування динамічної гімнасти-
ки у віршах на фізичний і психофізіологіч-
ний розвиток дітей.

Kozina Zh.L., Iermakov S.S., Prusik 
Krzysztof. Dynamic gymnastics for 
new-born and babies as a factor of 
activation of physical and psycholog-
ical-physiological development. The 
substantive provisions of dynamic gym-
nastics are considered for new-born and 
pectoral children. Dynamic gymnastics al-
lows to provide necessary motive activity 
little people already from the first days of 
life. A gymnastics includes exercises, defi-
ant the greatest pleasure for children. The 
line of humorous poem corresponds every 
exercise of complex about nature, that is 
instrumental in emancipation of adults, de-
velops sense of harmony and rhythm for a 
child. Experience of 18-years-old work is 
generalized with new-born and pectoral 
children. Positive influence of application 
of dynamic gymnastics is rotined in verses 
on physical, psychological-physiological 
development of children.

Ключевые слова:
новорожденные, грудные дети, гим-
настика, ребенок, развитие.

новонароджені, грудні діти, гімнастика, 
дитя, розвиток.

new-born, pectoral children, gymnastics, 
child, development. 

Введение.1

Физическое воспитание новорожденных и грудных 
детей имеет определенную историю. Так, в первобыт-
ном обществе физическое развитие детей диктовалось 
самими условиями жизни, которые заставляли ребенка 
быстро осваивать необходимые движения [1, 14]. Мате-
ри, как правило, постоянно  носили детей с собой, для 
чего служили специальные приспособления. Это стиму-
лировало физическое и психофизиологическое развитие 
новорожденных и грудных детей. С появлением оседло-
го образа жизни и крестьянского труда возможности по-
стоянного пребывания ребенка с матерью ограничились. 
Появилось тугое пеленание, чтобы ограничить движе-
ния ребенка и тем самым облегчить уход за ним. 

По мере развития общества физическому разви-
тию и физическому воспитанию новорожденных и 
грудных детей стало уделяться больше внимания [17, 
18]. Появились первые упражнения для новорожден-
ных и грудных детей, которые, однако, носили весьма 
«символический» характер и рекомендовались к при-
менению только с третьего месяца жизни. Такую тра-
диционную гимнастику для детей первого года жизни 
называют статической или пассивной – ребенок про-
сто лежит на столе, а взрослый производит с его ру-
ками и ногами определенные манипуляции, причем 
делает это крайне осторожно. В 80-е гг. появилась раз-
новидность статической гимнастики – «беби-йога», 
отличается большим количеством упражнений на раз-
витие гибкости в суставах и эластичности связок. Од-
нако эта система упражнений применяется в настоя-
щее время исключительно энтузиастами, так же, как и 
активная динамическая гимнастика [15-22].

© Козина Ж., Ермаков С., Прусик Кр., 2011

Безусловно, появление традиционной статической 
гимнастики было большим шагом вперед в физиче-
ском воспитании новорожденных и грудных детей, 
несмотря на всю ограниченность данной системы 
физического воспитания детей от рождения до года, 
которая направлена на исключительно «пассивные» 
движения.

К сожалению, в настоящее время, несмотря на на-
личие большого практического опыта относительно 
пользы применения активных форм гимнастики для 
самых маленьких, в традиционной педиатрии наибо-
лее распространенной формой все еще является си-
стема пассивных движений ребенка [12, 14].

Проблемой физического воспитания новорожден-
ных и грудных детей является также то, что практи-
чески отсутствуют научные исследования о пользе 
применения различных видов гимнастики для детей 
от рождения до года. Кроме того, проблема физиче-
ского воспитания детей от рождения до года является 
приоритетом педиатрии при отсутствии профессио-
нальных специалистов по физическому воспитанию 
новорожденных и грудных детей. На наш взгляд, 
система подготовки специалистов по физическому 
воспитанию должна предусматривать подготовку ин-
структоров по физическому воспитанию новорожден-
ных и грудных детей. При этом в физическом воспи-
тании детей от рождения до года должны применять 
не только пассивные, статические формы физических 
упражнений, но и активные.

Одной из активных форм гимнастики для ново-
рожденных и грудных детей является система упраж-
нений, предложенная в 60-80 гг. И.Б. Чарковским и 
названная им «динамическая гимнастика» [14]. 
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Таким образом, динамическая гимнастика – срав-
нительно новый метод раннего развития детей. 

Основное отличие динамической гимнастики от 
традиционной – большее количество движения (дина-
мики), которое предполагает включение вестибуляр-
ного аппарата ребенка. В динамической гимнастике 
задействованы не только руки и ноги ребенка, но и все 
его тело, с которым взрослый совершает различные 
активные манипуляции. При этом ребенок находится 
не в лежачем положении, а в самых разных – висит, 
«летает», переворачивается.

Многие тренеры и родители считают термины 
«динамическая гимнастика» и «беби-йога» синонима-
ми [22], но некоторые специалисты четко отделяют их 
друг от друга. По их мнению, беби-йога прочно связа-
на с йогическими позами и упражнениями (асанами), 
является статической формой гимнастики, а динами-
ческая гимнастика предполагает активные движения 
ребенка.

История появления динамической гимнастики. 
Существуют противоположные взгляды на вопрос о 
происхождении динамической гимнастики. Большин-
ство специалистов считают ее «молодым» методом: 
как метод физического развития ребенка она стала  
известна в нашей стране лишь в 1980-е годы благода-
ря работам И.Б. Чарковского, в которых описывались 
комплексы динамической гимнастики. Сторонниками 
применения динамической гимнастики были извест-
ные педагоги супруги Никитины, которые пропаган-
дировали этот метод.

Иногда историю динамической гимнастики возво-
дят к русской народной традиции: известно, что де-
ревенские повитухи часто самостоятельно вправляли 
новорожденным кости, правили шейные и спинные 
позвонки, а для этого выполняли некоторые приемы 
динамической гимнастики. Есть также мнение, что 
истоки этого метода следует искать на Древнем Вос-
токе: подобные упражнения входили в комплекс под-
готовки японских ниндзя [14, 18-22].

Воздействие динамической гимнастики на раз-
витие детей согласно наблюдениям инструкторов 
и родителей. Инструкторы по динамической гимна-
стике и занимающиеся ею родители считают, что глав-
ная цель этих упражнений – раскрыть заложенный в 
детском организме потенциал, дать возможность при-
роде реализовать свои эволюционные программы, по-
влиять на сроки, в которые ребенок начнет садиться и 
ходить. Кроме того, малыш получает представление о 
строении своего тела, о том, как оно работает, напря-
гается, расслабляется и отдыхает, каковы его возмож-
ности и где их предел.

Благодаря динамической гимнастике ребенок узна-
ет о пространственных координатах (верх, низ, изме-
нение направления движения), о ритме и аритмично-
сти, скорости и пр. Все это повышает физическую и 
психическую устойчивость ребенка, его способность 
к адаптации в окружающем мире, формирует уверен-
ность в собственных силах [9, 13, 14]. Более того, 
всестороннее укрепление организма естественным 
образом стимулирует развитие иммунной системы, 

и поэтому дети реже болеют. Ребенок растет более 
энергичным, подвижным, активным. У него прекрас-
ная координация, быстрая реакция, хороший аппетит 
и крепкий сон.

Занятия динамической гимнастикой способствуют 
эффективной тренировке скелетно-мышечного аппа-
рата, активизируют обменные процессы, стимулируют 
работу внутренних органов, развивают координацию 
движений и вестибулярный аппарат. Немаловажна и 
своеобразная профилактика детского травматизма – 
динамическая гимнастика укрепляет суставы и раз-
вивает у ребенка способность адекватно реагировать 
телом в травмоопасной ситуации. Подросший ребе-
нок более совершенно владеет своим телом, а потому 
падения для него не очень опасны.

В настоящее время существует ряд описаний ди-
намической гимнастики для новорожденных и груд-
ных детей, представленных в различных источниках 
[16, 19-22].

На наш взгляд, а также согласно результатам ана-
лиза практического опыта родителей, наиболее пер-
спективной формой динамической гимнастики для 
новорожденных и грудных детей является динамиче-
ская гимнастика в стихах «Чудо природы» [9, 15].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – осветить особенности организации 

и проведения занятий динамической гимнастикой для 
новорожденных и грудных детей, а также роль и влия-
ние упражнений на физическое развитие ребенка.

В исследовании обобщен опыт 18-летней работы 
одного из авторов по применению динамической гим-
настики в стихах «Чудо природы» при занятиях физи-
ческими упражнениями с новорожденными и грудны-
ми детьми.

Результаты исследования.
Педагогическое и физиологическое обоснова-

ние динамической гимнастики в стихах «Чудо 
природы» [9, 15]. Появление ребенка – это самая 
большая радость и счастье в жизни большинства мам 
и пап. Всем хочется, чтобы он был  счастлив, радовал-
ся жизни, рос здоровым, красивым, умным, добрым… 
Что для этого нужно? Прежде всего – отличное фи-
зическое развитие. Но как заниматься с малышом, 
который недавно родился, еще ничего не умеет и 
можно ли это делать вообще? Однозначное мнение 
современных ученых и практиков – можно и очень 
нужно! Ведь в период беременности ребенок посто-
янно шевелился, получая массу сигналов и нервных 
импульсов от мышц, кожи, познавая мир главным об-
разом через движение и ощущение. И как много он 
теряет, лишаясь возможности двигаться и чувствовать 
прикосновения мамы после рождения! Обычно ново-
рожденные лежат туго спеленатые, практически без 
движений. Их считают хрупкими, слабыми и беспо-
мощными, и, в конце концов, они такими становятся. 
Те же, которым повезло и с которыми занимались с 
первых минут, дней, недель или даже месяцев жизни, 
опережают своих сверстников в физическом развитии 
вначале на 2–4 месяца, а потом – на год и даже на не-
сколько лет.
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Биомеханическое обоснование движений дина-
мической гимнастики в стихах «Чудо природы».

Биомеханические особенности движений ребенка 
при занятии с ним динамической гимнастикой  име-
ют ряд биомеханических особенностей, определяю-
щих ее положительное влияние на развитие костно-
мышечной и других систем организма и отличающих 
ее от традиционной пассивной статической системы 
физических упражнений:
1 – наличие биомеханических рычагов, обуславлива-

ющих активное напряжение мышечных групп;
2 – создание условий для развития эластичности 

мышц, которая характеризуется значительной рас-
тяжимостью, большой жесткостью при большом 
растягивании (нелинейная упругость) и малыми 
потерями энергии (небольшая вязкость) при дефор-
мациях; создание условий для повышения возбуди-
мости и сократимости мышц;

3 – наличие всех видов режимов работы мышцы: изо-
тонического   (напряжение одинаково – изменяется 
длина   мышцы); изометрического   (длина мышцы 
постоянна – напряжение меняется); ауксотониче-
ского (и длина и напряжение изменяется);

4 – наличие большого количества положений тела, 
обуславливающих возникновение положительных 
эмоций.
Рассмотрим указанные положения более подробно.
Биомеханические рычаги, обуславливающие ак-

тивное напряжение мышечных групп [23, 24]. В лю-
бой момент движения, кости образуют механические 
рычаги, следуя за мышечными командами. Биомеха-
ника выделяет три вида биомеханических рычагов – 
рычаг 1 рода, где точки приложения силы располо-
жены с противоположных сторон от оси и рычаг 2 
рода, где точки приложения силы располагаются по 
одну сторону от оси, но на разном от нее расстоянии. 
Поэтому здесь применимы два вида рычага, условно 
называемые «рычаг силы» и «рычаг скорости».

Рычаг 1 рода называется в биомеханике «рыча-
гом равновесия». Поскольку точка опоры расположе-
на между двумя точками приложения силы, рычаг еще 
называют «двуплечим». Такой рычаг демонстрирует 
соединения позвоночника и черепной коробки. Если 
вращающий момент силы, действующей на затылоч-
ную часть черепа равен вращающему моменту силы 
тяжести, действующему на переднюю часть черепа, 
и они имеют одинаковое плечо рычага, достигается 

равновесие. Нам удобно, мы не замечаем разнона-
правленного действия, и мышцы не напряжены.

Рычаг 2 рода в биомеханике подразделяется на 
два вида. Название и действие этого рычага зависят 
от места расположения приложения нагрузки, но у 
рычагов обеих видов точка приложения силы точка 
приложения сопротивления находятся по одну сто-
рону от точки опоры, поэтому оба рычага являются 
«одноплечими». Рычаг силы образуется при условии, 
что длина плеча приложения силы мышц длиннее 
плеча приложения силы тяжести (сопротивления). В 
качестве наглядного примера можно продемонстри-
ровать человеческую стопу. Осью вращения здесь 
являются головки плюсневых костей, пяточная кость 
служит точкой приложения силы, а тяжесть тела об-
разует сопротивление в голеностопном суставе. Здесь 
имеет место выигрыш в силе, за счет более длинного 
плеча приложения силы и проигрыш в скорости. Ры-
чаг скорости имеет более короткое плечо приложения 
мышечной силы, чем плечо силы противодействия 
(силы тяжести). Примером может служить работа 
мышц сгибателей в локтевом суставе. Бицепс крепит-
ся вблизи точки вращения (локтевой сустав) и с таким 
коротким плечом необходима дополнительная сила 
мышце сгибателю. Здесь имеет место выигрыш в ско-
рости и ходе движения, но проигрыш в силе. Можно 
заключить, что чем ближе от места опоры будет кре-
питься мышца, тем короче будет плечо рычага и тем 
значительнее будет проигрыш в силе.

В свете рассмотрения различных биомеханиче-
ских рычагов можно заключить, что наиболее раз-
носторонним и эффективным воздействием на орга-
низм являются упражнения, которые подразумевают 
наличие всех биомеханических рычагов. В этой связи 
динамическая гимнастика «Чудо природы» содержит 
все виды биомеханических рычагов, и поэтому можно 
заключить о ее разностороннем и эффективном воз-
действии на организм.

Биомеханические особенности мышечной систе-
мы. Основная функция мышц состоит в преобразова-
нии химической энергии в механическую работу или 
силу [23, 24]. 

Мышца как физическое тело обладает рядом ме-
ханических свойств (упругость, вязкость, ползучесть, 
релаксация), а как живой орган также и биологически-
ми свойствами (возбудимость, сократимость), играю-
щими важную роль при выполнении движений. 

Схема 1. Рычаг 1 рода – рычаг 
равновесия [23, 24] Схема 2. Рычаги 2 рода – рычаг силы и рычаг скорости [23,24]
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Упругость мышцы проявляется в напряжении, ког-
да мышца растягивается под действием нагрузки. 

По мере увеличения нагрузки мышца удлиняется и 
при этом растет ее напряжение. Отсюда следует: 
1) нагрузка растягивает мышцу, удлиняя ее, т.е. для 

растягивания мышцы необходимо приложить силу; 
2) по мере удлинения мышцы ее напряжение увеличи-

вается; следовательно, чтобы вызвать напряжение 
мышцы (без дополнительного возбуждения), необ-
ходимо ее растянуть; 

3) приложенная нагрузка определяет величину напря-
жения мышцы,   таким образом, чтобы получить 
большое напряжение, надо приложить большую 
нагрузку (сопротивление тяге мышцы)   – действие 
равно противодействию; 

4) упругость мышцы нелинейна; следовательно, по 
мере значительного растягивания одинаковые при-
ращения длины мышцы дают все большие прира-
щения напряжения; 

5) при отсутствии нагрузки длина мышцы является 
наименьшей («свободная длина» мышцы)   – нерас-
тянутая мышца не напряжена; 

6) в условиях организма длина мышцы больше «сво-
бодной длины» и мышца несколько напряжена, т.е. 
всегда обладает «тонусом» покоя. 
Таковы особенности упругих свойств невозбуж-

денной мышцы. 
Вязкость мышцы проявляется в запаздывании де-

формации мышцы при изменении нагрузки. 
При меньшей вязкости мышцы изменение ее дли-

ны отстает от изменения напряжения, как при рас-
тягивании мышцы, так и при ее сокращении. В этом 
случае мышца, хотя и не сразу, но все же возвраща-
ется к исходному состоянию. При большей вязкости 
замедление еще больше и мышца дольше не возвра-
щается к прежнему состоянию – обнаруживается 
остаточная деформация. При этом неизбежна потеря 
энергии. Считают, что вязкость мышц увеличивается 
при быстрых движениях и при значительном возбуж-
дении, т.е. как раз в условиях соревновательной борь-
бы спортсмена. Однако разогревание мышц при раз-
минке снижает вязкость, уменьшает торможение при 
сокращении и растягивании мышц. Следовательно, 
на соревнованиях и тренировках важно для снижения 
вязкости сохранять в разогретых мышцах тепло. 

Ползучесть мышцы проявляется в удлинении 
мышцы со временем, несмотря на то, что напряже-
ние ее не изменяется. 

Это свойство характеризует изменчивость соотно-
шения «длина – напряжение» мышцы, не зависящую 
непосредственно от ее возбуждения, т.е. от управ-
ления мышцей как живым органом. Так, например, 
нагруженная (напряженная) мышца, имея соответ-
ствующую длину; через некоторое время при тех же 
нагрузке и напряжении может начать увеличиваться. 
Остаточная деформация, упомянутая выше, тоже мо-
жет быть рассмотрена как проявление ползучести. 

Релаксация мышцы проявляется в уменьшении ее 
напряжения, несмотря на то, что длина ее не изме-
няется. 

Релаксация заключается в том, что растянутая 
мышца, сохраняя длину, постепенно с течением вре-
мени уменьшает свое напряжение, расслабляется. 
Проявления ползучести и релаксации мышцы рассма-
триваются вне прямой зависимости от ее возбужде-
ния. Для живого организма такой подход чисто усло-
вен. Смысл его заключается в том, что даже с позиций 
механики не следует понимать связь напряжения и 
длины мышцы как постоянные соотношения. 

Совокупность механических свойств (упруговяз-
ких, ползучести и релаксации) во всевозможных со-
четаниях в различных условиях, в сущности, и есть 
то, что называется эластичностью    мышцы. 

Высокоэластичной мышце свойственны значитель-
ная растяжимость, большая жесткость при большом 
растягивании (нелинейная упругость) и малые потери 
энергии (небольшая вязкость) при деформациях. И 
хотя механизм, обеспечивающий названные свойства, 
еще не полностью объяснен, их проявления очень важ-
но учитывать при изучении способов повышения эф-
фективности действия мышц в движениях [23, 24]. 

К биологическим свойствам мышц относят их воз-
будимость и сократимость. 

Возбудимость мышцы — ее свойство переходить 
в состояние возбуждения, которое проявляется в из-
менении ее напряжения, упругости, вязкости и др. 

Сократимость мышцы – ее свойство при возбуж-
дении сокращаться, т. е. при той же нагрузке и на-
пряжении изменять длину, укорачиваться. 

При одном и том же напряжении мышцы и оди-
наковой нагрузке длина мышцы вследствие возбужде-
ния становится меньше – мышца сокращается. Если 
уменьшить возбуждение или же увеличить нагрузку, 
мышца растягивается. Следовательно, изменения 
длины мышцы – ее сокращение и растягивание (уд-
линение) – определяются степенью ее возбуждения и 
величиной нагрузки. Все это говорит о том, что прояв-
ление активности (режим работы) мышцы определя-
ется изменением ее длины, либо ее напряжения, либо 
того и другого одновременно. 

Различают    следующие   режимы работы мышцы: 
изотонический   (напряжение одинаково – изменя-• 
ется длина мышцы); 
изометрический   (длина мышцы постоянна – на-• 
пряжение меняется) ; 
ауксотонический (и длина и напряжение изменяется). • 

В чистом виде в движениях человека изотониче-
ский режим работы мышцы не наблюдается, так как 
всегда имеется сопротивление, изменяющее напряже-
ние. Изометрический режим характерен не для движе-
ний, а для статических положений. А в реальных дви-
жениях обычно наблюдается ауксотонический режим, 
когда сокращение и растяжение мышцы сочетаются с 
увеличением и уменьшением ее напряжения. 

Динамическая гимнастика «Чудо природы» содер-
жит все указанные режимы работы мышц, и в этой 
связи мы можем сделать вывод о ее разностороннем 
влиянии на организм ребенка.

Поза и психоэмоциональное состояние человека. 
Известны позы радости, открытости, спокойствия, 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2011

61

печали, смущения и пр., отражающие внутреннее со-
стояние человека.

Эмоции человека и его тело неразрывно связаны, и 
изменения одного, влечёт за собой изменение другого. 
Эмоции изменяют мышечное напряжение. Изменение 
положение тела способно изменить эмоциональное 
состояние.

Английский исследователь, Чарльз Дарвин в своей 
книге (1872) [1] «Эмоции людей и животных» доказа-
тельно утверждает: «Определенные движения и позы 
(иногда в значительной степени) способны вызывать 
соответствующие эмоцию. Примите печальную позу, и 
через некоторое время вы будете грустить… Эмоции 
побуждают к движению, но и движения вызывают эмо-
ции» [6]. Например, в ответ на отрицательные эмоции 
или при усталости человек рефлекторно, как результат 
врожденного поведенческого инстинкта, принимает 
так называемую пассивно-оборонительную позу.

Пассивно-оборонительная поза характеризуется 
приподнятыми и сведёнными вперёд плечами, опу-
щенной и выдвинутой вперед головой, сутулой спи-
ной. При частом повторении такая поза может стать и 
часто становится привычной, закреплённой в двига-
тельном стереотипе осанки [7].

Особо следует отметить первичные позиционные 
нарушения в подростковом возрасте. Так, юноши и 
девушки, под влиянием различных психоэмоциональ-
ных комплексов, деформируют осанку — выдвигают 
оба плеча вперед и «горбятся». В итоге запускается 
циклическая перестройка мышечных групп и форми-
руется патологическая осанка. Плохая осанка, в свою 
очередь способствует закреплению психоэмоциналь-
ных нарушений и формированию неврозов.

Многие заболевания психоэмоциональной сферы 
(неврозы) связывают с нарушением осанки. Синдром 
хронической усталости — наиболее распространен-
ное заболевание современного человека (его называют 
также неврастения, вегетососудистая дистония). Наи-
более общий признак неврастении — ощущение по-
стоянной усталости, головные боли, головокружение, 
учащённое сердцебиение и т. д. Люди, страдающие 
неврозом всегда «зажаты», для них характерны нерав-
номерное напряжение мышц и плохая осанка. Чело-
век способен сознательно корректировать привычную 
позу и выработанную годами манеру двигаться, и тем 
самым освободится от имеющихся проблем. На этом, 
например, основана методика Фредерика Александе-
ра и другие методы психосоматической коррекции, 
которые помогают эффективно расслабить мышцы, 
снять излишнее напряжение [2, 3, 4, 23, 25].

В этой связи можно сделать вывод о том, что 
упражнения динамической гимнастики «Чудо при-
роды» способствуют формированию навыков поддер-
жания положений тела, связанных с положительными 
эмоциями.

Взаимосвязь физического и интеллектуального 
развития на первых порах жизни [9, 13, 14, 15]. Зна-
чение ранних занятий физкультурой трудно переоце-
нить. На первых порах жизни физическое развитие 
тесно связано с интеллектуальной, эмоциональной и 

даже нравственной сферами. Ведь только здоровый 
и крепкий ребенок может по-настоящему полно про-
явить свои таланты, радоваться жизни, быть добрым 
и сильным. А мама при этом избавляется от большей 
части проблем, связанных с неправильной осанкой 
малыша, частыми простудными заболеваниями, трав-
мами из-за падений и плохой координации и даже с 
несамостоятельностью ребенка (ведь сильный и лов-
кий быстрее освоит премудрости самостоятельной 
еды, одевания и т. д.).

Известно, что с малышом  помимо занятий физ-
культурой надо разговаривать, рассказывать ему сти-
хи, сказки, петь песни и даже читать книги, показы-
вать картинки, буквы, цифры. В этом случае ребенок 
быстрее осваивает премудрости, которые требует 
жизнь, начинает говорить красиво и развернуто, при-
обретает способность к концентрации и упорству.

Мы предлагаем гимнастику в стихах для самых-
самых маленьких, только родившихся,  которых боль-
шинство людей боится даже касаться, опасаясь им 
что-то повредить, считая их слишком слабыми, хотя 
это далеко не так. Новорожденные  уже в первые ми-
нуты жизни способны почти самостоятельно держать 
голову (рис. 1), лежа на животе поднимать ее, ползать 
с опорой ножками о руки взрослого (рис. 2), висеть 
в различных исходных положениях (рис. 1) и. т. д. К 
сожаленью, современная система ухода за новорож-
денными не позволяет им сразу проявлять и развивать 
эти способности. 

Методика обучения динамической гимнастике в 
стихах «Чудо природы». Динамическая гимнастика 
для новорожденных и грудных детей известна давно, 
но предложена в практику И.Б. Чарковским в 1961-65 
гг.  [14]. Однако, несмотря на ее несомненную пользу 
для детей, широкого распространения она  не получила 
до сих пор, главным образом из-за консервативности 
мышления и панического страха взрослых перед такой 
гимнастикой при выполнении которой якобы у ребенка 
может «что-нибудь оторваться». Все эти страхи напрас-
ны: у малышей все достаточно хорошо держится, и от 
подобных упражнений никак оторваться не может. Ко-
нечно, при ее освоении надо соблюдать все принципы 
педагогики, особенно – постепенность и индивидуаль-
ный подход, а также строго выполнять все методиче-
ские рекомендации и правила предосторожности. 

На приведенных рисунках видно, как улыбаются 
дети, выполняющие эту гимнастику. А то, что достав-
ляет ребенку веселье, не может быть вредным!

Создание стихов [5-11, 15], под которые можно вы-
полнять гимнастические упражнения с новорожден-
ными и грудными детьми, имело несколько задач:

Снятие психологического барьера у мамы перед 
динамической  гимнастикой малышей через забавные 
стихотворные строки;

Развитие  интеллекта и психики ребенка одно-
временно с физическим воздействием (при этом одно 
усиливает другое);

Стимулирование к регулярному выполнению гим-
настики  (от 1-2 до 7-8 раз в день по 0,5-10 мин в зави-
симости от уровня подготовки родителей и ребенка), 
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что влечет за собой все положительные результаты за-
нятий физкультурой:

укрепление опорно-двигательного аппарата и всех • 
систем организма;
развитие силы, гибкости, ловкости, выносливости, • 
а позже – быстроты;
предотвращение или уменьшение детского трав-• 
матизма при последующем освоении ходьбы, бега, 
прыжков и т.д.
повышение устойчивости к неблагоприятным воз-• 
действиям окружающей среды;
формирование базы для переносимости интеллек-• 
туальных нагрузок, связанных с учебой;
создание надежной основы для последующих заня-• 
тий любыми видами спорта.

Перед выполнением упражнений можно погово-
рить и поиграть с ребенком, затем громко и вырази-
тельно прочитать ему (и себе) стихи комплекса и при-
ступать к гимнастике, называя нужную строчку  во 
время выполнения упражнения или перед ним, даже 
если это будет всего одно освоенное движение.

Методическое указание: нельзя разучивать упраж-
нения, если ребенок плачет. Однако позже упражне-
ния иногда могут служить и утешением от слез.

Стихи комплекса динамической гимнастики 
«Чудо природы» [9]

1.Ловко лазит по ветвям
    Стая диких обезьян:

2. То ухватятся руками 
     И болтаются ногами,
3. На одной руке висят 
    И от радости визжат;
4. То висят вниз головой –
    За ноги 
5. И по одной!
6. Не боятся раскачаться;
7. Очень любят кувыркаться;
8. Вниз за голову висят,
9. Держат спину 
10.И стоят…
11.Вот какие обезьяны 
    Славные живут у мамы!

Описание упражнений, методика  их разучива-
ния и особенности выполнения [9]

1. Ловко лазит по ветвям
    Стая диких обезьян:
Взять ребенка за ручки, дав ему свои большие 

пальцы в ладошки и обхватив его за запястья (рис. 3). 
Если Вы хотите поднять ребенка лицом к себе, Ваши 
пальцы должны располагаться на внутренней сторо-
не предплечий ребенка. Если Вы берете ребенка спи-
ной к себе, то давать ему обхватывать Ваши большие 
пальцы не нужно, просто возьмите его удобным хва-
том для Вас и для него (рис. 3,4). Улыбайтесь малышу 
и ласково с ним разговаривайте. 

Рис. 2. Новорожденный 
ребенок пытается ползти 
(возраст ребенка – 2 дня)

Рис. 1. Новорожденный ребенок почти самостоятельно 
держит голову, практически без напряжения висит  

хватом за две ручки (возраст ребенка – 2 дня) [9]

Рис. 3. Хват при держании ребенка за 
ручки (возраст ребенка – 2 дня) [9]

Рис. 4. Хват ребенка за ручки при 
положении его спиной к взрослому 

(возраст ребенка – 2 месяца) [9]
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2. То ухватятся руками
    И болтаются ногами
Осторожно и плавно, без резких движений подни-

мите ребенка за ручки и подержите так 1-3 с; после 
чего так же осторожно и плавно положите его. Посте-
пенно время выполнения упражнения можно увели-
чивать (рис. 5). Упражнение можно также выполнять 
при переносе ребенка из коляски в кроватку или в 
другое место. 

3. На одной руке висят
   И от радости визжат

Держа ребенка за две ручки, плавно опустите одну, 
подержите так 1-3с, затем верните в исходное положе-
ние и осторожно положите. Повторите это движение с 
другой рукой (рис. 6).

4. То висят вниз головой
    За ноги
Одной рукой возьмите ребенка за ножки и подни-

мите, слегка поддерживая под головку другой рукой 
(рис. 7). Позже под головку поддерживать будет не обя-
зательно, а когда малыш подрастет и станет тяжелее, 
можно держать его за ножки двумя руками (рис. 8). 

Рис. 5. Иллюстрация упражнения  
«То ухватятся руками  
И болтаются ногами»  

(возраст ребенка – 4 месяца) [9]

Рис. 6. Иллюстрация упражнения  
«На одной руке висят  

И от радости визжат»  
(возраст ребенка – 1 месяц) [9] Рис. 7. Иллюстрация упражнения  

«То висят вниз головой 
За ноги…»  

на начальном этапе обучения [9]

Рис. 8. Иллюстрация упражнения  
«То висят вниз головой 

За ноги…»  
на последующих этапах обучения [9]

а)                                                   б)

Рис. 9. Иллюстрация упражнения «И по одной!» на на-
чальном (а) и последующих (б) этапах обучения [9]
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Так же, как и предыдущие упражнения, это движе-
ние при разучивании следует выполнять 1-3 с, посте-
пенно увеличивая время виса. Многие очень бояться 
именно этого упражнения, хотя совершенно напрас-
но: последние месяцы беременности ребенок прово-
дит в основном вниз головой, поэтому это положение 
для него совершенно не опасно. Многим детям оно 
нравится даже больше, чем все другие висы.

5. И по одной!
Возьмите ребенка за одну ножку удобным для Вас 

хватом и поднимите на 1-3 с, затем плавно его поло-
жите, поддерживая другой рукой под головку.   

Варианты выполнения упражнений 2-5 [9]:
а) взять ребенка одной рукой за обе ножки, другой – за 

обе ручки и поднять его (рис. 10)  на 1-3 с, посте-
пенно увеличивая время виса;

б) взять ребенка за одноименные ручку и ножку, т.е. 
за левые или правые и поднять (рис. 11) на 1-3 с. 

Рис. 10. Вис хватом за две ручки и две 
ножки (возраст ребенка – 2 дня) [9]

Рис. 11. Вис хватом за одноименные ручку 
и ножку (возраст ребенка – 1 месяц) [9]

а)                                                               б)

Рис. 12. Вис хватом за разноименные ручку и ножку  
(возраст детей: а – 2 месяца, б – 1 месяц) [9]

Время виса постепенно увеличивается;
в) взять ребенка за разноименные ручку и ножку, напри-

мер, за правую ножку и левую ручку или наоборот 
(рис. 12), поднять, подержать 1-3 с и положить; время 
выполнения упражнения постепенно увеличивается.
6. Не боятся раскачаться
Ко всем описанным статическим положениям 

добавляются раскачивания во всех возможных на-
правлениях. Можно перемещать ребенка вверх-вниз, 
вправо-влево, вращать вокруг своей головы и во всех 
плоскостях поднимать к плечу и т. д., вращать, держа 
за одну ручку или ножку,  в зависимости от Вашей и 
его подготовки (рис. 13, 14). 

Эти раскачивания доставляют наибольшее удо-
вольствие детям, однако приступать к ним следует 
после освоения всех описанных выше исходных по-
ложений, т.е. тогда, когда ребенок может спокойно 
провисеть 10-15 с. 
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а)                         б)                                                                                         в)

Рис. 13. Иллюстрация упражнения  
«Не бояться раскачаться…»  
в висе хватом за две ручки.  

(На рисунке видно, как радуется  
четырехмесячный ребенок  

этому упражнению) [9]

а)                                                                                   б)

в )                                                         г)

Рис. 14. Иллюстрация упражнения «Не 
бояться раскачаться…» в висе хватом 
за одноименные (а, б) и разноименные 

(в, г) ручку и ножку (а, б – ребенку  
2 месяца, в, г – ребенку 4 месяца) [9]
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Узнать – устал ребенок или не устал очень просто: 
когда малыш устает, он вначале кряхтит, а затем плачет. 

При освоении этого упражнения вначале следует лишь 
слегка покачать («поболтать») малыша, а затем постепен-
но увеличивать амплитуду движений. При выполнении 
раскачиваний следует стоять в широкой стойке слегка со-
гнув ноги, помогая всем телом движениям  рук. 

При движении ребенка вниз можно чуть-чуть при-
седать, это несколько амортизирует скорость переме-
щения ребенка. Те, кто знакомы с техникой переме-
щений в спортивных играх или единоборствах, будут 
увереннее себя чувствовать  при выполнении этих 
упражнений. Однако даже люди, совсем далекие от 
физкультуры, очень часто успешно осваивают как ис-
ходные положения этой гимнастики, так и раскачива-
ния и кувырки.

7. Очень любят кувыркаться
Эту серию упражнений следует также осваивать 

после достижения уверенного, т.е. в течение 10-15 с, 
выполнения всех исходных положений (упражнения 
1-5, рис. 3-12).

А) Из исходного положения упражнения 2 (виса за 
ручки) (рис. 15) или его варианта, т.е. виса за однои-
менные ручку и ножку. При этом взрослый держит 
ребенка всеми пальцами за запястья (или за запястье 
и голень у голеностопного сустава), пальцы взрослого 
– на внутренней стороне предплечий ребенка, ребенок 
– спиной ко взрослому. Сгибая свои руки в локтевых 
суставах, сделать мах   ребенка вперед и «перекувыр-
нуть» его так, чтобы его ножки сделали круг через его 
головку и ребенок пришел в исходное положение этого 
упражнения. При этом у взрослого руки поворачивают-
ся тыльной стороной предплечий внутрь (рис. 16). 

Облегченный вариант выполнения упражнения: 
ребенок задерживается в положении, показанном на 
третьем кадре рисунка 16. При этом нужно слегка 
присесть, амортизируя движение ребенка, и «пой-
мать» его бедра своими предплечьями.

Б)  Из исходного положения виса ребенка вниз го-
ловой лицом к взрослому (взрослый держит ребенка 
за ножки двумя руками) сделать мах ребенка, приве-
дя его в положение с согнутыми коленями спиной к 
взрослому. Принимая ребенка «на грудь» взрослый 
слегка отклоняется назад и сгибает ноги, амортизируя 
движение ребенка (рис. 17).

Методическое указание: перед выполнением ку-
вырков следует вначале потренироваться на мягкой 
игрушке. Если Вы не уверенны, лучше не выполняйте 
эти упражнения, а делайте то, что уже освоили. Одна-
ко при освоении кувырков, особенно варианта А, дети 
веселятся наиболее сильно.

8. Вниз за голову висят
Возьмите ребенка одной рукой под подбородок, а 

другой – под затылок и приподнимите на 1-3 с (рис. 
18). Это упражнение можно также выполнять, дер-
жа ребенка по бокам головы под челюстные суставы. 
Многие панически бояться этого упражнения, однако 
оно весьма полезно, т.к. способствует выпрямлению 
позвоночника и ликвидации родовых микротравм по-
звоночного столба. Это упражнение можно выполнять 
с первых минут жизни.

9. Держат спину
Возьмите ребенка спинкой к себе так, чтобы его 

спинка касалась Вашей груди, прижмите его к себе 
одной рукой у основания его бедер; другой рукой 
страхуйте его под животик и грудь. Слегка наклони-
тесь вперед. Вначале ребенок будет просто накло-
няться вперед, а с 4-6 месяцев – прогибать спинку 
(рис. 19). Это упражнение очень полезно для укре-
пления мышц спины и формирования правильной 
осанки. 

10. И стоят…
А) Поставьте ребенка на свою ладонь, поддержи-

вая его под грудь. После нескольких попыток или сра-
зу малыш будет прочно упираться ножками (рис. 20, 
а, б). Позже можно будет даже отпускать вторую руку, 

Рис. 15-16. Иллюстрация упражнения «Очень любят кувыркаться…» (А)  
в висе хватом за две ручки (возраст ребенка – 2 месяца) [9]
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Рис. 17. Иллюстрация конечного положения 
в упражнении «Очень любят кувыркаться…» 

(возраст ребенка – 2 месяца) (Б)  [9]

Рис. 18. Иллюстрация упражнения «Вниз за голову 
висят…» (возраст ребенка – 1 месяц) [9]

Рис. 19. Иллюстрация упражнения 
«Держат спину…»: а) – выполнение 

двухмесячным ребенком; б) – выполнение 
ребенком старше 4-5 месяцев [9]

а)                                                                           б)  
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хотя и не убирать ее далеко, балансировать таким об-
разом, удерживая ребенка на ладони.

Б) Поставьте ребенка на ножки на любую твердую 
поверхность, поддерживая его под грудь или держа за 
обе или одну ручку (рис. 20, в). Постепенно он начнет 
упираться ножками и шагать, проявляя шагательный 
рефлекс. Это упражнение можно выполнять с первых 
дней жизни. (Не бойтесь, ножки от этого не искри-
вятся!). Доказано, что вертикальная поза и «шагание» 
способствует развитию интеллекта. 

11. Вот какие обезьяны
Славные живут у мамы!
Можно снова сделать любые упражнения, наибо-

лее понравившиеся Вам или ребенку. А можно просто 
поговорить с малышом, обязательно его похвалить, а 
затем, если нужно, – покормить. Возможно, ребенок 
потребует еду уже после выполнения первых двух-
трех упражнений. Не отказывайте ему, т.к. он дей-
ствительно может довольно быстро захотеть есть: 
гимнастика требует расхода энергии. Затем по свое-
му усмотрению переходите к плаванию или уложите 
ребенка спать. Самая физиологически благоприятная 
поза для малыша – лежа на животике с разведенны-
ми или подогнутыми коленями. В этом положении 
улучшается пищеварение и все остальные функции 
организма. Многие дети, уже вышедшие из грудного 
возраста, еще долго спят в этой позе.

Выводы. 
1. Традиционная система физкультуры предпола-

гает начало занятий с детьми минимум с 4-5 летнего 
возраста, что неоправданно, т.к. к этому времени ре-
бенок практически сформирован. 

2. Основное отличие динамической гимнастики от 
традиционной – большое количество активных дви-
жений, которые предполагают включение вестибуляр-

ного аппарата ребенка. В динамической гимнастике 
задействованы не только руки и ноги ребенка, но и все 
его тело, с которым взрослый совершает различные 
активные манипуляции. При этом ребенок находится 
не в лежачем положении, а в различных активных по-
ложениях  – висах, упорах и др.

3. Наиболее перспективной формой динамической 
гимнастики для новорожденных и грудных детей 
является динамическая гимнастика в стихах «Чудо 
природы». Прочтение стихов, под которые можно вы-
полнять гимнастические упражнения с новорожден-
ными и грудными детьми, способствует снятию пси-
хологического барьера у мамы перед динамической  
гимнастикой через забавные стихотворные строки; 
развитию  интеллекта и психики ребенка одновремен-
но с физическим воздействием; стимулированию к 
регулярному выполнению гимнастики  (от 1-2 до 7-8 
раз в день по 0,5-10 мин в зависимости от уровня под-
готовки родителей и ребенка), что влечет за собой все 
положительные результаты занятий физкультурой.

 4. Применение динамической гимнастики для но-
ворожденных и грудных детей «Чудо природы» спо-
собствует укреплению опорно-двигательного аппара-
та и всех систем организма;  развитие силы, гибкости, 
ловкости, выносливости, а позже – быстроты; предот-
вращению или уменьшению детского травматизма 
при последующем освоении ходьбы, бега, прыжков 
и т.д.; повышение устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды; формированию 
базы для переносимости интеллектуальных нагрузок, 
связанных с учебой; созданию надежной основы для 
последующих занятий любыми видами спорта.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается расширение изучения влияния применения 
динамической гимнастики в стихах на физическое и 
психофизиологическое развитие детей.

а)                                                          б)                                                                   в)

Рис. 20. Иллюстрация упражнения «И стоят,,,»: а, б) – стояние на ладони взрослого; 
в) – стояние на твердой опоре (возраст ребенка – 2 месяца) [9]
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Педагогіка здоров'я: використання здоров'язбережувальних 
методик дослідження в практичній діяльності  

майбутніх фахівців здоров’я людини
Кубович О.В., Поташнюк Р.З., Самковська М.С.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

Анотації:
Визначено показники фізичного 
розвитку і фізичного здоров’я 
29 першокласників загально-
освітньої школи. На основі про-
ведених антропометричних, 
фізіометричних та статистич-
них досліджень встановлено 
зниження показників фізичного 
розвитку і фізичного здоров’я 
учнів в школі західного регіону 
у порівнянні зі школами цен-
тральної України. В практичній 
діяльності майбутнього фахів-
ця здоров’я людини означені 
методики можуть бути вико-
ристані з діагностичною метою 
та для організації оздоровчої 
роботи в школі.

Кубович О.В., Поташнюк Р.З., Самковская 
М.С. Педагогика здоровья: использование 
здоровьесохранящих методик исследо-
вания в практической деятельности бу-
дущих специалистов здоровья человека. 
Определены показатели физического развития 
и физического здоровья 29 первоклассников 
общеобразовательной школы. На основании 
проведенных антропометрических, физио-
метрических и статистических исследований 
получено снижение показателей физического 
развития и физического здоровья учащихся в 
школе западного региона в сравнении со школь-
никами центральной Украины. В практической 
деятельности будущего специалиста здоровья 
человека использованные методики могут быть 
использованы с диагностической целью и для 
организации оздоровительной роботы в школе.

Kubovich O.V., Potashnyuk R.Z., Sam-
kovska M.S. Pedagogic of health: us-
age of healthsaving research meth-
ods in practices of future specialists 
of human health. It was defined the 
indexes of physical development and 
physical health of 29 first-class children 
of general school. On the basis of con-
ducted anthropometric, psychometric 
and statistical researches were decline 
indexes of physical development and 
physical health of pupils of schools of 
western region in comparing to schools 
of central Ukraine. In practical activity of 
future specialist of human health were 
used methods that can be used with a 
diagnostic purpose and for organization 
of health work at school.

Ключові слова:
здоров’я, школярі, здоров’я-
збережувальні методики, 
фахівець здоров’я людини, 
фізичний розвиток, фізичне 
здоров’я.

здоровье, учащиеся, здоровьесохраняющие ме-
тодики, специалист здоровья человека, физи-
ческое развитие, физическое здоровье.

health, schoolboys, healthsaving meth-
ods, specialist of health of man, physical 
development, physical health. 

Вступ.1

Найважливішим завданням органів освіти, від яко-
го залежить здоров’я нинішнього і прийдешніх поко-
лінь, є перебудова всієї системи педагогіки під кутом 
зору здоров’я.

На сучасному етапі розвитку вчення про здоров’я 
предметом дискусії є ряд понять, таких як: рівень 
здоров’я, його структура, якість та кількість [1].

Перед оздоровчою педагогікою стоїть основна мета 
– створення стійкої системи виховання практично здо-
рової людини, здатної самостійно підтримувати та збе-
рігати своє здоров’я на базі набутого світогляду. 

Система професійної підготовки педагога будь-
якої кваліфікації передбачає підготовку фахівців, 
здатних готувати дітей, підлітків, молодь до нових 
життєвих умов на початку XXІ століття, коли існують 
глобальні проблеми для  здоров’я людини, загроза її 
існування [6].

Не дивлячись на те, що вивчення стану здоров’я 
дітей в Україні проводиться уже багато років, пробле-
ма залишається недостатньо вирішеною. На сьогод-
ні надзвичайно велика соціальна роль у покращенні 
здоров’я відводиться фахівцям нової спеціальності – 
здоров’я людини, яких професійно готують у ВНЗ га-
лузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». 

Аналіз концепцій здоров’я, існуючих в теперішній 
час, показує, що ні одна з них не стала загальноприй-
нятою і не знайшла реалізації у практиці. Основний 
успіх  концепції здоров’я досягнутий в основному в 
лікувальній медицині, в науках про хвороби [1, 2, 5]. 

Лікарі розглядають здоров’я як процес переходу 
стану передхвороби чи хвороби до виздоровлення. 
Тому багато хто пропонує назвати цю науку саноло-
гією [3].

© Кубович О.В., Поташнюк Р.З., Самковська М.С., 2011

Згідно цьому уявленню, поняття здоров’я і хворо-
ба розглядаються як альтернативні. При такому під-
ході неможливо вирішити питання, пов’язані з роз-
робкою і втіленням в життя профілактичних програм. 
Так, у процесі диспансеризації виявляються всі відомі 
захворювання чи дефекти розвитку і, в залежності від 
тих результатів, людину відносять до групи здорових 
чи хворих. Разом із тим, як показує практика, далеко 
не в усіх людей,віднесених до здорових, відзначається 
висока працездатність, стійкість до інфекцій і навпаки 
прояв того чи іншого захворювання, що обмежує фі-
зичні можливості людини, її загартування, соціальної 
активності [4, 6, 7].

Найбільш розповсюдженим є визначення, запро-
поноване ВОЗ: “здоров’я – це стан повного фізично-
го, духовного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність фізичних дефектів” . Його можна вико-
ристати як відправну точку для пошуку робочого ви-
значення придатного до практичного використання 
засобів фізичного виховання у покращенні здоров’я. 
Необхідно також підкреслити, що ми дотримуємось 
принципу індивідуалізації фізичного виховання, тому  
нас цікавить “здоров’я індивіда”, а не “здоров’я насе-
лення”. В медицині ці два поняття диференціюються і 
у кожного є своє трактування [1, 2, 3]. 

В теперішніх умовах склалась критична ситуація 
зі станом здоров’я дитячого населення України [5, 6]. 

Близько 90% дітей, підлітків і юнаків мають різні 
відхилення у стані здоров’я, понад 59% – низький рі-
вень фізичної підготовки . За останніх п’ять років на 
41% збільшилась кількість учнів і студентів, які нале-
жать до спеціальних медичних груп. Пріоритетними 
захворюваннями є хвороби органів дихання (50%), 
травлення, часті повторні гострі респіраторно-вірусні 
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захворювання (90%), що свідчить про зниження іму-
нітету дитячого організму і вплив несприятливих 
чинників навколишнього середовища. У деяких дітей 
і підлітків при відсутності будь-якого захворюван-
ня виявляють функціональні відхилення, причинами 
яких може стати швидкий темп фізичного дозріван-
ня, дія невідповідних можливостям дітей і підлітків 
фізичних і розумових навантажень, неблагополучні 
сімейно-побутові, екологічні і інші умови.  

У наукових працях Г.Л. Апанасенка [2, 3] наво-
дяться кількісні показники, які характеризують фізич-
не здоров’я людини:  рівень і гармонійність фізичного 
розвитку, функціональний стан організму (резервні 
можливості основних систем – серцево-судинної, 
дихальної, м’язової), рівень морально-вольових і 
ціннісно-мотиваційних установ. В основі структури 
здоров’я, на думку автора, знаходиться стабільність 
гомеостазу і саморегуляції організму. 

Ми використали в своїй роботі основні методики 
дослідження кількісних показників здоров’я дітей, 
які доступні у використанні майбутніми фахівцями 
здоров’я людини. Кількісні характеристики вивчених 
показників можуть бути використані в системі непе-
рервного контролю за фізичним станом дітей і підліт-
ків, при організації навчально-виховного процесу та 
оздоровчої роботи в навчальних закладах.

Робота виконана у відповідності до теми наукових 
досліджень Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука 
«Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-
виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реє-
страційний номер 0106U002439) науковий керівник 
Лісова С.В.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: узагальнити погляди сучасних 

вчених про стан здоров’я учнів шкіл, роль фахівців 
здоров’я людини в його покращенні; систематизувати 
можливості використання здоров’язбережувальних 
методик дослідження та їх результатів в практичній 
діяльності фахівців здоров’я людини.   

Завдання роботи: 
Визначити антропометричні і фізіометричні показ-• 
ники фізичного розвитку учнів та його рівень;
Дослідити функціональний стан основних сис-• 
тем життєзабезпечення учнів (м’язової, дихальної, 
серцево-судинної).
Провести порівняльний аналіз одержаних показни-• 
ків учнів в школі західного регіону та в школах цен-
тральної України.
Визначити рівень фізичного здоров’я учнів. • 

Організація і методи дослідження. Дослідження 
проводились на базі загальноосвітньої школи №20 м. 
Рівне. Дослідженнями охоплено 29 учнів 1 класу (20 
хлопчиків, 9 дівчаток, вік – 7 років).

Методики дослідження: аналіз літературних 
джерел, антропометричні вимірювання по визначен-
ню рівня і гармонійності фізичного розвитку, фізіо-
метричні (життєва ємність легень, функціональний 
стан дихальної системи – проба Штанге, проба Генчі; 
серцево-судинної системи – ЧСС уд./хв., АТ сист., АТ 

діаст., методика індексів здоров’я (Апанасенко Г.Л.). 
Використано статистичний метод. Для визначення 
достовірності  різниці показників використовували 
критерій Ст’юдента (t). Різницю показників вважали 
достовірною при значенні t >2. Одержані результати 
порівнювали з даними Куца А.С. [5]  щодо результатів 
оцінки показників здоров’я одержаних ним в школах 
центральної України. 

Результати дослідження. 
При порівнянні антропометричних показників 

хлопчиків і дівчаток одержано, що 7-річні хлопчики 
мають середній зріст 117,0 ±0,9 см,у дівчаток встанов-
лена також довжина тіла – 117,0 ±1,2 см . Маса тіла у 
хлопчиків і дівчаток в наших дослідженнях майже не 
відрізняється (хлопчики – 19,7кг, дівчатка – 20,0кг).
Обхват грудної клітки більшим є у хлопчиків (54,0 см 
),ніж у дівчаток (52,3    см ), що обумовлено статевими 
відмінностями (табл.1).

Показники зросту рівненських школярів (117,0 см 
) наближені до даних Куца А.С. (118,8см). Автор на-
водить дані про те, що 7 річні хлопчики повинні мати 
24,8 ±0,39 кг масу тіла, а дівчатка – 21,3 ±0,36 кг. В на-
ших дослідженнях одержана значно менша маса тіла 
( у хлопчиків менша на 5,1кг , а у дівчаток – менше 
на 1,3кг).

Обхват грудної клітки за даними Куца А.С. 7 річ-
ні діти повинні мати 60,7 ± 0,57 см. А в наших до-
слідженнях цей показник є на 8,4 – 6,0 см  меншим. 
Отже, рівненські 7 річні школярі мають менші антро-
пометричні показники фізичного розвитку, ніж діти 
цього віку в школах центральної України.

Як видно з табл. 2 –  60% хлопчиків і 77.7% ді-
вчаток мають низьку довжину тіла, 45% хлопчиків і 
55.5% дівчаток мають низьку масу тіла, а  100% хлоп-
чиків мають низький обхват грудної клітки. Ці показ-
ники фізичного розвитку дітей 7 річного віку є три-
вожними , можуть бути обумовлені нераціональним 
харчуванням, низькою фізичною активністю, неза-
довільним розвитком кістково-м’язової системи. Си-
туацію можливо виправити з допомогою харчування, 
системи фізичного виховання та оздоровлення дітей.

Для визначення гармонійності розвитку аналізува-
ли показники маси і обхвату грудної клітки для даного 
зросту. Якщо ці показники знаходились в межах ±1.0 
δ, розвиток такого школяра оцінювали як гармоній-
ний. Якщо показники маси тіла і обхвату грудної кліт-
ки були за межами цих відхилень, фізичний розвиток 
оцінювали як дисгармонійний(з дефіцитом, чи з над-
лишком маси тіла). 

Як свідчать дані рис. 1 –  60% учнів 1 класу мають 
низький фізичний розвиток, 40%-середній.

Гармонійність фізичного розвитку представлено 
на рис 2

Встановлено, що 79.3% учнів мають гармонійний 
розвиток (маса тіла у відповідності до зросту), 20,7% 
дітей мають дефіцит маси тіла. Такий стан розвитку 
дітей потребує уваги до його корекції, як з боку вчи-
теля, так і батьків. 

У хлопчиків показники сили правої і лівої кисті 
відрізняються на 100 г (відповідно витискають пра-
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика антропометричних показників хлопчиків та дівчаток

Вік 
(років)

Показники Дівчатка (n=9) Хлопчики (n=20)
t p

M1 δ ±m1 M2 δ ±m2
Зріст(см)
Маса тіла(кг)
Обхват грудної 
клітки(см)

117,0
20,0

52,3

3,7
2,8

2,3

± 0,9
± 0,9

±0,76

117,0
19,7

54,0

5,4
2,7

2,85

±1,2
±0,6

±0,63

<2
<2

6,6

>0,05
>0,05

<0,05

Таблиця 2
Співвідношення хлопчиків і дівчаток з низькою, середньою, високою довжиною тіла,  

масою тіла та обхватом грудної клітки

Показник
     

хлопчики (n=20) дівчатка (n=9 )

Абс. Число % Абс. Число %
Довжина тіла
 Низька
 Середня
 Висока

12
8
– 

60.0
40.0

–

7
2
–

77.7
22.2

–
Маса тіла
   Низька 
   Середня 
   Висока

9
10
1

45.0
50.0
5.0

5
4

55.5
44.4

Обхват грудної клітки
  Низький 
  Середній
  Високий

20
–
– 100.0

4
4
1

44.4
44.4
11.1

Рис. 1 Рівень фізичного розвитку учнів першого класу

Рис. 2 Гармонійність фізичного розвитку учнів
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вою кистю7,5 кг, а лівою – 7,4), у дівчаток сила м’язів 
правої кисті становить 6,7кг, а лівої – 6,5кг.

Разом з тим, порівнюючи ці показники з даними 
динамометрії учнів цього віку шкіл центральної Укра-
їни, слід відмітити, що дані динамометрії учнів 7річ-
ного віку ЗОШ №20 м. Рівне є на 3,0 – 4,1 кг менши-
ми, ніж у учнів в школах центральної України і це є 
свідченням відставання у фізичному розвитку.

Функціональний стан дихальної і серцево-
судинної системи учнів 

Функціональний стан дихальної системи учнів 
1-го класу ми оцінювали за показниками ЖЄЛ, ди-
хального індексу, затримки дихання на вдиху(проба 
Штанге) та на видиху(проба Генчі). 

Окремі з цих показників наведені в табл. 4.
У хлопчиків 1-го класу ЖЄЛ становить 1130,0± 

60,0 мл, у дівчаток –1300,0±58,7мл. За даними Куца 
А.С. 7 річні діти шкіл центральної України повинні 
мати ЖЄЛ 1284±29,4 мл . Дівчатка з ЗОШ №20 м. 
Рівне мають величину ЖЄЛ, що відповідає цим па-
раметрам, однак у хлопчиків ЗОШ №20 ЖЄЛ є дещо 
меншою ( на 154 мл ). Цей показник необхідно по-
кращувати.

Одержані нами дані суттєво не відрізняються від 
показників, одержаних авторами [4,5]. Проте стан 
серцево-судинної системи учнів повинен бути під 
медико-педагогічним контролем для своєчасного вне-
сення корективів, для  запобігання фізичним переван-
таженням. 

Оцінка рівня фізичного здоров’я учнів 1-го класу
Оцінка фізичного здоров’я проводилася за допо-

могою визначення індексів здоров’я за методикою 

Г.Л. Апанасенка, визначали дихальний, силовий ін-
декс, індекс Робінсона,  індекс Руф’є та за спеціаль-
ною таблицею (Круцевич Т.Ю, 1999) визначали від-
повідність маси довжині тіла. За сумою одержаних 
балів для кожного учня визначали рівень фізичного 
здоров’я за градацією: середній, вище за середній, ви-
сокий, низький, нижче за середній.

Аналіз фізичного здоров’я за окремими індексами 
свідчить, що у 90% хлопчиків 1-го класу силовий ін-
декс знаходиться в межах низький – нижче середньо-
го, у 20%  дихальний індекс теж знаходиться  в цих 
межах, у 25% хлопчиків індекс Робінсона низький і 
нижче за середній. 

Тільки 5% хлопчиків має середній рівень силового 
індексу і тільки 50% хлопчиків мають дихальний ін-
декс Робінсона в межах середніх величин. Поодинокі 
хлопчики мають рівень вище за середній і високий. 

Це свідчить про низькі резервні можливості  осно-
вних систем життєзабезпечення організму хлопчиків 
( дихальної, м’язової, серцево-судинної) уже на етапі 
вступу на навчання до школи. 

Отже, увага педагогічного колективу школи і батьків 
повинна бути зосереджена на покращенні показників 
здоров’я дітей,  починаючи з 1-го класу. 

Як свідчать дані, що наведені в табл 6. – 51,7% 
учнів мають низький і нижче за середній рівень фі-
зичного здоров’я, тобто більше половини учнів класу 
потребують негайних заходів по корекції показників 
здоров’я . Тільки 37,9 % учнів мають середній рівень 
фізичного здоров’я і в поодиноких випадках –  висо-
кий (6,9%) та вище за середній (3,5%). Необхідно ши-
роке використання засобів фізичної культури, внести 

Таблиця 3
Показники кистьової динамометрії

Обстежені
показники

Хлопчики (n=20) Дівчатка (n=9)
Права кисть Ліва кисть Права кисть Ліва кисть

М δ ±m М δ ±m М δ ±m М δ ±m
хлопчики 7,5 2,4 0,5 7,4 3,2 0,7
дівчатка 6,7 2,08 ±0,69 6,5 1,89 ±0,63

Таблиця 4
Показники функціонального стану дихальної системи учнів ( М ± m )

Кількість
обстежень

ЖЕЛ (мл) Затримка дихання на вди-
ху, с (проба Штанге )

Затримка дихання на видиху, 
с (Проба Генчі)

Хлопчики
n=20

Дівчатка
n=9

хлопчики
n=20

дівчатка
n=9

хлопчики
n=20

дівчатка
n=9

n=29 1130.0±60.0 1300±58.7 24,9±1,2 25,4±2,1 18,9±1,3 17,9±1,1

Таблиця 5
Показники функціонального стану серцево-судинної системи учнів ( М ± m )

Показники
У стані спокою

м. Рівне, 2010 Хрипкова А.Г. 1990 Куц А.С., 1993,
Україна Централь-

на
Хлопчики

n=20
Дівчатка

n=9
ЧСС уд/хв. 87,8±1,3 85,1±1,4 86 84,4
АТсист.мм.рт.ст. 96,75±0.28 89.0±2.6 хлопчики дівчатка 86.7±0.5693-113 92-114
АТдіаст.мм.рт.ст. 62.8±1.1 56.5±2.05 50-73 49-72 52.9±0.78
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зміни в систему фізичного виховання як  в сім’ї, так  і 
в школі.

Висновки.
Як свідчать дані літературних джерел, стан 

здоров'я учнів за період навчання в школі погіршу-
ється. В суспільстві зростає соціальна роль фахівців 
здоров'я людини, яких професійно готують у ВНЗ фіз-
культурного профілю для вирішення завдань оздоров-
чої педагогіки. 

У процесі експериментальних досліджень 29 учнів 
7-річного віку (1-й клас) в ЗОШ №20 м. Рівне вста-
новлено, що 60% учнів мають низький фізичний роз-
виток, 40% – середній. У 79,3% учнів встановлено 
гармонійний фізичний розвиток, у 20,7% – дефіцит 
маси тіла.

За показниками кистьової динамометрії у хлоп-
чиків сила правої кисті складає 7,5 кг, лівої – 7,4; у 
дівчаток ці показники є меншими і складають відпо-
відно 6,7 і 6,5 кг. Водночас слід підкреслити, що ці 
показники у обстежених учнів є меншими,ніж в учнів 
цього віку шкіл центральної України.

Визначення функціонального стану дихальної і 
серцево-судинної системи учнів дозволило встано-
вити, що ЖЄЛ у хлопчиків 7-річного віку складає 
1130мл, у дівчаток – 1300мл і є на 154 мл меншими 
у порівняні з дітьми  цього  віку шкіл центральної 
України (м. Вінниця, м. Житомир). ЧСС у стані спо-
кою складає 85,1 – 87,8 уд./хв.(дівчатка 85,1 уд./хв , 
хлопчики – 87, 8 уд./хв),  АТс – 89,0 – 96,75 мм.рт.
ст., АТд – 56,5 –  62,8 мм.рт.ст.(відповідно). Показники 
серцево-судинної системи суттєво не відрізняються 
від одержаних іншими авторами, проте повинні бути 
під медико-педагогічним контролем для запобігання 
фізичним перевантаженням. 

У 51,7% учнів встановлено низький і нижчий за 
середній рівень фізичного здоров'я.

В практичній діяльності майбутніх фахів-
ців здоров’я людини вміння використовувати 
здоров'язбережувальні методики дослідження та про-
водити аналіз одержаних результатів можливе при: 
проведенні діагностичної роботи (разом з медичною 

службою школи), розробці індивідуальних і групових 
програм фізичного виховання у відповідності до пара-
метрів функціонального стану організму учнів, в реа-
білітаційних центрах для дітей з відхиленнями в стані 
здоров’я, організації заходів оздоровчої педагогіки в 
навчальних закладах. 

Розроблено рекомендації щодо організації про-
філактичної і фізкультурно-оздоровчої роботи серед 
учнів 1-го класу. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку: вивчення чинників впливу на фізичний розви-
ток і фізичне здоров'я дітей та усунення їх негативної 
дії на організм в умовах навчального закладу і сім'ї.
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Таблиця 6
Рівень фізичного здоров’я

Кількість обстеже-
них

учнів

високий вище за 
середній середній нижче за 

середній низький

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч %

n=29 2 6.9 1 3,5 11 37,9 7 24.1 8 27.6
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Проблеми формування здорового способу життя:  
нормативно-правові аспекти

Лук’янченко М.І.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Анотації:
Розглянуто проблеми формуван-
ня та пропаганди здорового спо-
собу життя, встановлено основні 
напрями діяльності щодо форму-
вання здорового способу життя 
згідно законодавчих та правових 
документів. На основі аналізу нор-
мативних актів ВООЗ та україн-
ської законодавчої бази виявлено 
спільні та відмінні риси в системі 
охорони здоров’я. Визначено вито-
ки зародження питання здорового 
способу життя згідно нормативно-
правових документів.

Лукьянченко Н.И. Проблемы формирова-
ния здорового образа жизни: нормативно-
правовые аспекты. Рассмотрены 
проблемы формирования и пропаганды здо-
рового образа жизни, выявлены основные 
направления деятельности, что относятся 
к сфере законодательных и правовых до-
кументов. На основе анализа нормативных 
актов ВОЗ и украинской законодательной 
базы отмечены общие и различные черты 
в системе здравоохранения. Определены 
истоки зарождения вопроса здорового об-
раза жизни согласно нормативно-правовых 
документов.

Lukjanchenko M.I. The problems of the 
formation of health life: legal aspects. 
In the article the problems of the forma-
tion and promotion of health life have been 
analyzed, the main trends of the activity 
which concerns to the formation of health 
life according to the legal documents have 
been revealed. On the basis of the analy-
sis of WHO charters and Ukrainian legisla-
tive base the common and different treats 
have been pointed out. It is defined the 
sources of the problem of healthy lifystyle 
according legal documents.

Ключові слова:
здоров’я, здоровий спосіб життя, 
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Вступ.1

У сучасному європейському суспільстві та 
українському зокрема, здоров’я людини є однією 
з найвищих людських цінностей. Водночас, стан 
здоров’я кожної окремої особистості вказує на 
загальний соціально-економічний та культурний 
розвиток суспільства. Тому охорона здоров’я та 
профілактика здорового способу життя повинні стати 
головними критеріями доцільності й ефективності 
всіх без винятку сфер державної діяльності.

Сучасні умови розвитку української держави 
диктують нові вимоги до системи освіти та виховання 
підростаючого покоління. Саме на підростаючому 
поколінні раніше від інших категорій населення 
відбиваються негативні впливи деформації 
суспільства: падіння духовності, зростання психічної 
нестабільності, фізичної слабкості, поширення 
шкідливих звичок тощо. Перегляд змісту, методів, 
навчально-виховного процесу, вимагає змiн у 
ставленні системи освіти до даної проблеми. З іншого 
боку, аналіз стану здоров’я населення та перспектива 
його виходу з кризової ситуації засвідчують, що 
однією з найважливіших умов зміцнення здоров’я є 
здійснення довготривалих та масштабних програм 
щодо залучення широких верств населення до 
здорового способу життя. 

Впровадження здорового способу життя значною 
мірою залежить від особливостей систем охорони 
здоров’я кожної держави. За роки незалежності в 
Україні створено певний досвід нормативно-правового 
забезпечення виховання у молоді здорового способу 
життя. Право кожного громадянина на охорону 
здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, 
деталізується в Основних законодавствах України про 
охорону здоров’я [2; 6].

Інтерес філософів, психологів, педагогів, медиків 
до проблем здоров’я людини зростає з кожним роком. 
Вивчення проблеми здоров’я та пропаганди здорового 
способу життя на теоретичному й практичному 
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рівнях висвітлені у працях вітчизняних дослідників: 
В.Климової, Т.Бойченко, М.Гончаренко, С.Волкової, 
С.Кириленко, В.Оржеховської [5], В. Платонова [7], 
Г.Шевченко В.Зайцева, Л.Сущенко [8].

Згідно з дослідженням даних праць слід 
констатувати, що досягнення високого рівня реалізації 
потенціалу особистого та суспільного здоров`я 
загалом не може бути здійснено тільки безсистемними 
поодинокими зусиллями кількох людей. Для цього 
слід залучити значну кількість науковців різних 
галузей для вироблення єдиної системи обґрунтованих 
заходів, котрі б були природною частиною державної і 
громадської політики країни.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті є вивчення та компаративний 

аналіз основних положень нормативно-законодавчих 
вітчизняних і зарубіжних актів про охорону здоров’я 
людини згідно їх відповідності до потреб формування 
здорового способу життя.

Результати дослідження. 
У світі існує значна кількість законодавчо-

нормативних актів, договорів, декларацій щодо 
формування здорового способу життя. Найпершими 
серед них є загальні права людини. Міжнародна 
співпраця країн у галузі прав людини відбувається 
у формі прийняття певних стандартів щодо змісту 
правового статусу кожного громадянина та прийняття 
державами зобов’язань, які повинні бути закладені у 
власному внутрішньому законодавстві та повсякденній 
діяльності. Зокрема міжнародне товариство у рамках 
Організації Об’єднаних Націй виробило низку 
документів, які стосуються як питань прав людини 
загалом, так і права на збереження та поліпшення 
здоров’я зокрема [3; 11].

Однак уперше на глобальному рівні про важливу 
роль активної участі кожної людини в охороні 
здоров‘я було заявлено під час Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров‘я 1977 р., що була проголошена в 
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Алма-Атинській декларації. У цьому документі, що 
став першим кроком на шляху до формування нової 
політики охорони здоров‘я на всіх рівнях держав-
членів ВООЗ, наголошувалося на важливості охорони 
здоров‘я кожної людини, яка посідає центральне місце 
в стратегії досягнення здоров‘я цілого суспільства. 
Пріоритетними завданнями стали поінформованість 
людини з питань охорони здоров‘я та рівень її 
санітарної освіти. Відтоді пропаганда здорового 
способу життя, а також заохочення освіти з питань 
здоров`я та заходів щодо охорони здоров`я стали 
одним з головних завдань політики ВООЗ [9, с. 32].

Подальшого стратегічного розвитку діяльність 
ВООЗ у питаннях сприянню здоров’ю та пропаган-
ди здорового способу життя отримала у деклараціях 
різних Міжнародних конференцій та форумів, при-
свячених проблемам охорони здоров’я, зокрема в 
Оттавській Хартії (1986 р.) та Джакартській деклара-
ції (1997 р.) [10; 12]. 

Відзначимо, що згідно Джакартської декларації 
було визначено основні пріоритети у сфері 
формування здорового способу життя на XXI 
століття. Серед них чільне місце посіли такі завдання, 
як: сприяння суспільній відповідальності за здоров‘я, 
розширення партнерства в охороні здоров‘я, 
збільшення можливостей громади та індивідуальних 
можливостей, забезпечення надійної інфраструктури 
сприяння здоров‘ю, що має передбачати нові механізми 
діяльності урядових, та неурядових організацій, 
освітніх інституцій з метою максимальної мобілізації 
їх ресурсів на локальному та національному рівнях.

Важлива роль у контексті здорового способу життя 
відводиться навколишньому середовищу, що, згідно 
програми ВООЗ, містить у собі не тільки фізичні, але 
й соціальні аспекти оточення людини [2]. Отже, йдеть-
ся про те середовище, в якому людина живе, працює, 
відпочиває, а також й те, що визначає доступ людей 
до життєвих ресурсів і можливостей підвищити свій 
професійний рівень. Як видно з даного визначення, 
діяльність, що спрямована на створення сприятливого 
для здоров‘я навколишнього середовища, має багато 
взаємопов‘язаних аспектів індивідуального та сус-
пільного характеру – фізичний, суспільний, духовний, 
економічний та політичний.

Важливим аспектом у пропаганді здорового спо-
собу життя були також і конкретні дії з боку урядів 
різних країн щодо забезпечення поінформованості 
людей, встановлення довірливих відносин між на-
селенням та органами охорони здоров'я, фахівцями 
для контролю за станом власного здоров’я, поперед-
ження захворювань та планування здоров’я, викоре-
нення шкідливих звичок, інвестиції у сферу охорони 
здоров’я та навколишнього середовища.

Слід відмітити, що світове співтовариство, прийма-
ючи основоположні нормативно-правові документи, 
дедалі частіше виходить з необхідності забезпечення 
права людини на збереження та зміцнення здоров'я. 

Основні ідеї, які задекларовані в документах з 
питань здоров`я, свідчать про чітке усвідомлення 
основних пріоритетів щодо досягнення “ідеального 

здоров’я”. Серед них можна виокремити впроваджен-
ня здорового способу життя серед всіх верств насе-
лення та створення сприятливого навколишнього се-
редовища, тобто враховуючи соціальне, економічне, 
культурне та фізичне оточення людини. 

Досвід з прийняття відповідних нормативних ак-
тів країнами світової держав вказує також на вагоме 
значення законодавчого забезпечення кожної окремої 
країни, її здатність до реалізації даних програм у своїй 
спільноті впровадження принципу надання широких 
можливостей місцевим органам влади тощо. Значна 
роль відводиться й активній участі громадськості – 
окремим особам, громадам та громадським організа-
ціям –у прийнятті відповідних програм і нормативних 
актів.

У розвинутих країнах Європи та Америки форму-
вання здорового способу життя є окремим напрямом 
правової діяльності. В Україні ж окремого законодав-
ства про сприяння здоровому способу життя не існує. 
Відповідні правові норми щодо цього питання міс-
тяться у нормативно-правових актах, що відносяться 
до різних галузей законодавства.

Здоров‘я людини в Україні розглядається як одне 
з найголовніших немайнових благ особи. Статтею 3 
Конституції України здоров`я людини, її життя, осо-
биста честь і гідність, недоторканність та безпека, 
визначене найвищою соціальною цінністю. У нор-
мативних документах України здоров‘я визначається 
як стан повного фізичного, душевного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізич-
них дефектів. Таким чином, у національне законодав-
ство України практично імплементоване визначення 
здоров‘я, прийняте ВООЗ.

Також в “Основах законодавства України про охо-
рону здоров’я” встановлено, що держава забезпечує 
життєвий рівень населення, в тому числі їжу, одяг, 
житло, медичний догляд, соціальне обслуговуван-
ня і забезпечення, необхідні для підтримання його 
здоров’я  [6]. В даному документі також проголошено, 
що з метою забезпечення сприятливих для здоров’я 
умов праці, навчання, побуту та відпочинку, високо-
го рівня працездатності, профілактики травматизму 
і професійних захворювань встановлюються єдині 
санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробни-
чих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю лю-
дей, а також до якості техніки, обладнання, будівель, 
споживчих товарів та інших об’єктів, які можуть мати 
шкідливий вплив на здоров’я.

Комплексний аналіз законодавчої бази України і 
порівняння її з положеннями відповідних документів 
міжнародного співтовариства свідчать про те, що за-
конодавство України в цілому відповідає основним 
міжнародним стратегіям політики сприяння здоров’ю 
та здоровому способу життя.

Поряд з цим, актуальною залишається проблема 
забезпечення виконання вимог чинного законодавства 
щодо сприяння здоровому способу життя та охороні 
здоров’я з боку всіх суб’єктів суспільних відносин 
(органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, громадських організацій тощо). Прикро 
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констатувати, але сьогодні в Україні нормативна база 
є недостатньо ефективною через невиконання діючих 
законів.

Очевидним є й те, що деякі положення законодав-
ства України, які прямо або опосередковано стосують-
ся регулювання проблем щодо формування здорового 
способу життя населення потребують доопрацюван-
ня. Головна мета такого вдосконалення полягає у вра-
хуванні міжнародних підходів до даної проблеми та 
у розвитку правових основ охорони здоров'я, які на 
сьогодні не повною мірою відповідають потребам 
формування здорового способу життя. 

Як відмічає О.Міхієнко, на відміну від багатьох ви-
сокорозвинених країн, проблема формування здоро-
вого способу життя населення в Україні знаходиться 
на периферії уваги державних відомств і часто взагалі 
ними ігнорується. За сучасних умов орієнтації сфери 
охорони здоров’я в Україні здебільшого на лікувальну 
медицину переважна більшість коштів, матеріально-
технічних і кадрових ресурсів витрачається на те, що 
становить лише 8–10% від усього спектра чинників, 
які визначають здоров’я людей. Неправильно обра-
на стратегія забезпечення здоров’я населення країни 
надто дорого коштує українцям і державі в цілому [4, 
с. 236].

У процесі оновлення та реформування законодав-
ства України щодо сприяння здоровому способу жит-
тя слід, на нашу думку, враховувати різні чинники та 
фактори, які стосуються захисту права кожної людини 
на досягнення максимально можливого здоров’я, про-
водити різні заходи щодо промоції здорового спосо-
бу життя. Поміж цих заходів слід виокремити основні 
три, які стосуються як кожної особистості, так і дер-
жави в цілому:

освіту й виховання здорового способу життя; • 
захист здоров’я; • 
запобігання захворюванням.• 

Доцільним є прийняття загальнодержавного пра-
вового документу, який би підкреслив значущість 
впровадження здорового способу життя, визначив 
прогалини у різних нормативно-правових актах та 
базувався на діючих міжнародно-правових стандар-
тах стосовно захисту прав людини та забезпечення 
здоров’я.

Висновки. 
Як випливає з вищенаведеного, в цілому соціальна 

політика сприяння здоровому способу життя в Україні, 
як і в інших галузях, знаходиться на стадії становлення. 
Існуюча політика держави певною мірою забезпечує 
передумови здорового способу життя визначені 
Оттавською Хартією. Водночас державні національні 
програми «Діти України» та «Освіта» [1], «Національна 
доктрина розвитку освіти» одним із головних завдань 
закладів освіти визначають збереження і зміцнення 
фізичного, психічного, соціального та морального 
здоров’я школярів, формування в них умінь і навичок 
здорового способу життя.

Чинна законодавча база однак потребує 
доопрацювання з метою комплексного забезпечення 
діяльності для впровадження здорового способу 
життя та врахування необхідності широкої інтеграції 
української держави у міжнародну діяльність як 
з питань охорони здоров’я, так і з питань захисту 
прав людини. Однак прийняття одних лише законів 
не можна розцінювати як достатній захід. Для 
того, щоб гарантувати в Україні право на охорону 
здоров’я кожної людини, поряд із створенням 
належної нормативно-правової бази у сфері охорони 
здоров’я, необхідно вжити заходів в адміністративній, 
політичній, економічній, соціальній, освітній сферах 
державного і суспільного життя.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення та аналізу інших нормативно-
законодавчих вітчизняних, а також зарубіжних актів 
про охорону здоров’я людини.
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Характеристика показателей кардиореспираторной системы 
студентов, занимающихся гиревым спортом

¹Маглеваный А.В., ²Шимечко И.М., ³Боярчук А.М.,  ¹Иваночко О.Ю. 
¹Львовский национальный медицинский университет имени  Д. Галицкого 

²Львовский государственный университет физической культуры 
³Житомирский военный институт имени  С.П. Королёва Национального  авиационного университета

Анотации:
Проведено исследование уровня 
функциональных возможностей сту-
дентов возрастом 17-22 года (n=37), 
которые занимались в секции универ-
ситета по гиревому спорту, по пока-
зателям пульса, восстановительных 
процессов, жизненной емкости 
легких, пробы Штанге, индекса Ро-
бинсона и уровня физической рабо-
тоспособности. Проанализированы 
изменения исследуемых показателей 
у студентов-гиревиков с различным 
уровнем подготовленности (разных 
разрядов). Установлено, что в про-
цессе занятий гиревым спортом 
происходит усовершенствование 
функциональных возможностей. При 
этом с повышением квалификации 
наблюдаются более выраженные 
положительные изменения показате-
лей работы основных систем жизне-
обеспечения организма студентов. 

Магльований А.В., Шимечко І.М., Бояр-
чук О.М., Іваночко О.Ю. Характеристика 
показників кардіореспіраторної систе-
ми студентів, які займаються гирьовим 
спортом. Проведено дослідження рівня 
функціональних можливостей студентів 
віком 17-22 роки (n=37), які займались у 
секції університету з гирьового спорту, за 
показниками частоти серцевих скорочень, 
відновних процесів, життєвої ємності 
легень, проби Штанге, індексу Робінсона 
та рівня фізичної працездатності. 
Проаналізовано зміни досліджуваних 
показників у студентів-гирьовиків з різним 
рівнем підготовленості (різних розрядів). 
Встановлено, що у процесі занять гирьовим 
спортом відбувається удосконалення 
функціональних можливостей. При 
цьому з підвищенням кваліфікації 
спостерігаються більш виражені позитивні 
зміни показників роботи основних систем 
життєзабезпечення організму студентів. 

Magliovanyy A.V., Shymechko I.M., 
Boyarchuk A.M., Ivanochko O.Y. Char-
acteristic indicators of cardiorespira-
tory system of students engaged in 
kettlebell lifting. The research of level 
of functional possibilities of students (17-
22 years old, n=37), which got busy in 
the university section from weight sport, 
by the indexes of frequency of cardiac 
abbreviations, restoration processes, 
vital capacity, test Shtange, index Rob-
insona and level of physical capacity is 
considered in the article. The changes of 
the explored indexes of students with a 
different level of preparedness (different 
digits) are analyzed. It is definite, that in 
the process of employments by weights 
sport the improvement of functional pos-
sibilities takes place. Thus with the in-
plant training there are more expressed 
positive changes of indexes of the basic 
systems of students organism. 

Ключевые слова:
функциональные возможности, 
студенты, гиревой спорт.

функціональні можливості, студенти, ги-
рьовий спорт.

functional possibilities, students, weight 
sport.

Введение.1

Наиболее важное место среди всех человеческих 
ценностей занимает здоровье. Крепкое здоровье, высо-
кая стойкость к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды – одно из существенных условий активного 
долголетия, успешного обучения, производительной 
профессиональной деятельности, личного и семейно-
го счастья. Только физически, духовно и психически 
здоровый человек может наиболее эффективно реали-
зовать свои возможности и при этом чувствовать себя 
полноценным членом общества [1, 5, 11]. 

В современных условиях в Украине сложилась 
критическая ситуация с состоянием здоровья населе-
ния из-за резкого роста заболеваемости, увеличения 
смертности, отклонений генетического происхожде-
ния, ухудшения криминогенной ситуации, снижения 
физической подготовленности школьников и студен-
тов, усугубления негативных явлений в международ-
ной сфере и многих других факторов [2, 3]. Совре-
менный уровень развития общества в значительной 
степени актуализирует научные проблемы, связанные 
с поиском путей сохранения и усовершенствования 
здоровья, физического развития, функционального 
состояния ученической и студенческой молодежи.

Анализ литературных источников отечественных и 
зарубежных ученых подчеркнул значительную активи-
зацию исследований по проблемам физического вос-
питания студентов [5, 8, 9, 10, 12]. Наибольший инте-
рес они проявляют к изучению физического состояния 
студентов, как одного из условий их профессиональ-
ной подготовки [6, 8], как залог эффективной работы 
по оздоровлению и рекреации студенческой молодежи 
© Маглеваный А.В., Шимечко И.М., Боярчук А.М.,   
    Иваночко О.Ю. , 2011

[10, 11, 12], изучение путей формирования у студентов 
потребности к занятиям физическими упражнениями 
на протяжении всей жизни [10, 12, 13]. 

В трудах многих ученых определено, что много-
летние и систематические занятия физическими 
упражнениями и спортом положительно влияют на 
функциональное состояние организма, расширяют его 
функциональные возможности, содействуют развитию 
основных систем организма (дыхания и кровообра-
щения) [3, 6, 8, 9, 10]. Одним из менее всего исследо-
ванных вопросов является влияние занятий гиревым 
спортом на совершенствование функциональных воз-
можностей и работоспособности студентов.

Работа выполнена по плану НИР Львовского на-
ционального медицинского университета имени Д. 
Галицкого и Львовского государственного универси-
тета физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать уровень функциональ-

ных возможностей студентов-гиревиков различной 
квалификации.

Методы исследования. Теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, тестирования, 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики.

Результаты исследований.
С целью исследования функциональных возмож-

ностей студентов-гиревиков мы проанализирова-
ли уровень и изменения таких показателей: частота 
сердечных сокращений (ЧСС) в покое, время вос-
становления ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд, 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), время задержки 
дыхания во время вдоха (проба Штанге), индекс Ро-
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бинсона, уровень физической работоспособности 
по тесту PWC170. В исследовании приняли участие 
студенты І–ІV курсов возрастом 17-22 года (n=37), 
которые занимались в учебно-тренировочной группе 
по гиревому спорту Львовского национального меди-
цинского университета имени Д. Галицкого, при этом 
студентов-гиревиков ІІ – ІІІ разряда было 18, І разряда 
– 12 и КМС – 7.

Анализ параметров ЧСС в покое, в группе 
студентов–гиревиков ІІІ – ІІ разряда позволил уста-
новить (табл. 1), что величина ЧСС у них составляла 
75,9±2,07 уд/мин и была достоверно (P<0,05) больше 
чем у студентов–гиревиков КМС, которых с повыше-
нием квалификации, ЧСС в покое снижалась и дости-
гала уровня 68,1±3,21 уд/мин. Сравнение показателей 
ЧСС между студентами уровня КМС и І разряда (табл. 
1) также показало достоверную разницу (P<0,05). 

Анализ времени восстановления ЧСС студентов 
до исходного уровня после 20 приседаний за 30 се-
кунд, позволил нам отметить достоверное улучшение 
данного показателя с повышением спортивного ма-
стерства студентов (Р<0,001) (табл. 1). У студентов-
гиревиков уровня КМС показатель времени восста-
новления ЧСС наименьший и составлял – 88,7±4,55 
с, и оценивался как «выше среднего». У студентов-
гиревиков І разряда исследуемый показатель досто-
верно ниже (Р<0,001) и равен 110,4±3,49 с, а в группе 
атлетов ІІ и ІІІ разрядов он значительно и также до-
стоверно ниже(Р<0,001) чем у студентов уровня КМС 
(118,1±3,92 с). Проведенный анализ указывает на 
улучшение деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы у студентов-гиревиков с повышением уровня их 
спортивной квалификации.

Критерием резерва и экономизации функций 
сердечно-сосудистой системы является показатель ин-
декса Робинсона. Снижение этого индекса свидетель-
ствует об улучшении функциональных возможностей 
организма. Исследование динамики индекса Робин-
сона позволяет определить, что показатели группы 
студентов ІІІ и ІІ разрядов являются достоверно ниже 
– 91,3 усл.ед. и находятся на «среднем уровне» (табл. 
1). С повышением уровня спортивной квалификации 
студентов−гиревиков показатели индекса Робинсо-
на достоверно снижались (P<0,05), что указывало 
на улучшение деятельности их сердечно-сосудистой 
системы. Показатели функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы студентов−гиревиков 
спортивной квалификации КМС по индексу Робин-
сона составляли 78,8 усл.ед. и оценивались нами как 
«выше среднего».

Анализ показателей жизненной емкости легких 
свидетельствовал об их улучшении с повышением 
спортивного мастерства студентов-гиревиков. Так у 
студентов спортивной квалификации КМС параметры 
ЖЕЛ составляли 4,46 л и являлись достоверно наивыс-
шими среди студентов исследуемых групп (Р>0,05) 
(табл. 1). Проведенный анализ свидетельствует о по-
ложительном влиянии занятий гиревым спортом на 
совершенствование системы дыхания у студентов, а 
также о важном значении развития функциональных 

возможностей этой системы для достижения высоких 
результатов в гиревом спорте. 

Анализ параметров кардиореспираторной систе-
мы студентов-гиревиков и стойкости их организма к 
гипоксии, показанных во время пробы Штанге, по-
зволяет отметить, что наилучший результат времени 
задержки воздуха во время вдоха показали студенты в 
группе спортивной квалификации КМС – 91,7±3,52 с 
(табл. 1), при чём  этот показатель достоверно (Р<0,05)  
лучший чем у перворазрядников (81,2±3,41 с) и до-
стоверно (Р<0,01) лучше чем у студентов−гиревиков 
более низкой спортивной квалификации, ІІІ и ІІ раз-
ряда (57,2±3,91 с).

Физическая работоспособность студентов-
гиревиков оценивалась нами по методике велоэргоме-
трического теста PWC170, кгм/мин. Анализ показателей 
физической работоспособности студентов−гиревиков 
разной квалификации показал, что их изменения 
носят положительный характер (табл. 1). В группе 
студентов−гиревиков ІІІ и ІІ разряда значение PWC170, 
кгм/мин было наименьшим и составляло 1095,2 кгм/
мин, это указывало на тот факт, что они практически 
не отличались от лиц, которые не занимаются спортом, 
о чем говорят данные научной литературы [9, 10, 11]: у 
здоровых мужчин (средний возраст 23,9±6,1 лет), не за-
нимающихся спортом, величина PWC170, кгм/мин (на 
уровне х±m) составляет 1001±136 кгм/мин, а у высоко-
квалифицированных тяжелоатлетов PWC170, кгм/мин 
составляет 1148±224 кгм/мин [7]. 

У студентов-гиревиков І разряда происходит по-
вышение физической работоспособности в сравне-
нии со студентами-гиревиками ІІІ и ІІ разряда (табл. 
1 и рис. 1), хотя различия являются недостоверными 
(Р>0,05). Наивысшее значение PWC170, кгм/мин за-
фиксировано у студентов спортивной квалификации 
КМС – 1297,8±71,5 кгм/мин, что достоверно (P<0,05) 
выше чем у студентов ІІІ и ІІ разряда и недостоверно 
(Р>0,05) выше чем у студентов-гиревиков І разряда. 
Сравнивая значение PWC170, кгм/мин у студентов-
гиревиков спортивной квалификации КМС с эталон-
ной таблицей, предложенной В.Л. Карпманом [7], 
можно установить, что оно приравнивается к физи-
ческой работоспособности теннисистов (1280 кгм/
мин) и свидетельствует о повышении выносливости и 
функциональных возможностей вегетативных систем 
организма и эффективности работы аппарата кровоо-
бращения у студентов-гиревиков спортивной квали-
фикации КМС. Это дает нам право утверждать, что 
у студентов-гиревиков рост спортивных результатов 
происходил в как за счет повышения развития сило-
вых качеств (ІІІ-І разряд), так и за счёт повышения по-
казателей физической работоспособности (студенти-
гиревики спортивной квалификации КМС).

Выводы.
Исследование уровня показателей функциональ-

ных возможностей студентов-гиревиков позволяет 
отметить о достоверном улучшении показателей, свя-
занных с работой на выносливость (ЧСС, PWC170 и 
др.) с повышением квалификации. Все это показыва-
ет, что занятия гиревым спортом содействуют разви-
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тию общей выносливости, работоспособности, усо-
вершенствованию функциональных возможностей 
основных систем организма.

В последующем предусматривается исследовать 
уровень и динамику показателей физического раз-
вития студентов-гиревиков, а также влияние занятий 
гиревым спортом на физическую подготовленность 
и эффективность обучения студентов медицинского 
университета.
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Таблица 1
Показатели функциональных возможностей организма  

студентов-гиревиков различной квалификации (х±m, n=37)

Показатели 
ІІІ – ІІ разряд І разряд КМС

n=18 n=12 n=7
ЧСС в покое, уд./мин 75,9±2,07 73,2±3,76 67,8±3,21* ** 
Время восстановления ЧСС после 20 при-
седании за 30 с, (с) 118,1±3,92 110,4±3,49 88,7±4,55 * **

Индекс Робинсона, усл.ед. 91,3±2,96 85,2±3,88 78,8±3,63*
ЖЕЛ, л 4,13±0,41 4,32±0,37 4,46±0,34
Проба Штанге, с 57,2±3,91 81,2±3,41 91,7±3,52* **
PWC170, кгм/мин 1095,2±59,9 1170,1±65,8 1297,8±71,5*

Примечания: *  – достоверные (р<0,05) различия между показателями студентов–гиревиков КМС и ІІІ – ІІ разряда.  
                       ** – достоверные (р<0,05) различия между показателями студентов–гиревиков КМС и І разряда.

Рис. 1. Динамика показателей физической работоспособности у студентов-гиревиков различной 
квалификации (n=37, в кгм/мин)
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Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців  
до рукопашного бою в зарубіжних арміях

Маракушин А.І., Попов Ф.І., Куцевол Р.В.
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Анотації:
Розглянуто основні системи руко-
пашного бою, які лежать в основі 
рукопашної підготовки військовос-
лужбовців армій провідних країн 
світу. Узагальнено досвід рукопаш-
ної підготовки та проаналізовані 
основні існуючі системи рукопаш-
ної підготовки військовослужбов-
ців зарубіжних армій. Наведено 
аналіз публікацій, керівних доку-
ментів, настанов, статутів в яких 
відображено зміст рукопашної під-
готовки військовослужбовців зару-
біжних армій. Визначено погляди, 
проблеми та тенденції розвитку 
рукопашної підготовки для розро-
блення методичних рекомендацій 
перспективної системи рукопашної 
підготовки військовослужбовців. 

Маракушин А.И., Попов Ф.И., Куцевол Р.В. 
Анализ опыта подготовки военнослужа-
щих к рукопашному бою в зарубежных 
армиях. Рассмотрены основные системы 
рукопашного боя, которые лежат в основе 
рукопашной подготовки военнослужащих 
армий ведущих стран мира. Обобщен опыт 
рукопашной подготовки и проанализированы 
основные существующие системы рукопаш-
ной подготовки военнослужащих зарубежных 
армий. Представлен анализ публикаций, 
руководящих документов, наставлений, 
уставов в которых отображено содержание 
рукопашной подготовки военнослужащих 
зарубежных армий. Определены взгляды, 
проблемы и тенденции развития рукопаш-
ной подготовки для разработки методичес-
ких рекомендаций перспективной системы 
рукопашной подготовки военнослужащих.

Marakushyn A.I., Popov F. I., Kutshevol 
R.V. Analysis of training experience of 
military men to hand-to-hand combat 
in the foreign countries. It is shown the 
main systems of hand-to-hand combat 
on the bases of hand-to-hand military 
men training in the world leading coun-
tries armies. Summarized the experience 
of hand-to-hand combat training. It is an-
alyzes the main existing systems hand-
to-hand training of servicemen of foreign 
armies. The analysis of publications, 
guidance documents, manuals, statutes 
which display the contents of hand-to-
hand combat training of servicemen of 
foreign armies. Defined views, concerns 
and tendencies of hand-to-hand training 
to develop guidelines an advanced hand-
to-hand combat training of servicemen.

Ключові слова:
рукопашний бій, бойова діяль-
ність, фізична підготовка.

рукопашный бой, боевая деятельность, 
физическая подготовка.

hand-to-hand combat, combat activity, 
physical training.

Вступ.1
Рукопашний бій представляє собою вид бойової 

діяльності військовослужбовців в ближньому бою з 
супротивником. Підготовка військовослужбовців і 
підрозділів до ведення  рукопашного  бою на сьогод-
няшний день має актуальне значення для формування 
боєготовності військ і сил Збройних Сил України. Ува-
га до рукопашного бою в арміях НАТО викликана тим, 
що командування цих армій розглядає навчання руко-
пашному бою не лише як прекрасний засіб військово-
прикладної фізичної підготовки, але і як незамінний 
засіб психологічного загартування військовослужбов-
ців, виховання у них упевненості в собі, агресивності, 
сміливості і стійкості до дії бойового стресу. 

Дослідження проводиться відповідно до теми 
науково-дослідної роботи “Теоретичне узагальнення та 
розроблення методичних рекомендацій перспективної 
системи рукопашної підготовки військовослужбовців 
Збройних Сил України” (шифр “Боєць − 2011”) з 
номером державної реєстрації 0101U001169. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала в узагальненні досві-

ду та аналізі основних існуючих систем рукопашної 
підготовки військовослужбовців зарубіжних армій.

Результати дослідження.
У збройних силах провідних країн НАТО – США, 

ФРН, Англії і Франції – навчання військовослужбов-
ців рукопашному бою є самостійним розділом бойової 
підготовки військ, який регламентується особливими 
документами (статутами, настановами, керівництвом) 
і на який відводиться окремий час. Навчання військо-
вослужбовців рукопашному бою в кожній з армій 
НАТО має свої особливості, пов'язані з традиціями, 
бойовим досвідом, системою комплектування і підго-
товки військ. Найбільш розвинена система навчання 
рукопашному бою існує нині в армії і морській піхоті 
США [5].
© Маракушин А.І., Попов Ф.І., Куцевол Р.В., 2011

До недавнього часу навчання штиковому бою 
в американській армії ґрунтувалося на німецьких 
(прусських) і російських традиціях. Вони були впро-
ваджені  в американській армії ще у кінці 18 сторіччя 
пруським офіцером фон Штойбеном, значною мірою 
розділяючим погляди великого російського полко-
водця А. В. Суворова. У одному з перших статутів 
американської армії фон Штойбен писав, що багнет 
– ц е вісь, на якій  тримається боєготовність, мораль-
ний дух і дисципліна армії.

До другої світової війни навчання рукопашному 
бою в американській армії не мало систематичного 
характеру. Командири частин і підрозділів проводили 
його за власною ініціативою. З початком війни в ар-
мію призивались тисячі цивільних викладачів і трене-
рів, які в учбових центрах навчали солдатів головним 
чином боксу і вільній боротьбі. В ході війни амери-
канці познайомились з різними видами «бойового 
мистецтва» японських самураїв (джіу-джитсу, кендо, 
карате, дзюдо і айкидо), що зробили великий вплив 
на американську систему підготовки до рукопашного 
бою. Проте стрімкий розвиток бойової техніки в піс-
лявоєнний період породило концепцію «кнопкової ві-
йни» і, як наслідок – зневага до фізичної підготовки і, 
зокрема, до навчання рукопашному бою.

Втрати і поразки в Кореї та у В'єтнамі змусили аме-
риканське командування переглянути усю систему бо-
йової підготовки військ, у тому числі зміст і организа-
цію навчання рукопашному бою. Був навіть створений 
спеціальний комітет, що всебічно вивчив цю проблему. 
На підставі звіту комітету прийняті відповідні рішення 
і видані керівні документи, регламентуючі зміст і ор-
ганізацію навчання військовослужбовців рукопашному 
бою: польовий статут армії США FM 21-150, польовий 
статут корпусу морської піхоти США. Крім того, вида-
ні різні посібники і керівництво, що містять методичні 
вказівки для керівників занять, такі, як «Енциклопедія 
рукопашного бою», «Холодна сталь» і інші.
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Нині основним керівним документом по підготовці 
до рукопашного бою в армії США являється польовий 
статут FM 21-150. Їм передбачається навчання по так 
званому «інстинктивному методу», розробленому про-
фесором Илінойського університету А. Сейдлером для 
корпусу морської піхоти США. «Інстинктивний метод» 
навчання рукопашному бою ґрунтується на припущен-
ні про те, що в бою перед лицем смертельної загрози 
свідомість людини блокується і дії визначаються при-
родженими інстинктами агресивності і самозбережен-
ня. Тому техніка і тактика рукопашного бою повинні 
ґрунтуватися на інстинктивних реакціях. Методика на-
вчання полягає в багатократному повторенні прийомів 
і їх комбінацій в поступово зростаючому темпі. Вико-
нання прийомів супроводжується загрозливим гарчан-
ням і пронизливими криками, сприяючими кращому 
прояву первинних інстинктів, а також маючи  демора-
лізуючу   дію  на   супротивника [5].

Техніка рукопашного бою включає: прийоми шти-
кового бою, прийоми бою ножем, прийоми бою без 
зброї (удари рукою і ногою, захоплення і звільнення 
від захоплень, звалювання і кидки, прийоми обеззбро-
єння супротивника, прийоми зв'язування, конвоюван-
ня і обшуку полонених); Однією з головних вимог 
відбору прийомів вважається їх простота: жоден при-
йом не містить більше 2-3 елементів.

Навчання рукопашному бою в американській армії 
розподіляється  на три етапи і включає відповідно три 
курси: основний, підвищений і спеціальний. Осно-
вний курс вивчається в період початкової підготовки 
рекрутів в учбовому центрі. Цей курс включає при-
йоми штикового бою і прості прийоми бою без зброї: 
підготовка до бою, удари рукою і ногою і ряд прийомів 
захисту. Підвищений курс проводиться в період інди-
відуального навчання в учбовому центрі і включає: 
прийоми самостраховки при падіннях, звалювання і 
кидки, прийоми обеззброєння супротивника при уко-
лах багнетом, прийоми бою ножем. Спеціальний курс 
призначений головним чином для особового складу 
диверсійно-розвідувальних підрозділів (рейнджерів), 
для повітряних десантників і підрозділів військ спе-
ціального призначення. Цей курс містить різні спосо-
би захоплень і звільнень від них, звалювання і кидки, 
способи зняття вартового, прийоми зв'язування, кон-
воювання і обшуку полонених. На проходження кож-
ного курсу відводиться 8-10 годин. Для закріплення і 
підтримання навичок рукопашного бою статут перед-
бачає 30-хвилинні тренування 2-3 рази в тиждень в 
ході занять по бойовій підготовці [3].

Підготовка рекрутів до рукопашного бою в учбо-
вих центрах проводиться спеціальними інструктора-
ми сержантами; у лінійних частинах командирами  
підрозділів.

Навчання штиковому бою проводиться в три ета-
пи: засвоєння основних прийомів нападу і захисту, 
подолання штурмової смуги, поєдинки і групові бої в 
захисному спорядженні і з тренувальними палицями. 
Техніка штикового бою, розроблена А. Сейдлером, 
дещо відрізняється від класичної техніки фехтування 
на багнетах і характеризується застосуванням різаль-

них і рубаючих ударів багнетом, різноманітних ударів 
прикладом, підставок і блоків.

Штурмова смуга завдовжки 300-460 м з 10 рядами 
мішеней і 8 перешкодами польового типу долається 
у складі відділення. Мішені мають змінні елементи, 
розташування яких визначає застосування тих або 
інших прийомів. Штурмова смуга призначена для 
вдосконалення виконання прийомів штикового бою і 
подолання перешкод, розвитку швидкісно-силової ви-
тривалості і спритності, виховання рішучості, впевне-
ності в собі і здобуття «командного духу» при діях у 
складі підрозділу. Ця вправа являється кваліфікацій-
ною при визначенні рівня індивідуальної і групової 
підготовленості [3].

Поєдинки в захисному спорядженні з тренуваль-
ними палицями проводяться з метою вдосконалення 
техніки і тактики рукопашного бою в безпосередньо-
му контакті з супротивником, а також для виховання 
сміливості, агресивності і стійкості до впливу бойово-
го стресу. Поєдинки проводяться в парах, один проти 
двох, двоє проти трьох і відділення проти відділення. 
Переможцем в поєдинку вважається той, хто зіб'є су-
противника на землю і «докінчить» його або змусить 
здатися. Такі заняття, на думку американських фа-
хівців, прекрасний засіб привиття «бойового духу» 
і формування «психології переможця». Військовос-
лужбовці, що взяли визначену кількість перемог в по-
єдинках, отримують право на носіння значка «Fit to 
Fiqht» («Готовий до бою»).

Система прийомів бою без зброї, розроблена офі-
цером спеціальних військ О. Нейлом, ґрунтується на 
техніці карате, пристосованій до армійських умов. 
Головним засобом досягнення перемоги є удари, що 
наносяться в найуразливіші точки людського тіла. За-
хоплення, звалювання і кидки виконують допоміжну 
роль. Навчання ударам ведеться спочатку без уражен-
ня цілі, а потім на мішках з піском або на спеціальних 
пластикових манекенах, іноді одягнених у військову 
форму супротивника, що повинне сприяти вихованню 
ненависті до вірогідного супротивника .

У підрозділах рейнджерів і військ спеціального 
призначення для вдосконалення навичок рукопашно-
го бою проводяться заняття по дзюдо, карате і тхек-
вондо. У корпусі морської піхоти США навчання 
рукопашному бою має давню традицію і свою специ-
фіку. Окрім штикового бою і прийомів бою без зброї 
морські піхотинці вивчають різні способи метання 
ножа і прийоми бою поліцейською палицею. Останнє 
пов'язане з тим, що морська піхота США, окрім чи-
сто бойових завдань, виконує поліцейські функції на 
кораблях і військово-морських базах, а також по охо-
роні усіх урядових об'єктів, включаючи дипломатичні 
представництва США за кордоном. Зміст і методика 
навчання американських морських піхотинців руко-
пашному бою якнайповніше викладені в посібнику Д. 
Сайерса «Cold Steel»(«Холодна сталь») [5].

У англійській професійній армії, так само, як і в 
арміях змішаного складу Франції і ФРН, навчання 
рукопашному бою є обов'язковою частиною бойової 
підготовки, на яку відводиться спеціальний час. Крім 
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того, надаючи особливе значення цьому виду підго-
товки, командування французької і західнонімецької 
армій прагне використовувати з цією метою і поза-
службовий час. У військах функціонує велика кіль-
кість клубів «Бойових видів спорту» (джіу-джитсу, 
дзюдо, карате), військовий друк періодично публікує 
комплекси прийомів рукопашного бою для групового 
і самостійного вивчення.

Фізична підготовка в арміях варшавського дого-
вору і колишніх соціалістичних державах служила 
важливим засобом бойової підготовки військ. Руко-
пашний бій був обов'язковим розділом фізичної підго-
товки військовослужбовців. При цьому широко вико-
ристовувався досвід російської і радянської армії, яка 
у всьому світі визнається хранителькою кращих тра-
дицій цього виду бою. Тому фахівці зарубіжних армій 
ретельно вивчають радянську систему підготовки до 
рукопашного бою і прагнуть застосувати її цілком або 
частково у себе.

В той же час в арміях багатьох країн є свої націо-
нальні системи підготовки до рукопашного бою. Таким 
чином, поєднання елементів радянського досвіду і наці-
ональних традицій створює специфічні особливості сис-
теми підготовки до рукопашного бою в кожній з армій.

У Національній народній армії НДР рукопаш-
ний бій проводився разом з подоланням перешкод 
і метанням гранат і входив до комплексу військово-
прикладного фізичного тренування на штурмовій 
смузі. Зміст розділу включав: прийоми самострахов-
ки, кидки, удари рукою і ногою, больові прийоми, за-
душення, звільнення від захоплень, удари прикладом 
і уколи багнетом, удари ножем і малою лопатою, при-
йоми обеззброювання, зв'язування і комбінації з на-
званих прийомів.

Техніка виконання прийомів значною мірою ана-
логічна опису прийомів в НФП-87, за винятком при-
йомів зв'язування, які узяті з американського статуту 
FM 21-150. Загальна кількість прийомів менша, ніж 
в НФП-87, оскільки з кожної групи взяті тільки най-
простіші. Послідовність навчання включала виконан-
ня прийому по розподілах і в цілому – на тренажерах 
(мішенях) і з партнером з різних початкових положень 
і у поєднанні з іншими прийомами і діями [1].

Перевірка проводилася в ході занять та в кінці пері-
оду навчання. Перевірялася і оцінювалася тільки тех-
ніка виконання окремих прийомів. Контрольні вправи 
на штурмовій смузі включали також уколи багнетом і 
удари прикладом по мішенях.

У десантних і розвідувальних підрозділах  НДР 
заняття з рукопашному бою проводилися окремо від 
подолання перешкод і метання гранат. У зміст занять 
і перевірки додатково включалися три комплекси при-
йомів бою без зброї і один комплекс прийомів бою з 
автоматом або карабіном. При оцінці враховувалися 
послідовність і правильність виконання прийомів.

В цілому за змістом і методиці навчання підготов-
ка до рукопашного бою в  НДР була близька до радян-
ської: чітке, однакове планування, наявність типових 
планів-конспектів на усі заняття і стандартної матері-
альної бази.

У Війську Польському рукопашний бій мав давні 
історичні традиції, і нині йому надається велике зна-
чення як важливому засобу фізичної і психологічної 
підготовки військовослужбовців.

Навчання рукопашному бою проводиться на 
предметних і комплексних заняттях. Прийоми і дії 
об'єднані в 4 комплекси:

перший (початковий) комплекс –  заготовки до бою, • 
способи пересування, прийоми самостраховки, при-
йоми бою автоматом (карабіном) і малою лопатою;
другий (основний) – удари ножем, удари ногою і ру-• 
кою, звільнення від захоплень і захисту від задуш-
ливих прийомів;
третій і четвертий (спеціальні) больові прийоми, • 
кидки і задушливі захоплення, прийоми обеззбро-
єння, удари рукою і ногою.

Для перевірки і оцінки підготовленості до руко-
пашного бою кожен комплекс розділяється на чотири 
контрольних тести, що містять по три прийоми. Всьо-
го 16 тестів, що включають 48 прийомів.

У кожному  періоді навчання перевіряються  по 
два тести, тобто шість прийомів. Оцінюється якість 
виконання, але допускаються відступи, якщо вони 
сприяють досягненню кінцевого результату.

Техніка виконання прийомів  рукопашного  бою 
Війська  Польського дещо відрізняється в деталях від 
відповідних прийомів, що вивчалися в РА і ВМФ.

У Кубинській і в Болгарській народній армії органі-
зація, зміст і методика навчання військовослужбовців 
рукопашному бою були в цілому аналогічні радянській 
системі. Відміну болгарської системи представляли 
тільки військово-спортивні змагання, що включають 
виконання комбінації прийомів без зброї і із зброєю, 
метання металевих пластин по ростовій мішені, а та-
кож учбові поєдинки із зброєю і без зброї.

В Угорській  народній армії техніка виконання 
прийомів рукопашного бою і методика навчання були 
цілком узяті із статуту американської армії FМ 21-150.  
Деяка відмінність була тільки в розподілі прийомів по 
комплексах і в  послідовності  їх  вивчення.

Особливе місце рукопашний бій займає в системі 
бойової, фізичної і психологічної підготовки особово-
го складу Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). 
Курс, узятий керівництвом КНР на модернізацію 
збройних сил, супроводжується наполегливою, та-
кою, що іноді доходить до фанатизму, фізичним і пси-
хічним загартовуванням бійців і командирів.

Навчання рукопашному бою розглядається коман-
дуванням НВАК як один з ефективних засобів такого 
загартування. У зміст навчання входять прийоми шти-
кового бою, запозичені головним чином з радянської 
системи, і прийоми бою без зброї, засновані на тради-
ційній китайській системі кулачного бою – кунфу.

Заняття по рукопашному бою проводяться при мак-
симальній психологічній дії на солдата і спрямовані 
на прищеплення йому фанатичної войовничості і по-
чуття переваги над супротивником. Більшість занять 
по тактичній і вогневій підготовці супроводжується 
штиковими атаками, що проводяться в стрімкому тем-
пі з подоланням перешкод і поразкою мішеней.
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Значний досвід застосування рукопашного бою в 
сучасних умовах накопичила В'єтнамська народна ар-
мія (ВНА), яка 30 років вела майже безперервну ві-
йну проти японських, французьких і американських 
імперіалістичних армій. Б'ючись з добре озброєним і 
навченим супротивником, В'єтнамська народна армія 
виробила свою тактику бойових дій, яка образно на-
зивалася «Розкриття квітки усередині супротивника» 
і заключалась в непомітному просочуванні в розташу-
вання ворога, несподіваному нападі і знищенні його 
в ближньому бою. Б'ючись за принципом «тримаючи 
супротивника за пояс», тобто в безпосередньому зі-
ткненні з ним, бійці ВНА нав'язували ворогові руко-
пашні сутички, які зводили нанівець його перевагу в 
бойовій техніці і деморалізовували солдатів. Амери-
канці вимушені були визнати, що в ближньому і руко-
пашному бою перевага майже завжди була на стороні 
бійців ВНА.

Підготовка в'єтнамських військовослужбовців до 
рукопашного бою проводиться і в мирний час як на 
заняттях по фізичній підготовці, так і в процесі бо-
йового навчання. Навчання включає прийоми бою ав-
томатом, ножем і малою лопатою, а також комплекси 
прийомів бою без зброї, в основі яких лежать націо-
нальні види єдиноборств. Ці комплекси   виконуються   
щоденно   на   ранковій   фізичній зарядці.

Одною з основних форм оцінки якості засвоєння 
прийомів рукопашного бою військовослужбовцями 
всіх категорій у Збройних Силах Російської Федера-
ції та Збройних Силах України є проведення змагань з 
рукопашного бою [4]. 

Під час перевірки військовослужбовців з рукопаш-
ного бою призначається п’ять передбачених програ-
мою прийомів як з окремої вправи так і з різних вправ, 
що входять до програми навчання [2]. Вправи та при-
йоми для перевірки, підрозділам (окремим категорі-
ям військовослужбовців) призначаються за вибором 
того, хто перевіряє. 

Висновки. 
Таким чином, вивчення досвіду підготовки вій-

ськовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних 
арміях дозволяє визначити погляди і тенденцію роз-
витку цього виду бойової підготовки військ, які по-
трібно приймати до уваги з метою подальшого вдо-
сконалення підготовки українських військових.

В арміях усіх колишніх соціалістичних країн 
здійснювалася підготовка особового складу до руко-
пашного бою на основі власного і радянського до-
свіду, національних традицій і поглядів на характер 
бойових дій.
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Рівень знань про олімпійський рух школярів  
та юних спортсменів в Автономній Республіці Крим

Мут’єв А.В.
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Анотації:
Досліджено рівень олімпійських 
знань юних спортсменів Криму і 
встановлено, що він достовірно 
не відрізняється від рівня школя-
рів, що не займаються спортом. 
В експерименті приймали участь 
642 школяра з 20 навчальних 
закладів міст та сіл Криму. Ре-
комендовано створення окремої 
підсистеми олімпійської освіти і 
виховання, яка б забезпечувала 
високий рівень знань про олім-
пійський рух, мотивацію, закрі-
плення типів, зразків, моделей 
поведінки юних спортсменів від-
повідно до олімпійських ідеалів.

Мутьев А.В. Уровень знаний об олим-
пийском движении школьников и юных 
спортсменов в Автономной республике 
Крым. Исследован уровень олимпийских зна-
ний юных спортсменов Крыма и установлено, 
что он достоверно не отличается от уровня 
школьников, не занимающихся спортом. В 
эксперименте принимали участие 642 школь-
ника из 20 учебных заведений городов и сел 
Крыма. Рекомендовано создание отдельной 
подсистемы олимпийского образования и вос-
питания, которая бы обеспечивала  высокий 
уровень знаний об олимпийском движении, 
мотивации, закрепления типов, образцов, 
моделей поведения юных спортсменов в со-
ответствии с олимпийскими идеалами.

Mutiev A.V. The level of Olympic 
knowledge’s of schoolboys and young 
sportsmen of Crimea.  The level of 
Olympic knowledge of young sportsmen 
of Crimea is explored and it is set that it 
does not differ from the levels of school-
boys, which do not go in for sports. In 
experiment took part 642 schoolchildren 
from 20 educational establishments of 
Crimea. Creation of the separate system 
of Olympic education, which would pro-
vide the high level of knowledge about 
Olympic movement, motivation, fixing of 
types, standards, models of conduct of 
young sportsmen’s, in accordance with 
Olympic ideals is recommended.

Ключові слова:
олімпійський рух, знання, рівень, 
школярі, спортсмени.

олимпийское движение, знания, уровень, 
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Вступ. 1

Нині в умовах реформування національної освіти, 
інтеграції її до Європейського освітнього простору 
виникає нагальна потреба пошуку нетрадиційних під-
ходів до освіти та виховання.

Ці підходи сприяють створенню гуманістичних 
традицій в системі освіти: необхідно навчати дітей гу-
маністичному способу засвоєння світу, вмінню наслі-
дувати високі моральні принципи, виховувати в моло-
ді відношення до людини, як до найвищої цінності. 

Одним із варіантів вирішення цієї складної пробле-
ми може бути організація освітньо виховного проце-
су на основі ідеології олімпізму, шляхом олімпійської 
освіти [2, 7], що стосується як загальноосвітніх, так і 
позашкільних закладів, зокрема спортивного профілю.

Головною метою олімпійської освіти є впрова-
дження дієвої системи фізкультурної просвіти, яка по-
кликана сприяти вихованню молоді на гуманістичних 
ідеалах олімпізму, формуванню знань в галузі олімпіз-
му і Олімпійських ігор, формуванню традицій і куль-
тури здорового способу життя, престижу здоров’я, 
залучення до активних занять фізичною культурою і 
спортом [2, 5]. 

Результати багатьох досліджень, які проведено 
серед школярів, студентів, вчителів фізичної культу-
ри та тренерів з видів спорту [3, 8 та ін] свідчить про 
те, поряд із зростаючим інтересом молоді до спорту, 
олімпійських ігор спостерігається слабке засвоєння 
ними ідеалів, цінностей та традицій олімпізму. 

Поступово програми олімпійської освіти і вихо-
вання розповсюджуються в дитячих та молодіжних 
установах. В останній час ці проблеми висвітлюються 
в дослідженнях багатьох  науковців [1-8]. Всі  авто-
ри наукових робіт вказують на значущість та необ-
хідність гуманізації виховної діяльності, звертають 
увагу на гуманістичний характер ідей олімпізму, який 
за своєю сутністю та цільовими настановами висту-
пає вагомим фактором всебічного розвитку людини. 
Всі програми олімпійської освіти і виховання дітей 

© Мут’єв А.В., 2011

і молоді будуються з урахуванням місцевих традиції 
регіону, спортивних досягнень атлетів, особливості 
географічного розташування тощо. 

На створення в Україні дієвої фундаментальної 
системи олімпійської освіти спрямована спільна ді-
яльність НОК, ОАУ та Українського Центру олім-
пійських дослід жень та їх відділень [1], проте вона в 
більшій мірі розбудовує засоби та методи інтеграції 
олімпійської освіти в навчальний процес загальноос-
вітніх закладів, водночас впровадження олімпійської 
освіти у роботу позашкільних навчальних закладів 
(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ тощо) потребує подаль-
шого вивчення та розвитку.  

Робота виконана відповідно до плану науково-
дослідної роботи факультету фізичної культури і 
спорту Таврійського національного університету ім. 
В.І. Вернадського за темою «Науково-методичне об-
ґрунтування та забезпечення підготовки спортивного 
резерву», номер державної реєстрації 0106U001207.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є вивчення рівня та структури олім-

пійських знань учнів загальноосвітніх закладів та 
юних спортсменів Автономної республіки Крим.

Завданнями роботи є вивчення рівню знань шко-
лярів та юних спортсменів Автономної республіки 
Крим про олімпійський рух, факторів впливу занять 
спортом на рівень олімпійських знань школярів Кри-
му а також визначення перспектив подальшого вдо-
сконалення системи олімпійської освіти в Криму. 

Методи й організація дослідження. Під час дослі-
дження використовували наступні методи: аналіз, син-
тез, систематизація наукової та науково-методичної 
літератури, опитування, анкетування, методи мате-
матичної статистики. Дослідження було організовано 
під час педагогічної практики студентів факультету 
фізичної культури і спорту в загальноосвітніх та по-
зашкільних спортивних закладах Автономної респу-
бліки Крим. Було здійснено анкетування 642 школяра 
з 20 навчальних закладів міст та сіл Криму. Анкета 
була розроблена відповідно до рекомендацій для 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

86

шкільних вікторин з Олімпійського спорту [2] місти-
ла питання, які відображали рівень знань учнів щодо 
Олімпійських ігор Стародавньої Греції, Відродження 
Олімпійських ігор і історії Олімпійських ігор сучас-
ності, олімпійські види спорту та  Олімпійського руху 
України а також  питання про Олімпійських чемпіонів 
з України та олімпійців Криму.

Результати дослідження.
В результаті проведених досліджень було вста-

новлено, що 66,1 % опитаних школярів Криму ре-
гулярно займаються в секціях з різних видів спорту, 
при цьому в сільській місцевості їх відсоток склав 
71,4 %, в містах – 64,1 %. Стато-математична обробка 
отриманих даних показала, що школярі Криму дали 
правильні відповіді на 55,6 % питань пов’язаних із 
історією Олімпійських ігор Стародавньої Греції та 
на 63,0 % з відродження Олімпійських ігор і  історії 
Олімпійських ігор сучасності. На питання щодо олім-
пійських видів спорту та Олімпійського руху України 
правильні відповіді дали відповідно 70,2 % та 13,8 % 
учнів. Причому 97,2 % школярів знали що Олімпій-
ські ігри почали проводитися в Греції, але лише 38,9 
% вірно відповіли де саме. Чим нагороджували пере-
можців Олімпійських ігор знали 50,6 %, засновника 
сучасного олімпійського руху – 68,6 % а теперішнього 
керівника МОК лише 28,8 %. Високий відсоток пра-
вильних відповідей школярі Криму дали на запитан-
ня щодо кількості гравців в команді під час змагань 
по футболу – 92,8 %. Гірше всього учні знали хто зі 
спортсменів-українців завоював найбільшу кількість 
олімпійських нагород – 13,8 %.

Найвищий рівень вірних відповідей на питання 
пов’язані з історією Олімпійських ігор Стародавньої 
Греції встановлено в учнів 6 класів – 67,7 %,   На пи-
тання щодо відродження Олімпійських ігор сучаснос-
ті та олімпійських видів спорту найбільшу кількість 
вірних відповідей далі учні 9 та 7 класів відповідно 
68,8 % та 83,3 %.  Про Олімпійський рух України кра-
щі відповіді спостерігали в 7 класах  – 28,4 %.

В той же час достовірних розбіжностей в кількості 
загальних вірних відповідей між школярами Криму 
різного віку не встановлено (р>0,05).

Порівняння рівню знань школярів які займаються 
спортом та тих що не займаються встановило, що юні 
спортсмени мають кращі знання з олімпійської тема-
тики: з історії Олімпійських ігор Стародавньої Греції 
на 3,7 %, із відродження Олімпійських ігор і  історії 
Олімпійських ігор сучасності на 7,9 %, з  олімпійських  
видів  спорту  та Олімпійського руху України на 2,3 % 
та 4,0 %.  В той же час  позитивної  кореляційної за-
лежності між рівнем  знань про олімпійський рух та 
заняттями спортом не встановлено (r=0,12). Отже по-
ряд із зростанням інтересу молоді до спорту, Олімпій-
ських ігор відмічається слабке засвоєння ними знань, 
а можливо й ідеалів, цінностей і традицій олімпізму.

Встановлено, що 15,8 % опитаних школярів були 
не в змозі назвати жодного чемпіону олімпійських 
ігор з України, від 1 до 4 прізвищ змогли назвати 63,6 
%, від 5 до 9 – 19,8 % та лише 0,8 % назвали більш 10. 
55,8 % учнів не змогли назвати спортсменів-кримчан, 
які були переможцями, призерами або приймали 

Ріс. 1. Порівняння відсотку вірних відповідей у школярів Криму які займаються та не займають-
ся спортом. (1 – питання щодо історії Олімпійських ігор Стародавньої Греції, 2 – питання щодо 

відродження Олімпійських ігор і  історії Олімпійських ігор сучасності, 3 – питання щодо олімпійських 
видів спорту та Олімпійського руху України, 4 – питання щодо Олімпійського руху України).
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участь в Олімпійських іграх. Одне прізвище змогли 
вказати 24,2 % опитаних, від 2 до 4 – 19,0 %, більше 
5 – лише 1 %.

Певні відмінності проявляються у порівнянні знань 
про українців-переможців Олімпійських ігор та олім-
пійцях Криму у школярів які займаються спортом та 
тих що не займаються. Учні, які займаються спортом 
називали в середньому по 3,04+0,13 прізвища олімпій-
ських чемпіонів з України, а ти хто не займається по 
2,52+0,14 (р<0,05). Рівень знань про олімпійців Криму 
у спортсменів був в середньому – 0,93+0,07 прізвища 
в учнів, які не займаються – 0,60+0,06 (р<0,05).

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що 
як школярі так і юні спортсмени Криму мають певні 
знання про Олімпійський рух, але їх знання є досить 
неточними, розрізненими, потребують вдосконалення 
та систематизації. Таким чином, постає проблема під-
вищення ефективності роботи з олімпійської освіти 
школярів з використанням різних її форм. Особливої 
уваги потребує блок знань що пов’язані із регіональ-
ним компонентом, а саме із джерелами олімпійського 
руху в Криму, виступами кримських спортсменів на 
Олімпійських іграх тощо.

Система олімпійської освіти – система відкрита: 
в її становленні, функціонуванні, розвитку велику 
роль відіграє середа, яка виступає не тільки як фактор 
впливу, але й як компонент самої системи. Отримані 
дані свідчать, що середа спортивного закладу певною 
мірою позитивно впливає на рівень знань про олімпій-
ський рух у юних спортсменів, проте цілеспрямована 
робота з олімпійської просвіти вочевидь недостатня.  
В навчальних програмах для дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної май-
стерності та училищ олімпійського резерву практично 
відсутні в розділі «Теоретична підготовка» відомості 
про олімпійський рух.

Вважаємо за необхідне створення в позашкільних 
закладах спортивного профілю окремої системи олім-
пійської освіти і виховання на основі якої необхідно 
будувати всю виховну систему освітнього закладу. 
Важливим компонентом такої системи є знання про 
олімпійський рух (інформаційний блок), який поряд 
із мотивацією, розвитком здібностей, умінь і навичок 
та закріпленням типів, зразків, моделей поведінки лю-
дини у відповідності з олімпійськими ідеалами [8] є 
основними показником і компонентом олімпійської 
культури особистості, пов’язаними з основними цін-
ностями цієї культури.  

Висновки.
1. Учні загальноосвітніх та позашкільних спортивних 

закладів Автономної республіки Крим мають певні 
знання про олімпійський рух, але вони є досить не-
точними,  розрізненими, потребують вдосконален-
ня та систематизації.

2. Необхідна розробка та впровадження блоку знань, 
який пов’язаний із регіональними особливостями 
Криму.

3. Рівень олімпійських знань юних спортсменів Кри-
му достовірно не відрізняється від рівню школярів 
які не займаються спортом.

4. Необхідне створення та закріплення в норматив-
них документах позашкільних закладів спортив-
ного профілю окремої системи олімпійської освіти 
і виховання, яка би забезпечувала  високий рівень 
знань про олімпійський рух, мотивації, закріплення 
типів, зразків, моделей поведінки юних спортсменів 
у відповідності з олімпійськими ідеалами.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 

створенні та розбудові системи олімпійської освіти 
і виховання для позашкільних закладів спортивного 
профілю, яка сприятиме  вдосконаленню олімпійської 
культури юних спортсменів.
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Фактори впливу на силу ударів боксерів та футболістів  
на етапі попередньої базової підготовки

Нікітенко С.А., Нікітенко А.О., Нікітенко А.А. 
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Проаналізовано фактори, що 
впливають на силу ударів ру-
ками боксерів та ногами футбо-
лістів як критерій ефективності 
змагальної діяльності. Визна-
чено зв’язки між силою ударів 
руками та ногами. Пропонуєть-
ся об’єктивний критерій визна-
чення спеціалізованого відчут-
тя ударів боксерів і футболістів. 
Рекомендується розвивати мак-
симальну та вибухову силу всіх 
частин тіла спортсменів, за-
стосовуючи загальнопідготовчі 
вправи з подальшим переносом 
фізичних якостей на виконання 
спеціальних вправ.

Никитенко С.А., Никитенко А.А., Никитен-
ко А.А. Факторы, которые влияют на силу 
ударов боксёров и футболистов на этапе 
предварительной базовой подготовки. 
Проанализированы факторы, которые влия-
ют на силу ударов руками боксёров и ногами 
футболистов как критерий эффективности со-
ревновательной деятельности. Определены 
связи между силой ударов руками и ногами. 
Предлагается объективный критерий опред-
еления специализированного чувства ударов 
боксёров и футболистов. Рекомендуется раз-
вивать максимальную и взрывную силу всех 
частей тела спортсменов при выполнении 
общеподготовительных упражнений с даль-
нейшим переносом физических качеств на 
выполнение специальных упражнений.

Nikitenko S.A., Nikitenko A.O., Nikitenko 
A.A. Factors which influence on force 
of boxers` and footballers` shots on the 
stage of base pre-treatment. On the stage 
of base pre-treatment factors which influ-
ence on force of shots the hands of boxers 
and feet of footballers as a criterion of com-
petition activity efficiency are certain. Con-
nections are certain between force of shots 
by hands and feet. The objective test of the 
specialized sense determination of boxers` 
and footballers` shots is offered. It is rec-
ommended to develop maximal and explo-
sive force of all parts of sportsman body at 
implementation preparatory exercises with 
the further transfer of physical qualities on 
implementation of the special exercises.

Ключові слова:
бокс, футбол, сила ударів, мак-
симальна та вибухова сила.

бокс, футбол, сила ударов, максимальная и 
взрывная сила.

boxing, football, force of shots, maximal 
and explosive force.

Вступ.1

У видах спорту, що базуються на ударних діях, для 
досягнення перемоги в змаганнях велике значення 
має здатність спортсменів до володіння потужними 
ударами. Потужний удар по воротах у футболі та 
точний акцентований удар у боксі в певній мірі 
впливають на результат у змаганнях [6, 8].

Фахівці з боксу вважають, що підвищення рівня ін-
дивідуальної техніко-тактичної майстерності боксерів 
доцільно здійснювати у певних напрямках, один з яких 
– стабільне виконання сильних акцентованих ударів 
[1]. Водночас фахівці з боксу стверджують, що сильний 
удар не вважається самоціллю боксерів у змагальному 
бою. В історії розвитку боксу відомо багато видатних 
боксерів, які для досягнення перемоги у змаганнях не 
користувалися сильними ударами [7, 9]. Достатньо від-
значити таких боксерів, як чемпіон Олімпійських ігор 
1964 р. і 1968 р. Єжи Кулей, чемпіон Олімпійських ігор 
1964 р. і 1968 р. Борис Лагутін, чемпіон Олімпійських 
ігор 1972 р. Борис Кузнєцов, чемпіон Олімпійських 
ігор 1992 р. Оскар Дела Хойа, чемпіон Олімпійських 
ігор 1996 р. і 2000 р., володар Кубка Вала Баркера – 
кращий боксер ХХVІІ Олімпійських ігор Олег Саїтов. 
Зазначені боксери і багато інших чемпіонів з боксу не 
застосовували сильні удари, отримуючи перевагу в 
боях завдяки високому рівню майстерності та здатності 
переграти суперника точними несильними швидкими 
ударами [7, 9].

Науковці стверджують про наявність компенса-
торних коливань між швидкісно-силовими якостями 
спортсменів [4]. 

В попередніх дослідженнях підтверджено концеп-
цію про компенсаторні коливання між силою і швидкіс-
тю ударів у боксі: в кінці підготовчого періоду боксери 
застосовують навмисне зниження сили ударів, завдяки 
чому підвищують швидкість бойових дій [2, 3].

Отже, силу ударів у боксі доцільно розглядати як 
критерій ефективності змагальної діяльності, а також 
як фактор підвищення швидкості рухових дій шляхом 
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компенсаторних коливань між швидкісно-силовими 
якостями спортсменів.

Актуальність роботи полягає в оптимізації під-
готовки спортсменів у видах спорту, в яких застосо-
вуються ударні дії, завдяки використанню факторів 
впливу на динаміку сили ударів ногами та руками.

Дослідження проведено в рамках виконання іні-
ціативної теми НДР Львівського державного універ-
ситету фізичної культури “Оптимізація фізичної під-
готовки спортсменів-одноборців на етапах початкової 
та попередньої базової підготовки”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оптимізація підготовки 

спортсменів у видах спорту, які застосовують ударні 
дії руками та ногами.

Завдання дослідження.
1. Визначити показники максимальної та вибухової 

сили при застосуванні загальнопідготовчих вправ, 
сили ударів руками та ногами, здійснити між ними 
кореляційний аналіз у спортсменів різних видів 
спорту на етапі попередньої базової підготовки.

2. Визначити фактори, що впливають на динаміку сили 
ударів руками та ногами у боксерів і футболістів 
масових розрядів.
Методи і організація дослідження. У роботі засто-

совано такі методи дослідження: аналіз літературних 
джерел і узагальнення, хронодинамометрія, педаго-
гічне спостереження і тестування, опитування, мето-
ди математичної статистики.

В дослідженнях прийняли участь 55 спортсменів 
масових розрядів з різних видів спорту, що знаходять-
ся на етапі попередньої базової підготовки (боксери, 
футболісти, легкоатлети, фехтувальники, волейболісти, 
каратисти, п’ятиборці). До початку досліджень кожний 
спортсмен пройшов попередню підготовку з боксу. На 
протязі трьох тижнів вивчали елементи техніки боксу: 
пересування в бойовій стійці, захисти від ударів, по-
одинокі удари і комбінації прямих ударів, ударів збоку 
і знизу в атакуючій формі ведення бою та у відповідь 
на атаку партнера. Здійснювали імітацію бойових дій 
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боксерів (бій з тінню), удосконалювали силу ударів у 
вправах із снарядами на боксерському мішку. 

Сформовано три групи спортсменів. Перша група 
сформована з 18 боксерів. Даний вид спорту базується 
на застосуванні ударних дій руками. 

Друга група сформована з 17 футболістів. Вид 
спорту базується на застосуванні ударних дій ногами.

В третю групу (змішана група) увійшли 20 
спортсменів: легкоатлетів–7, фехтувальників–2, 
волейболістів–2, каратистів–5, п’ятиборців–4.

Із застосуванням тренувального снаряда, обладна-
ного хронодинамометром [5] визначали силу ударів 
руками і ногами.

Максимальну силу м’язів спортсменів визначали 
із застосуванням станової динамометрії. 

Вибухову силу в загальнопідготовчих вправах ви-
значали показниками відстані, на яку спроможний 
спортсмен здійснити поштовх м’яча масою 1 кг.

Однорідність груп досліджуваних спортсменів ре-
гулювалася із вимірюванням зросту і маси тіла (різ-
ниці недостовірні між груповими показниками зросту, 
маси тіла спортсменів), підбору спортсменів одного 
віку (16-17 років), кваліфікації (спортсмени масових 
розрядів) і чоловічої статі (табл. 1).

Після стандартної розминки [3] кожний спортс-
мен займав зручну дистанцію до боксерського трену-
вального снаряда, обладнаного хронодинамометром і 
виконував послідовно рукою і ногою удари з макси-
мально більшою силою. Вимірювалася максимальна 
сила поодинокого удару рукою і ногою. Застосовуючи 
становий динамометр визначали максимальну силу 
тяги м’язів спортсменів. Поштовх м’яча масою 1 кг 
спортсмени здійснювали з місця, виключаючи просу-
вання на ногах вперед.

Шляхом порівняльного аналізу отриманих серед-
ньоарифметичних показників сили ударів руками і 
ногами, максимальної та вибухової сили між групами 
спортсменів, а також внутрішньогрупового кореляцій-
ного аналізу зазначених показників визначалися фак-
тори, що характеризують окремо кожну групу спортс-
менів і впливають на силу ударів руками та ногами.

Результати дослідження.
Дослідження показників прояву силових якостей 

спортсменів свідчать про таке (табл. 1). Боксери з до-
стовірно більшою силою виконують удари руками, 
ніж футболісти (Р<0,01) і спортсмени змішаної гру-
пи (Р<0,001). Середньоарифметичний показник сили 
ударів рукою в групах зазначених спортсменів дорів-
нює відповідно: у боксерів 149 у.о., у футболістів 109 
у.о., у спортсменів змішаної групи 84 у.о.

Сила ударів рукою у футболістів достовірно біль-
ша, ніж у спортсменів змішаної групи (Р<0,01). 

Показники сили ударів ногою у боксерів і фут-
болістів знаходяться на одному рівні. Тобто, різниця 
між показниками в групах зазначених спортсменів 
недостовірна. Показники дорівнюють відповідно 114 
у.о. і 103 у.о. (Р>0,05). Показники сили ударів ногою 
у спортсменів змішаної групи достовірно менші (76 
у.о.), ніж у боксерів (Р<0,001) і футболістів (Р<0,01). 

Співвідношення показників дальності поштовху 
м’яча масою 1 кг зберігають таку ж закономірність 
між групами спортсменів, як і показники сили ударів 

рукою. Боксери виконують поштовх м’яча на відстань, 
достовірно більшу, ніж футболісти (Р<0,05) і спортс-
мени змішаної групи (Р<0,05). Показники дальності 
поштовху м’яча у боксерів, футболістів і спортсменів 
змішаної групи дорівнюють відповідно 13,4 м, 12,1 м, 
12,3 м. У футболістів та спортсменів змішаної групи 
за показниками відстані, на яку вони здійснюють по-
штовх м’яча, різниця недостовірна (Р>0,05). 

Показники прояву максимальної сили спортсме-
нів, яка визначалася із застосуванням станової дина-
мометрії, свідчать про наступне. На етапі попередньої 
базової підготовки у спортсменів змішаної групи по-
казники максимальної сили достовірно вищі, ніж у 
боксерів (Р<0,05) і футболістів (Р<0,05). Показники 
максимальної сили у спортсменів змішаної групи, 
боксерів і футболістів дорівнюють відповідно 138 кг, 
118 кг, 116 кг. Між показниками максимальної сили 
боксерів і футболістів різниця недостовірна (Р>0,05). 
Тобто, у боксерів і футболістів на етапі попередньої 
базової підготовки показники максимальної сили зна-
ходяться на одному рівні.

Результати опитування фахівців з футболу (n=17) 
свідчать про таке. Факт, що сила ударів ногами у фут-
болістів знаходиться на такому ж рівні, як у боксерів, 
пояснюється впливом навчання техніці ударів ногами 
молодих спортсменів. В момент удару по м’ячу шля-
хом “протягування” ноги м’яч спрямовується в пев-
ному напрямку. Тобто, точність удару футболістами 
здійснюється завдяки зупинки ноги в момент удару по 
м’ячу, що дає можливість спрямувати рух цього м’яча 
у певному напрямку. Даний факт негативно впливає 
на силу ударів ногами молодих футболістів.

Отже, на етапі попередньої базової підготовки 
футболістів в тренувальному процесі доцільно більше 
часу приділяти розвитку сили ударів ногами.

Результати досліджень свідчать, що на етапі по-
передньої базової підготовки боксери здатні розви-
вати силу ударів руками вищу, а також здійснювати 
поштовх м’яча масою 1 кг на більш довгу дистанцію, 
ніж футболісти та спортсмени змішаної групи. 

Футболісти і боксери здатні розвивати силу ударів 
ногами вищу, ніж спортсмени змішаної групи. Сила 
ударів ногами у футболістів і боксерів знаходиться на 
одному рівні – різниця недостовірна між показниками 
сили ударів.

Спортсмени змішаної групи відзначаються тим, 
що здатні розвивати максимальну силу м’язів досто-
вірно вищу, ніж боксери та футболісти (табл. 1). В той 
же час у спортсменів змішаної групи не встановлено 
достовірних взаємозв’язків показників максимальної 
сили з силою ударів руками і ногами. Отже, наявність 
достовірного взаємозв’язку між показниками загаль-
нопідготовчих і спеціальних вправ у певному виді 
спорту доцільно розглядати як об’єктивний критерій 
спеціалізованого відчуття спортсменів: у боксерів – 
відчуття ударів руками, у футболістів – відчуття уда-
рів ногами.

В результаті кореляційного аналізу (табл. 2) між 
показниками максимальної сили м’язів, сили ударів 
руками і ногами, відстані, на яку представники виду 
спорту здатні здійснити поштовх м’яча масою 1 кг, 
в кожній групі спортсменів (футболісти, боксери, 
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спортсмени змішаної групи) визначено такі достовір-
ні взаємозв’язки.

У всіх трьох групах спортсменів встановлено до-
стовірний взаємозв’язок між показниками сили ударів 
руками і ногами. Коефіцієнти кореляції у футболістів, 
боксерів і спортсменів змішаної групи дорівнюють від-
повідно: 0,549 (Р<0,05), 0,882 (Р<0,001), 0,496 (Р<0,05).

Чим більшу силу спортсмени здатні розвити засто-
совуючи удари руками, тим вони здатні розвити біль-
шу силу застосовуючи удари ногами. Та навпаки: чим 
більшу силу спортсмени здатні розвити застосовуючи 
удари ногами, тим вони здатні розвити більшу силу 
застосовуючи удари руками.

Даний факт свідчить, що на етапі попередньої 
базової підготовки для розвитку сили в ударних діях 
доцільно застосовувати багато різноманітних вправ із 
використанням ударів руками і ногами. Тобто, в під-
готовці молодих спортсменів застосовувати різнома-
нітні спортивні ігри та одноборства із використанням 
ударних дій руками і ногами з метою розвитку та по-
дальшого перенесення фізичних якостей (сили ударів) 
з одних частин тіла на інші.

В групі футболістів встановлено достовірний 
взаємозв’язок між показниками максимальної сили та 
сили ударів ногами (r = 0,527; Р<0,05). В групі боксе-
рів встановлено достовірний взаємозв’язок між показ-
никами максимальної сили та сили ударів руками (r = 
0,741; Р<0,001). Тобто, певний рівень розвитку мак-
симальної сили у спортсменів впливає, в залежності 
від їх спеціалізації, на рівень сили ударів із застосу-
ванням певних частин тіла. У футболістів позитивно 
впливає на силу ударів ногами, у боксерів – на силу 
ударів руками. 

Отже, на етапі попередньої базової підготовки до-
цільно розвивати максимальну силу м’язів з метою 
подальшого перенесення якостей в залежності від спе-
ціалізації: у футболістів для підвищення сили ударів но-
гами, у боксерів для підвищення сили ударів руками.

Факт, що у спортсменів змішаної групи лише по-
казники максимальної сили достовірно вищі, ніж у 
футболістів (Р<0,05) та боксерів (Р<0,05), а також ви-
значення наявності достовірного взаємозв’язку між 
показниками максимальної сили та сили ударів ру-
ками у боксерів, а також показниками максимальної 

Таблиця 1
Показники максимальної та вибухової сили в групах спортсменів різних видів спорту  

на етапі попередньої базової підготовки

Групи 
спортсменів

Довжина тіла, 
см

Маса 
тіла, кг

Сила ударів 
рукою, у. о.

Сила ударів 
ногою, у. о.

Відстань 
поштовху 
м’яча, м

Максималь-
на сила 

м’язів, кг
Футболісти 
(n = 17)

x
V%

173,8
3

64,7
8

109
19

103
14

12,1
7

116
15

Р >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05
Боксери 
(n = 18)

x
V%

172,5
4

64,1
14

149
20

114
18

13,4
9

118
19

Р >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05
Змішана 
(n = 20) *

x
V%

176,2
4

67
8

84
16

76
15

12,3
8

138
17

Р >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,05
Футболісти 
(n = 17)

x
V%

173,8
3

64,7
8

109
19

103
14

12,1
7

116
15

Примітки: * – змішана група спортсменів (легкоатлетів–7, фехтувальників–2, волейболістів–2, каратистів–5,  
          п’ятиборців–4); у. о. – умовні одиниці.

Таблиця 2
Кореляційні взаємозв’язки між показниками максимальної та вибухової сили у спортсменів різних видів спор-

ту на етапі попередньої базової підготовки (Р<0,05 – 0,001)

Групи Тести

1
довжина 

тіла

2
маса  
тіла

3
сила ударів 

рукою

4
сила ударів 

ногою

5
макси-
мальна 

сила м’язів

Футболісти
(n = 17)

2- маса тіла 0,578 - - - -
4- сила ударів ногою - - 0,549 - -
5- максимальна сила - 0,493 - 0,527 -
6- відстань поштовху м’яча - 0,563 - - 0,614

Боксери
(n = 18)

2- маса тіла 0,770 - - - -
3- сила ударів рукою - 0,695 - - -
4- сила ударів ногою - 0,577 0,882 - -
5- максимальна сила - 0,685 0,741 - -
6- відстань поштовху м’яча - - 0,689 - -

Змішана*
(n = 20)

2- маса тіла 0,672 - - - -
4- сила ударів ногою 0,499 - 0,496 - -
6- відстань поштовху м’яча 0,607 0,533 - 0,628 -

* – змішана група спортсменів (легкоатлетів – 7, фехтувальників – 2, волейболістів – 2, каратистів -5, п’ятиборців – 4).
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сили й сили ударів ногами у футболістів (на основі 
достовірного статистичного взаємозв’язку можна пе-
редбачити перенос фізичних якостей спортсменів), 
свідчить про недостатню увагу в тренувальному про-
цесі розвитку максимальної сили в групах зазначених 
спортсменів (футболістів і боксерів).

Визначено достовірний взаємозв’язок сили ударів 
з масою тіла тільки в групі боксерів. В групі боксерів 
коефіцієнти кореляції між показниками сили ударів 
руками і маси тіла дорівнює 0,695 (Р<0,01), між по-
казниками сили ударів ногами та маси тіла дорівнює 
0,577 (Р<0,05).

У футболістів і спортсменів змішаної групи між ана-
логічними показниками достовірного взаємозв’язку 
не визначено. Зазначений факт свідчить про те, що на 
даному етапі багаторічної підготовки боксери вже во-
лодіють здатністю застосовувати масу тіла в ударні дії 
з метою збільшення сили ударів. Чим більша маса тіла 
використовується в ударних діях руками і ногами, тим 
з більшою силою виконуються удари.

Висновки. 
На етапі попередньої базової підготовки боксерів і 

футболістів визначено фактори, які доцільно застосо-
вувати для підвищення сили ударів руками та ногами:

взаємозв’язки між показниками сили ударів руками • 
і ногами; 
рівень розвитку максимальної сили м’язів спортс-• 
менів, який впливає на силу ударів руками у боксе-
рів та на силу ударів ногами у футболістів;
 рівень розвитку вибухової сили м’язів верхніх кінцівок • 
у боксерів при виконанні загальнопідготовчих вправ;
 здатність спортсменів збільшувати силу ударів ру-• 
ками та ногами завдяки вмінню використовувати 
масу тіла в ударних діях. 

Достовірний статистичний взаємозв’язок між по-
казниками сили ударів руками та ногами у спортсменів 
свідчить про таке: чим вищу силу спортсмени здатні 
розвити в ударних діях руками (ногами), тим вищу силу 
вони здатні розвити в ударних діях ногами (руками). В 
тренувальному процесі доцільно застосовувати різно-
манітні вправи, спрямовані на підвищення сили ударів 
руками та ногами з подальшим переносом фізичних 
якостей спортсменів з одних частин тіла на інші.

Визначено достовірний статистичний взаємозв’язок 
максимальної сили м’язів спортсменів з показниками 
сили ударів руками у боксерів і показниками сили 
ударів ногами у футболістів: чим більший рівень 
максимальної сили, тим більша сила ударів руками у 
боксерів і більша сила ударів ногами у футболістів. В 
тренувальному процесі доцільно застосовувати різно-
манітні вправи, спрямовані на розвиток максимальної 
сили з подальшим переносом фізичних якостей на 
силу ударів руками та ногами.

Встановлено об’єктивний критерій спеціалізова-
ного відчуття спортсменів – наявність достовірно-
го взаємозв’язку між показниками спеціалізованих і 
загальнопідготовчих вправ у певному виді спорту. У 
боксі – взаємозв’язок між показниками сили ударів 
руками та показниками максимальної сили, у футболі 
– взаємозв’язок між показниками сили ударів ногами 
та показниками максимальної сили.

Визначено достовірний статистичний взаємозв’язок 
у боксерів між силою ударів руками та показниками 

дальності поштовху м’яча масою 1кг: чим більша від-
стань, на яку спроможний боксер здійснити поштовх 
м’яча, тим більша сила ударів руками. На даному ета-
пі багаторічної підготовки боксерів в тренувальному 
процесі доцільно застосовувати загальнопідготовчі 
вправи у поштовху предметів масою 1 кг з метою по-
дальшого переносу фізичних якостей на виконання 
ударних дій боксерів. 

Визначено достовірний статистичний взаємозв’язок 
маси тіла боксерів з силою ударів руками та ногами 
(у футболістів і спортсменів змішаної групи відсут-
ній достовірний взаємозв’язок), а також факт, що у 
боксерів показники сили ударів руками достовірно 
вищі, ніж у футболістів і спортсменів змішаної гру-
пи, показники сили ударів ногами достовірно вищі, 
ніж у спортсменів змішаної групи та знаходяться на 
одному рівні з футболістами, свідчать про те, що на 
даному етапі багаторічної підготовки, саме, боксери 
володіють здатністю включати масу тіла в силу ударів 
руками і ногами. На етапі попередньої базової підго-
товки спортсменів доцільно застосовувати різнома-
нітні вправи, які сприятимуть розвитку спроможності 
підвищувати міжм’язову координацію з метою засто-
сування максимально більшої маси тіла, збільшення 
потужності та ефективності виконання цих вправ.

У подальших дослідженнях передбачається ви-
значення доцільності застосування певних загально-
підготовчих і спеціальних вправ одноборців з метою 
розвитку їх фізичних якостей на різних етапах багато-
річної підготовки у залежності від виду спортивного 
одноборства (бокс, кікбоксінг, рукопаш гопак, карате, 
фехтування).
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Часовий вплив військово-професійної діяльності  
на фізичний розвиток та функціональний стан 

військовослужбовців-операторів
Ольховий О.М.1, Корчагін М.В.1, Красота В.М. 2

Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба1 

Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова2 

Анотації:
Розглядається вплив умов 
військово-професійної діяльнос-
ті на фізичний розвиток та функ-
ціональний стан спеціалістів 
операторського профілю. Про-
ведені дослідження доводять, 
що існуюча система організації 
військово-професійної діяль-
ності негативно впливає на стан 
здоров’я військовослужбовців-
операторів Збройних Сил 
України. Доведено, що фізич-
ний та функціональний стан 
військовослужбовців-операторів 
достовірно погіршується залеж-
но від стажу служби.

Ольховой О.М., Корчагин Н.В., Красо-
та В.Н. Временное влияние военно-
профессиональной деятельности на фи-
зическое развитие и функциональное 
состояние военнослужащих-операторов. 
Рассматривается влияние условий военно-
профессиональной деятельности физичес-
кое развитие и функциональное состоя-
ние специалистов операторского профиля. 
Проведенные исследования доказывают, что 
существующая система организации военно-
профессиональной деятельности негативно 
влияет на состояние здоровья военнослужащих-
операторов Вооруженных Сил Украины. Дока-
зано, что физическое и функциональное состо-
яние военнослужащих-операторов ухудшается 
в зависимости от стажа службы.

Ol’hoviy O.M., Korchagin М.V., Kra-
sota V.М. Temporal influence of mili-
tary-professional activity on physical 
development and functional state of 
servicemen-operators. The article 
deals with the military professional ac-
tivity factors influence on the physical 
development and functional condition of 
operator profile specialists. Conducted 
research proves, that existing military 
professional activity organization system 
influences negative on the Ukrainian 
Army servicemen-operator’s health. It 
is well-proven that the bodily and func-
tional condition of servicemen-operators 
gets worse depending on experience of 
service.

Ключові слова:
спеціалісти операторського 
профілю, професійна працез-
датність, фізичний та функці-
ональний стан.

специалисты операторского профиля, про-
фессиональная работоспособность, физи-
ческое и функциональное состояние.

specialists of operator profile, profes-
sional capability, physical development 
and functional condition.

Вступ. 1

Головним завданням Повітряних Сил Збройних Сил 
України є охорона повітряного простору держави. У 
мирний час воно забезпечується несенням цілодобового 
бойового чергування з контролю над використанням 
повітряного простору над територією України та 
попередженням спроб порушення її повітряних кордонів. 
Щодоби до виконання завдань бойового чергування 
залучається понад 2000 військовослужбовців та 400 
одиниць озброєння та військової техніки. Використання 
у Повітряних Силах Збройних Сил України сучасної 
бойової техніки, автоматизація всіх ланок системи 
управління зумовили введення великої кількості посад 
військовослужбовців служби за контрактом, пов’язаних 
з наземною операторською діяльністю в циклі бойового 
чергування (далі – військовослужбовці-оператори).

Аналізуючи структуру й умови діяльності 
спеціалістів операторського профілю, багато авторів 
указують на те, що їм доводиться виконувати 
завдання в різних, часто мінливих умовах навчально-
бойової обстановки, що характеризується великою 
розмаїтістю несприятливих факторів військово-
професійної діяльності. У науковій літературі 
визначено ряд несприятливих факторів, які впливають 
на військовослужбовців-операторів в процесі бойового 
чергування: порушення природного ритму добової 
діяльності, гіподинамія, гіпокінезія, монотонія, 
депривація, фактори замкнутого простору (змінений 
газовий склад повітря, штучне освітлення) тощо [1, 3, 
4, 5, 6]. Усі вони, впливаючи окремо та у комплексі, 
викликають погіршення діяльності деяких систем і 
органів військовослужбовця-оператора, погіршуючи 
його фізичний та функціональний стан, і, зокрема, 
професійну працездатність.

© Ольховий О.М., Корчагін М.В., Красота В.М., 2011

Дослідження та аналіз останніх досліджень, 
публікацій, наукових праць свідчать, що зниження 
обсягів рухової активності (гіпокінезія) та зменшення 
фізичних навантажень призводять до патологічних 
станів серцево-судинної системи, атрофічних змін у 
м’язах, зниження функціональної активності органів 
та систем людини та погіршення стану здоров’я  
загалом [3, 4, 5]. 

Вчені доводять  очевидність залежності успішної 
професійної діяльності людини від її індивідуальних 
здібностей, стану здоров’я та функціональних систем 
організму. Якщо висловитись мовою статистики 
про роль ”людського фактору”, як основної ланки 
функціонування системи людина − машина, то 
отримаємо досить вражаючі цифри [1, 2, 3, 4, 5]. Так 
за даними ООН, надзвичайні ситуації, які трапляються 
з кораблями (зіштовхуються, тонуть, сідають на 
мілину), у 63 % випадків відбуваються через помилки 
людей. Відмови систем керування залізничним 
транспортом, гірничо-збагачувальних комбінатів через 
вину оператора становлять більше 90 % їх загальної 
кількості та мають набагато складніший результат у 
співставленні з відмовами з технічних причин. 

Дослідження проводиться відповідно до плану 
науково-дослідних робіт Повітряних Сил Збройних 
Сил України, теми “Теоретико-методичні засади 
функціонування системи фізичної підготовки 
військовослужбовців Повітряних Сил Збройних 
Сил України”, шифр “Керівництво-ФП” з номером 
державної реєстрації 0101U001112.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Дослідження рівня фізичного розвитку та функ-

ціонального стану військовослужбовців-операторів в 
процесі професійної діяльності в залежності від ста-
жу служби на командних пунктах військових частин 
Збройних Сил України. 
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Результати дослідження. 
Аналіз отриманих даних підтверджує припущення про 

те, що фізичний розвиток і функціональний стан серцево-
судинної та дихальної системи військовослужбовців-
операторів залежить від стажу служби. 

Всі досліджувані нами показники (табл. 1) 
статистично достовірно погіршилися (Р<0,01) на 
третьому році військово-професійної діяльності, 
що також підтвердилось проведеними у 2004 році 
дослідженнями показників рівня функціонального 
стану трьох однорідних груп військовослужбовців-
операторів першого (n-19), другого (n-20) та третього 
(n-20) років служби. Це загалом доводить, що 
існуюча система організації військово-професійної 
діяльності військовослужбовців-операторів в режимі 
чотириденного циклу негативно позначається на 
динаміці функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної систем, призводить до перевтомлення.

Порівняльний аналіз фізичного та функціонально-
го стану військовослужбовців-операторів різних ро-
ків служби (табл. 2) вказує на те, що зі збільшенням 
тривалості служби військовослужбовців-операторів 
в складі чергового бойового розрахунку відбувається 
достовірне їх зниження.

З метою наукового обґрунтування використання 
засобів спеціальної фізичної підготовки, що усува-
ють негативні наслідки гіподинамії й сприяють під-
вищенню професійної працездатності в умовах дефі-
циту рухової активності, нами проведено експертне 
опитування та дослідження кореляційної залежності 
показників, що характеризують професійну підготовле-
ність військовослужбовців-операторів і розвиток у них 
фізичних якостей. Результати даних досліджень підтвер-
дили наші припущення про необхідність розвитку й удо-
сконалення у військовослужбовців-операторів, службова 
діяльність яких характеризується обмеженою руховою 
активністю, загальної аеробної витривалості, статичної 

витривалості м’язів спини й живота. Найбільший коре-
ляційний взаємозв’язок професійної підготовленості спо-
стерігався з показниками загальної аеробної витривалості 
(г=0,56), статичної витривалості м’язів спини (г=0,58) і 
статичної витривалості м’язів живота (г=0,57).

Дослідження показників статичної витривалості 
м’язів спини (табл. 3) випробуваних засвідчили, що 
в процесі несення бойового чергування вони досто-
вірно підвищились у всіх випробуваних. Однак ці 
зміни не однозначні. Динаміка показників статичної 
витривалості м’язів спини військово-службовців-
операторів до та після експерименту з викорис-
танням програми спеціальної фізичної підготовки 
вказує на достовірне їх зростання до чергування: у 
військовослужбовців-операторів першого року служ-
би на 3,29 с (6 %), при Р<0,05, у військовослужбовців-
операторів другого року служби на 4,19 с (8,2 %), при 
Р<0,05, у військовослужбовців-операторів третього 
року служби на 4,1 с (8,7 %), при Р<0,05.

Після чергування, за результатами проведення 
експерименту з використанням програми спеціаль-
ної фізичної підготовки, цей показник також досто-
вірно змінився у військовослужбовців-операторів 
першого, другого та третього років служби, відповід-
но, на 5,9 с (11,1 %), при P<0,01, 5,85 с (12,3 %), при 
P<0,05, 6,4 с (14,4 %), при P<0,01 порівняно з вихід-
ними даними 2004 року. Це підтверджує той факт, що 
військовослужбовці-оператори, після проведення екс-
перименту з використанням програми спеціальної фі-
зичної підготовки, мають відповідно і більш високий 
рівень статичної витривалості м’язів спини порівняно 
з вихідними даними 2004 року, при цьому після чер-
гування цей показник покращився більш достовірно 
(від P<0,01 до P<0,001), що в свою чергу свідчить про 
підвищення стійкості організму операторів до впливу 
несприятливих факторів військово-професійної діяль-
ності в режимі добового чергування.

Таблиця 1 
Рівень фізичного розвитку військовослужбовців-операторів в залежності від терміну служби (n-59, 2004 рік)

Стаж 
служби n X ±m σ

Р
X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Довжина тіла (см)
1 19 177,89 ±1,23 5,38 P>0,05 P>0,05 -
2 20 176,3 ±1,72 7,69 P>0,05 - P>0,05
3 20 177,5 ±1,11 4,98 - P>0,05 P>0,05

Маса тіла (кг)
1 19 78,71 ±1,64 7,18 P>0,05 P<0,001 -
2 20 83,1 ± 2,06 9,23 P>0,05 - P>0,05
3 20 87,99 ± 2,23 9,99 - P<0,001 P>0,05

Окружність грудної клітки (см)
1 19 93,26 ±0,96 4,20 P>0,05 P<0,01 -
2 20 95,05 ± 1,0 4,48 P>0,05 - P>0,05
3 20 96,95 ±1,0 4,48 - P<0,01 P>0,05

Динамометрія правої руки (кг.с)
1 19 52,68 ± 1,6 6,95 P>0,05 P<0,01 -
2 20 49,85 ± 1,01 4,52 P>0,05 - P>0,05
3 20 47,65 ±1,08 4,83 - P<0,01 P>0,05

Динамометрія лівої руки (кг.с)
1 19 49,89 ± 1,41 6,95 P>0,05 P<0,05 -
2 20 47,85 ± 1,05 4,72 P>0,05 - P>0,05
3 20 45,9 ±0,94 4,72 - P<0,05 P>0,05

Життєва ємкість легенів (см3)
1 19 3986,84 ±93,49 407,51 P>0,05 P>0,05 -
2 20 3912,5 ±106,73 477,35 P>0,05 - P>0,05
3 20 3807,5 ±95,09 425,28 - P>0,05 P>0,05

Ваго-ростовий індекс Кетле
1 19 442,4±8,47 36,95 <0,05 <0,001 -
2 20 470,5±8,76 39,17 <0,05 - >0,05
3 20 495,7±12,0 53,88 - <0,001 >0,05
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Таблиця 2 
Динаміка показників функціонального стану військовослужбовців-операторів у процесі служби (n-59, 2004 рік)

Стаж служби n X  ±m σ Р
X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Частота серцевих скорочень у спокої (уд./хв)
1 19 68,68±0,85 3,74 P<0,01 P<0,001 -
2 20 74,2±1,72 7,67 P<0,01 - P<0,05
3 20 79,25±1,47 6,58 - P<0,001 P<0,05

Артеріальний систолічний тиск у спокої (мм рт.ст.)
1 19 122,89±1,82 7,94 P<0,001 P<0,01 -
1 2 3 4 5 6 7
2 20 131,3±1,35 6,02 P<0,001 - P>0,05
3 20 136,1±3,87 17,32 - P<0,01 P>0,05

Артеріальний діастолічний тиск у спокої (мм рт.ст.)
1 19 77,89±1,49 6,49 P<0,01 P<0,01 -
2 20 85,15±1,64 7,34 P<0,01 - P>0,05
3 20 90,7±4,1 18,36 - P<0,01 P>0,05

Проба Штанге
1 19 54,53±1,38 6,03 P<0,05 P<0,001 -
2 20 51,05±1 4,48 P<0,05 - P>0,05
3 20 48,6±1,05 4,69 - P<0,001 P>0,05

Проба Генче
1 19 34,79±1,24 5,42 P<0,01 P<0,001 -
2 20 30,45±0,91 4,06 P<0,01 - P<0,001
3 20 26,1±0,62 2,75 - P<0,001 P<0,001

Індекс фізичного стану (Пирогова Є.А.)
1 19 0,573±0,02 0,05 P<0,001 P<0,001 -
2 20 0,453±0,02 0,09 P<0,001 - P<0,01
3 20 0,361±0,03 0,15 - P<0,001 P<0,01

Таблиця 3
Динаміка оцінки статичної витривалості м’язів спини  військовослужбовців-операторів  

різних років служби в процесі експерименту (n-59)

Стаж служби n
До експерименту Після експерименту Рівень 

значимостіX ±m σ X ±m σ
Статична витривалість м'язів спини до чергування

1 19 51,6±1,83 7,97 54,89±0,92 4,03 P<0,05
2 20 47,21±2,03 9,08 51,4±2,0 8,94 P<0,05
3 20 43,1±1,87 8,34 47,2±1,55 6,95 P<0,05

Статична витривалість м'язів спини після чергування
1 19 47,36±1,56 6,79 53,26±0,75 3,28 P<0,01
2 20 42,05±1,89 8,47 47,9±1,52 6,81 P<0,05
3 20 38,1±1,62 7,28 44,5±1,27 5,67 P<0,01

Висновки. 
За результатами проведених досліджень отримано 

нові дані про те, що фізичний та функціональний 
стан військовослужбовців-операторів достовірно 
погіршується залежно від стажу служби, існуюча 
система організації військово-професійної діяльності 
військовослужбовців операторського профілю 
негативно позначається на стані здоров’я загалом, що 
ускладнює вирішення основного завдання Командувача 
Повітряних Сил Збройних Сил України щодо збереження 
життя та здоров’я військовослужбовців, підтримання їх 
професійної працездатності та безумовного виконання 
ними завдань бойового чергування.

У плануванні процесу спеціальної фізичної 
підготовки військовослужбовців-операторів 
основну увагу необхідно приділяти розвитку й 
удосконаленню саме загальної аеробної витривалості, 
статичної витривалості м’язів живота й спини.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на наукове обґрунтування методики збереження та 
підтримання здоров’я та професійної працездатності 
військовослужбовців служби за контрактом 
операторського профілю в процесі військово-
професійної діяльності.
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Педагогічні і конфліктні ситуації вчителя фізичної культури 
Печко О.М.

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Розкривається суть виникнення пе-
дагогічних і конфліктних ситуацій 
між вчителем і учнем. Розгляну-
ті  прийоми розв’язання та запо-
бігання виникнення педагогічних і 
конфліктних ситуацій на заняттях з 
фізичної культури в школі. Виділено 
основні причини конфліктних ситуа-
цій, а також ситуації діяльності, по-
ведінки та відносин. Виокремлено 
прийоми впливу вчителя фізичної 
культури на особистість школяра. 
Доведено, що професія вчителя фі-
зичної культури передбачає можли-
вість конфліктних ситуацій.

Печко А.Н. Педагогические и конфликтные 
ситуации учителя физической культуры. 
Раскрывается суть возникновения педаго-
гических и конфликтных ситуаций между 
учителем и учеником. Рассмотрены приемы 
разрешения и предотвращения возникнове-
ния педагогических и конфликтных ситуаций 
на занятиях физической культуры в школе. 
Выделены основные причины конфликтных 
ситуаций, ситуаций деятельности, поведе-
ния и отношений. Отделены приемы влия-
ния учителя физической культуры на лич-
ность школьника. Доказано, что профессия 
учителя физической культуры предполагает 
возможность конфликтных ситуаций.

Pechko O.M. Pedagogical and conflict 
situations of teacher of physical train-
ing. The article reveals the essence of 
pedagogical and conflict situations be-
tween teacher and student. Considered 
ways of solving and preventing peda-
gogical and conflict situations in school. 
Principal reasons of conflict situations 
are selected, situations of activity, con-
duct and relations. The receptions of in-
fluence of teacher of physical culture are 
separated on personality of schoolchil-
dren. It is well-proven that the profession 
of teacher of physical culture supposes 
possibility of conflict situations.
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Вступ.1

Принципові зміни розвитку суспільства в Україні 
обумовлюють зростання важливості педагогічної праці 
вчителя фізичної культури як фахівця компетентного, 
творчого та активного, який на високому рівні володіє 
новітніми технологіями й методиками навчання, 
та спроможного здійснювати навчально-виховну 
діяльність із урахуванням здоров’язберігаючих 
технологій. Провідною спрямованістю фахової 
діяльності вчителя фізичної культури виступає його 
здатність професійно вирішувати навчально-виховні 
задачі як в межах школи, так і поза її межами, з 
урахуванням індивідуальних особливостей кожного 
окремого взятого учня.

Як і будь-яка педагогічна діяльність, професійна 
діяльність вчителя фізичної культури не сумісна із 
шаблоном, оскільки в його роботі майже не виникає 
таких ситуацій, вирішення яких вимагало б заучених 
форм поведінки, стандартних педагогічних дій, 
методів та прийомів.

Сучасні науковці (Ємець О.Й., Каплинський В.В., 
Карпюк Р.П., Матвієнко О.В., Слуцький В.М., Спирин 
Л.Ф., Шиян Б.М.) відмічають, що використання 
активних методів навчання під час підготовки 
майбутнього фахівця з фізичного виховання, ставлять 
його в позицію активного учасника педагогічного 
процесу.

Вирішення проблемних педагогічних ситуацій 
має сенс лише в тому випадку, коли на перший план 
виступає досягнення навчально-виховної мети. З цього 
випливає, що педагогічна ситуація – це своєрідна 
«клітина» педагогічного процесу, яка відтворює 
окремий елемент професійно-педагогічної діяльності 
вчителя фізичної культури і для якої характерні суттєві 
ознаки цілісного виховного процесу [2].

Важливим моментом у вивченні проблеми 
педагогічних і конфліктних ситуацій та їх природи є 
виявлення їх причин. Аналіз соціологічних і соціально-
психологічних досліджень [8] дозволяє виділити на-
ступні основні причини конфліктних ситуацій:
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соціально-економічні – конфліктні ситуації в су-• 
часному суспільстві являють собою породження та 
прояв об'єктивно існуючих соціально-економічних 
протиріч;
соціально-психологічні – потреби, мотиви, цілі ді-• 
яльності та поведінки різних людей;
соціально-демографічні – відмінності в установках, • 
мотиви поведінки, цілі і прагненнях людей, обумов-
лених їх статтю, віком, належністю до різних націо-
нальних утворень.

Конфліктна ситуація на відміну від педагогічної 
має більш загострене, часто до межі загострене проти-
річчя. Джерелами конфліктних ситуацій є загострені 
суперечності, розбіжність точок зору, цілей, підходів, 
бачення способів вирішення виробничих завдань, які 
так чи інакше зачіпають особисті інтереси, включа-
ючи і керівника. Більшість викладачів фізичної куль-
тури, на жаль, не володіє глибокими знаннями про 
сутність і причини конфліктних ситуацій, прийомами 
і способами їх конструктивного вирішення.

Робота виконана у рамках дисертаційного дослі-
дження «Формування професійного мислення май-
бутніх вчителів фізичної культури засобами педаго-
гічних ситуацій», яке включене до плану наукових 
досліджень кафедри педагогіки психології та методи-
ки фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – узагальнення теоретичних 

положень про способи розв’язання педагогічних і 
конфліктних ситуацій в умовах професійної діяльності 
вчителя фізичної культури.

Об›єкт дослідження – педагогічна діяльність 
вчителя фізичної культури.

Предмет дослідження – педагогічні і конфліктні 
ситуації вчителя фізичної культури.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел дозволив визначити  

основні взаємодії вчителя фізичної культури з учнями, 
які відбуваються в різних педагогічних ситуаціях. 
Найчастіше ці ситуації моделює і створює вчитель 
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сам і застосовує їх у педагогічних цілях. Нерідко 
вони можуть носити конфліктний характер. Серед 
потенційно конфліктогенних педагогічних ситуацій 
можна виділити ситуації діяльності, поведінки та 
відносин:

ситуації діяльності можуть виникати з приводу на-• 
вчальної та позанавчальної діяльності у випадках 
відмови учня виконати завдання. Це може відбу-
ватися з різних причин: стомлення, труднощі в за-
своєнні навчального матеріалу, невдале зауваження 
вчителя;
ситуації поведінки виникають, як правило, у зв›язку • 
з порушеннями школярами правил поведінки. Учи-
тель фізичної культури не завжди знає обставини 
дитячого життя, лише здогадується про мотиви 
вчинків, не завжди представляє відносини між ді-
тьми, тому помилки при оцінці поведінки або зави-
щені вимоги викликають конфронтацію його діям з 
боку учнів;
ситуації відносин виникають у тих випадках, коли • 
навчальні відносини стикаються з міжособистісни-
ми, коли невиправдано даються негативні оцінки не 
вчинку школяра, а його особистісним якостям [3]. 

Причиною конфліктної ситуації в школі може стати 
акселерація (прискорення росту і фізичного розвитку 
дітей у порівнянні з однолітками), так як вона не стіль-
ки прискорює загальне дозрівання організму, скільки 
посилює його дисгармонію з соціальним дозріванням 
і ускладнює перебіг підліткової кризи. Це ускладнює 
правильне виховання дітей. Педагогам стає все важче 
розуміти і внутрішній стан, і потреби учнів, спілку-
ватися з ними, керувати ними. Виникають конфліктні 
ситуації. Занадто жорстке або занадто лояльне став-
лення до учнів викликає реакцію протесту, тому що 
в підлітковому віці діти оцінюють у вчителя, перш за 
все, людські якості. Він повинен розуміти своїх учнів, 
вести за собою, ставитися до них з повагою [10].

Можна зробити висновок, що сама професія вчите-
ля фізичної культури передбачає можливість конфлік-
тних ситуацій, де об›єктом можуть виступати право 
вчителя вимагати від учнів виконання навчальних 
завдань, виконання правил поведінки, право учнів і 
вчителя фізичної культури на почуття власної гіднос-
ті, тобто можливість конфліктної ситуації закладена в 
його посадових функціях. Але, щоб виникла конфлік-
тна ситуація, однієї педагогічної ситуації недостатньо: 
конфліктна ситуація може існувати задовго до того, як 
відбудеться пряме зіткнення опонентів [6]. 

Звернемося до шкільної практики: на уроці вчи-
тель фізичної культури декілька pазів зробив заува-
ження учневі, який не займався. Hа зауваження він 
не pеагував, пpодовжував заважати іншим: сидів на 
гімнастичній лаві і відволікав учнів від виконання за-
вдань заняття. Як ви думаєте – це конфліктна ситу-
ація? Це ще не конфліктна ситуація, але в наявності 
педагогічна ситуація. Тут є суб›єкти – вчитель фізич-
ної культури і учень і об›єкт – педагогічна ситуація 
(навчальна робота). Якщо учень її не виконує, вчитель 
наполягає на виконанні своїх вимог. Спробуємо спрог-
нозувати подальший розвиток подій: якщо в цьому 

випадку школяр не змінює своєї поведінки, вчитель 
фізичної культури буде змушений застосувати заходи 
педагогічного впливу. У свою чергу учень на них буде 
якимось чином реагувати. Педагогічна ситуація в цьо-
му випадку переросте в конфліктну ситуацію [5].

На думку фахівців (Леонова Н.І., Рибакова М.М.), 
у свідомості підлітка вчитель фізичної культури має 
владу, розпоряджається покараннями і заохоченнями, 
є авторитетним джерелом знань у певній галузі, але 
повинен стати ще і товаришем, і другом. На думку ді-
тей, ідеальний учитель фізичної культури – це люди-
на, в якому:

є здатність до розуміння, емоційного відгуку; є сер-• 
дечність;
професійна компетентність, рівень знань поєдну-• 
ються з якістю викладання;
присутність вміння справедливо розпоряджатися • 
даною йому владою[10].

Але, природно, всі якості поєднуються в одній осо-
бі не так часто. Тому виникають конфліктні ситуації. 
Для вчителя важливо вміти запобігти таким ситуаці-
ям, тому пропонується декілька рекомендацій щодо 
попередження конфліктних ситуацій:

не намагатися за кожним негативним вчинком шко-• 
ляра бачити тільки негативні мотиви;
ретельно готуватися до уроку, не допускати навіть • 
найменшої некомпетентності у викладанні свого 
предмета;
давати вказівки школярам опосередковано;• 
використовувати спільну діяльність для встановлен-• 
ня більш тісного контакту з учнями та підвищення 
свого авторитету;
поводитися коректно для підвищення рівня комуні-• 
кації; 
використовувати спеціальні прийоми оцінки осо-• 
бистості школяра.

Неприйнятними є глобальна позитивна і глобальна 
негативна оцінки. Глобальна позитивна оцінка викли-
кає почуття непогрішності, знижує самокритичність, 
вимогливість до себе, закриває шляхи для подальшого 
вдосконалення; глобальна негативна оцінка знижує у 
школяра віру в себе, викликає відразу до уроку фізич-
ної культури загалом.

Важливо зазначити, що оцінювання результатів 
виконання завдань учнем має диференціальну функ-
цію. Отже найбільш доцільні:

парціальна позитивна оцінка, так що в підсумку • 
особистість пишається своїми досягненнями в од-
ній конкретній вправі і разом з тим усвідомлює, що 
успіх не дає підстави для самозаспокоєння у інших 
вправах;
негативна оцінка, при якій учень розуміє, що в да-• 
ному конкретному випадку він зробив помилку, яку 
можна виправити, так як для цього він має достат-
ньо сил і можливостей.

Пряма (з назвою прізвища) і непряма (вказуючи 
ім’я) оцінки ефективні, якщо:

учень домігся великих успіхів у навчально-• 
спортивній діяльності завдяки особистій ініціативі 
і творчості і т.д. (можна оголосити про це на загаль-
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ношкільної лінійці, у шкільній стінгазеті і т.д.);
учень допустив серйозні прорахунки, головним чи-• 
ном не зі своєї вини, а через обставини з об›єктивних 
умов, то треба вказати сам факт порушення, не на-
зиваючи прізвища школяра.

І в першому, і в другому випадках учні будуть 
вдячні вам за справедливу оцінку [1].

Зауважимо, що вчитель фізичної культури постає в 
думці школярів сильною особистістю і набуває авто-
ритету на тривалий час.

Якщо все ж таки відбулася конфліктна ситуація то 
як правило вона, триває короткий час, що посилює 
напругу психологічного протистояння учня і вчителя 
фізичної культури. Процес конфліктної ситуації но-
сить гострий характер і в разі поразки вчителя веде 
до втрати його авторитету серед учнів. Дуже важливо 
для вчителя фізичної культури вийти з конфліктної 
ситуації з гідністю і творчою задоволеністю своєю ро-
ботою у зв›язку з успішним захистом соціально цін-
них норм і провідних цінностей навчальної діяльності 
школярів [4]. 

Щоб виграти психологічне протиборство у зі-
ткненні двох полярних систем і цінностей, які б з 
педагогічних не переросли у конфліктні, в науковій 
літературі, вчителю пропонується використовувати 
наступні прийоми впливу на особистість школяра:

необхідно усунути реальний об›єкт педагогічної • 
ситуації, корисно залучити в якості арбітра неза-
цікавлену особу, потрібно зробити так, щоб один з 
конфліктуючих відмовився від предмета конфлікту 
на користь іншого. Постаратися докласти вольові 
зусилля, щоб в гострій ситуації стримати себе. Під-
літкова та юнацька аудиторії високо цінують спокій, 
«величну стриманість» і гумор педагогів у напруже-
них педагогічних ситуаціях. не вступати в полеміку 
з опонентом, особливо якщо його дії не становлять 
загрози для оточуючих. Треба зробити вигляд, що 
Ви ніби не помічаєте порушника, хоча в той же час 
даєте зрозуміти, що добре бачите його дії. Сутність 
прийому в тому, що він підкреслює другорядність 
зухвалої поведінки порушника і тому педагогу на-
чебто поки що не до нього.
проявити по відношенню до школяра: спокійний • 
тон, терпимість до його слабкостей, співчуття до 
його стану, участь, постійно підтримувати зворот-
ній зв›язок, бути лаконічним, небагатослівним, при 
зверненні до учня так, щоб викликати нейтральну 
або позитивну реакцію з його боку [9]. 

Поведінка вчителя фізичної культури на першій 
(дословесній) фазі розмови має бути приблизно така: 
дати учневі виговоритися, не намагатися перекричати, 
перебити; уважно вислухати; тримати паузу, якщо 
він виявляє зайву емоційність, мімікою, жестами 
показувати, що ви розумієте його стан; зменшити 
соціальну дистанцію, наприклад, посміхнутися, 
наблизитися до нього, опинитися віч-на-віч , 
торкнутися, нахилитися і т.д.

На другій (словесній) фазі оперативні прийоми 
поведінки вчителя фізичної культури можуть бути, 
наприклад, такими: сказати про самопочуття, стан 

учня; звернутися до фактів; визнати свою провину, 
якщо вона є; показати йому, що ви зацікавлені у 
вирішенні цієї проблеми; підкреслити спільність 
інтересів, цілей і завдань з учнем; розділити з ним 
відповідальність за вирішення проблеми; підкреслити 
кращі якості, які в ньому є і які допоможуть йому 
самостійно впоратися зі своїм станом; попросити 
в учня поради, як вам вчинити з ним, якби він сам 
вирішував свою ситуацію; обіцяти підтримку, якщо є 
можливість, вирішити питання відразу або пообіцяти 
це зробити в найкоротший термін [7].

Висновки.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свід-

чить, що кризові моменти вирішуються успішніше, 
якщо обидві сторони зацікавлені в досягненні деякого 
загального результату, який спонукає їх до співпраці. 
Досвід спільної діяльності в ім'я досягнення загальної 
мети зближує партнерів, дозволяє відкривати нові, до-
даткові способи подолання труднощів і неприємнос-
тей, пов'язаних з розв'язанням педагогічних і конфлік-
тних ситуацій. Успішне вирішення спільних завдань 
підвищує також ступінь взаємної довіри, що полег-
шує ризик відвертості в спілкуванні. Це – момент над-
звичайної важливості, оскільки люди часто навіть не 
уявляють собі, що можна співпрацювати з людиною, з 
якою знаходишся в конфліктних відносинах. 

Подальші дослідження спрямовані на прове-
дення експериментальної перевірки ефективності 
розв’язання педагогічних ситуацій студентами фа-
культету фізичного виховання.
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Стан і шляхи удосконалення методичної підготовленості 
курсантів Академії внутрішніх військ МВС України

Пилипець О.В.
Академія внутрішніх військ МВС України

Анотації:
Оцінено рівень методичної під-
готовленості курсантів молодших 
курсів. У експерименті приймали 
участь навчальна група з 24 кур-
сантів. Оцінено рівень фізичної і 
методичної підготовки курсантів. 
Експериментально обгрунтовано 
програму методичної підготовки 
курсантів. Рекомендована конкрет-
на технологічна схема методичної 
підготовки. Розширення компетент-
ності курсантів проведено шляхом 
введення нової теоретичної інфор-
мації – термінів і понять з фізично-
го виховання і спорту.

Пилипец А.В. Состояние и пути усовершен-
ствования методической подготовленности 
курсантов Академии внутренних войск МВД 
Украины.  Оценен уровень методической по-
дготовленности курсантов младших курсов. 
В эксперименте принимали участие учебная 
группа из 24 курсантов. Оценен уровень физи-
ческой и методической подготовки курсантов. 
Экспериментально обоснована программа 
методической подготовки курсантов. Рекомен-
дована конкретная технологическая схема ме-
тодической подготовки. Расширение компе-
тентности курсантов проведено путем введения 
новой теоретической информации - терминов и 
понятий по физическому воспитанию и спорту.

Pylypets A.V. Conditions and ways 
of improvement of training meth-
ods of cadets in the Academy 
of Interior Troops of the MIA of 
Ukraine. The article gives evaluation 
of the level of training methods of ca-
dets at junior courses. The effective 
program of training methods of ca-
dets is experimentally well-founded. 
The concrete technological scheme 
of training methods has been rec-
ommended. The widening of cadets’ 
competence based on the subject 
studied contributes to the high level 
of training methods. 

Ключові слова:
курсанти, фізична підготовка, ме-
тодична підготовка, знання, умін-
ня, навички, компетенція, навчаль-
ний процес, технологічна схема.
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Вступ.1

Реформа вищої школи передбачає підвищення 
вимог до формування рівня підготовки фахівців, 
зокрема підготовки майбутніх командирів військових 
підрозділів. Характерною рисою сучасної вищої 
освіти є постійне оновлення її змісту, структурних і 
методичних основ навчання (Ю.А. Бородін, 2003; В.Г. 
Кремінь, 2004; В.В. Приходько, 2008).

Галузевий стандарт вищої освіти Академії 
внутрішніх військ  МВС України в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) чітко визначено 
кваліфікаційні вимоги до рівня сформованості знань, 
умінь та навичок у майбутніх командирів різних 
підрозділів внутрішніх військ МВС України.

Нормативна форма державної атестації, що 
встановлена в освітньо-професійній програмі (ОПП), 
передбачає державний іспит з навчальної дисципліни 
“Фізичне виховання та методика фізичної підготовки 
в підрозділах внутрішніх військ” [4].

У цільовій настанові з фізичної та методичної 
підготовки в підрозділах внутрішніх військ у головних 
завданнях навчальної дисципліни підкреслено про 
необхідність оволодіння знаннями про: мету і задачи 
фізичної підготовки; форми фізичної підготовки; 
засоби регулювання фізичного навантаження; 
зміст і послідовність вивчення фізичних вправ; 
зміст і порядок обліку фізичної підготовки; вимоги 
особистої та загальної гігієни [3]. У процесі навчання 
необхідно сформувати у курсантів уміння: виконувати 
встановлені програмою вправи і дії; навчати 
окремим вправам з програми фізичної підготовки; 
організовувати і проводити заняття з фізичної 
підготовки; надавати допомогу і страхувати під час 
виконання вправ; перевіряти і оцінювати фізичну 
підготовленість військовослужбовців [3].

Відомо, що одним з ефективних шляхів засвоєння 
знань, розумового формування умінь та навичок, 
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оновлення змісту освіти, узгодження їх з сучасними 
вимогами є компетентнісний підхід [1, 2].

Згідно зі змістом ОКХ випускник Академії 
внутрішніх військ кваліфікації “фахівець 
військового управління тактичного рівня” за 
час навчання оволодіває соціально-особистими, 
загально-науковими, інструментальними, загально-
професійними і спеціалізовано-професійними 
компетенціями.

Принципово важливо, що ключові компетенції 
є багатофункціональними, понадпредметними, 
передбачають значний інтелектуальний розвиток і 
спираються на різні пізнавальні процеси. Кожний із 
зазначених компонентів тісно пов’язаний з умінням 
самостійно навчатися і самовдосконалюватися [1].

Випускник Академії внутрішніх військ МВС 
України як соціальна особистість, за умови успішного 
оволодіння системою визначених компетенцій, буде 
здатен вирішувати будь-які проблеми і виконувати 
завдання службово-бойової (управлінської, 
організаційної, виконавчої, проектувальної, дослідної, 
прогностичної) та соціальної діяльності.

Виконанню завдань навчальної дисципліни 
“Фізичне виховання та методика фізичної підготовки” 
сприяє компетенція Поняття “компетенція” – включає 
знання й розуміння (теоретичні знання академічної 
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти 
(практичне й оперативне застосування знань до 
конкретних ситуацій), знання як бути (цінності, як 
невід’ємна частина способу сприйняття й життя з 
іншими в соціальному контексті). Предметна область, 
у якій індивід добре обізнаний, і в якій він проявляє 
готовність до виконання практичної діяльності.

Таким чином, основою компетентності являють-
ся знання. В свою чергу, знання – це цілісна систе-
ма відомостей, пізнання, які накопичені людством. У 
навчальному закладі повинні бути засвоєні основні 
поняття, терміни, факти повсякденної дійсності й на-
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уки, закони науки, теорії, які містять систему науко-
вих знань, знання про шляхи, методи пізнання, типи і 
способи розумових дій, оцінні знання, тобто такі, які 
характеризують суспільне, особистісне значення ма-
теріалу для конкретної людини.

Засвоєні знання дозволяють визначити способи ді-
яльності і шляхи їх здійснення. Здійснення визначених 
спoсобів діяльності виявляються в уміннях і навичках 
курсантів. Уміння – свідоме володіння сукупністю 
певних навчальних операцій (способів) здійснення 
дій. Навички – це встановленні спoсоби діяльності 
особистостей, що навчаються, це автоматизовані 
вміння. Уміння і навички – це способи діяльності 
учнів на основі набутих знань.

Розрізняються уміння і навички загальнонавчальні 
і спеціальні. Серед загальнонавчальних умінь і 
навичок виділяють (за Ю.К. Бабанським): 

навчально–організаційні – уміння раціонально пла-• 
нувати діяльність, визначати її завдання, уміння 
створювати умови діяльності;
навчально–інформаційні – уміння працювати з кни-• 
гою, вести бібліографічний пошук;
навчально-інтелектуальні – уміння виділяти голо-• 
вне, аналізувати, порівнювати, систематизувати, 
зіставляти, раціонально запам’ятовувати, здійсню-
вати самоконтроль у навчально-пізнавальній діяль-
ності, доводити, обгрунтовувати.

Спеціальні – це предметні уміння, що формуються 
на матеріалі конкретного предмета(навички 
розвязання задач, аналізу та узагальнення даних 
науково-методичних джерел та ін.)[1.5].

Стосовно випускника Академії внутрішніх військ 
МВС України, то він повинен володіти такими уміння-
ми та навичками: здійснювати раціональну організа-
цію діяльності своєї та підлеглих; забезпечувати куль-
туру процесів управління (раціональної організації 
діяльності, ділового спілкування, діловодства тощо), 
культуру умов діяльності (трудового середовища  та 
робочих місць); пропагувати  і вести здоровий спосіб 
життя, фізично самовдосконалюватися; підтримувати 
і відтворювати працездатність, здійснювати саморе-
гуляцію, підтримувати бадьорість; зберігати трудову 
активність в екстремальних ситуаціях [4].

Результат підготовки випускника вищого навчаль-
ного закладу для виконання діяльності в певних про-
фесійних та соціально-особистісних галузях визнача-
ється не тільки обсягом і рівнем знань, а й набуттям 
досвіду творчої професійної діяльності.

Досвід творчої діяльності створюється завдяки 
специфічним процедурам:

самостійного переносу раніше засвоєних знань і • 
умінь на нову ситуацію;
знаходження оригінального розв’язання проблеми в • 
нових умовах;
виділення нової проблеми в знайомій ситуації, або • 
нової функції об’єкту;
бачення альтернативних варіантів вирішення про-• 
блем;
комбінування раніше відомих способів новими [5].• 

Таким чином, на сьогодні потрібно побудувати 

таку модель навчального процесу, що дозволяла б ши-
роко розкривати і розвивати творчий потенціал май-
бутнього фахівця.

За програмою дисципліни “Фізичне виховання та 
методика фізичної підготовки” на фізичну підготовку 
курсантів відведено 87,58 % навчального часу, на ме-
тодичну підготовку залишається 12,42 %, що складає 
38 із 306 годин [3].

Проблеми фізичної підготовки курсантів вищих 
навчальних закладів МВС України достатньо дослі-
джені, результати представлені в наукових працях 
А.М. Чуха, 1999; А.Р. Лущака, 2001; С.А. Антонця, 
2005; М.А. Чуносова, 2005; О.А. Ярещенко, 2008; 
О.М. Івлева, 2010.

Проте питання методичної підготовки курсантів 
ще потребують ретельного вивчення.

Робота виконана за планом НДР академії внутріш-
ніх військ МВС України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити стан і шляхи удоскона-

лення методичної підготовленості курсантів команд-
ного факультету Академії внутрішніх військ МВС 
України.

Для досягнення цієї мети застосовані такі мето-
ди дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 
даних науково-методичних джерел, спостереження, 
анкетування, тестування, педагогічний експеримент, 
експертне оцінювання, математико-статистичний ана-
ліз експериментальних даних.

Результати дослідження.
Сьогодні “чисті” знання не можуть бути метою на-

вчання. Сучасна освіта переходить до підготовки пра-
цівників, які здатні до творчої діяльності та нестан-
дартного мислення.

У зв’язку з цим наразі необхідно побудувати таку 
схему навчального процесу, що дозволяла б розкри-
вати та розвивати творчий потенціал майбутніх фа-
хівців. Для цього потрібно переглянути зміст освіти. 
Зміст спеціальних дисциплін повинно визначати на 
основі структурної єдності змісту навчального мате-
ріалу [5].

Вибірковий аналіз успішності навчальних занять з 
дисципліни “Фізичне виховання та методика фізичної 
підготовки в підрозділах внутрішніх військ” на основі 
експертних оцінок рівня фізичної та методичної підго-
товленості курсантів показав наявність проблем у ме-
тодичній підготовці. Так, наприкінці ІІ семестру в на-
вчальній групі з 24 курсантів загальна оцінка з фізичної 
підготовки склала 4,52 ± 0,24 бала, а з методичної під-
готовки – 3,31 ± 0,36 бала, що достовірно нижче (Р < 
0,01; t = 2,8) показника фізичної підготовленості. Для 
порівняння: у курсантів другого курсу наприкінці ІV 
семестру рівень фізичної підготовленості дорівнював 
4,28 ± 0,27 бала, рівень методичної підготовленості – 
3,19 ± 0,34 бала (Р < 0,05; t = 2,48; n = 26).

У зв’язку з виявленням такої розбіжності у 
показниках фізичної і методичної підготовленості 
курсантів була підготовлена методична група з 
провідних викладачів кафедри та фахівців ХДАФК, 
завданням  якої було створення експериментальної 
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програми методичної підготовки з урахуванням 
основних завдань і змісту фізичної підготовки.

У створеній експериментальній програмі 
методичної підготовки курсантів установлено логічну 
структурну єдність змісту навчальної дисципліни  
“фізичної та методичної підготовки”. Акцент зроблено 
на розширенні компетентності з даної дисципліни, 
теоретичний матеріал тісно пов’язаний з методичною 
та практичною діяльністю курсантів на заняттях. У 
основі програми покладено таку технологічну схему: 
теоретичні дані ---- семінар ---- самостійна робота 
(виконання творчих завдань)  ----  практичні заняття.

Проведення занять протягом навчального року за 
новою експериментальною програмою з курсантами 
першого курсу показало її достатню ефективність. 
Експертні оцінки з фізичної і методичної підготовле-
ності не мали достовірної різниці (фізична підготов-
леність – 4,49 ± 0,19 бала, методична – 4,23 ± 0,41; Р > 
0,05; t = 0,26; n = 26).

Висновки.
Таким чином, у процесі дослідження підтверджено 

низьку ефективність діючої програми методичної 
підготовки курсантів. Розширення компетентності 
курсантів з дисципліни шляхом введення нової 
теоретичної інформації – термінів і понять з фізичного 
виховання і спорту, з методики навчання техниці 
видів фізичної підготовки курсантів, методичних 
основ спортивного тренування, складання комплексів 
фізичних вправ для загального та спеціалізованого 
розвитку рухових якостей і здібностей, навчальної 
практиці – дозволило суттєво підвищити рівень 
методичної підготовленості курсантів.

У подальшому дослідження доцільно спрямувати 
на пошук ефективних засобів та методів методичної 
підготовки курсантів старших курсів.
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Алгоритм дій майбутнього офіцера міліції в умовах зіткнення  
зі злочинцем, озброєним холодною зброєю

Пліско В. І., Бондаренко В. В.
Національна академія внутрішніх справ

Анотації:
Надано рекомендації щодо удо-
сконалення методики навчан-
ня майбутніх правоохоронців. 
Експериментально доведено 
та обґрунтовано послідовність 
дій під час моделювання 
різних ситуацій зіткнення з 
озброєним супротивником, у 
яких зберігається можливість за-
стосування вогнепальної зброї 
для відбиття нападу та в яких 
обеззброєння можливе тільки 
за рахунок застосування заходів 
фізичного впливу безпосередньо 
в контакті із супротивником.

Плиско В.И., Бондаренко В.В. Алгоритм 
действий будущего офицера милиции 
в условиях столкновения с преступни-
ком, вооруженным холодным оружием. 
Предоставлены рекомендации относительно 
усовершенствования методики подготовки бу-
дущих работников милиции. Экспериментально 
доказана и обоснована последовательность 
действий во время моделирования разных си-
туаций столкновения с вооруженным преступ-
ником, в которых сохраняется возможность 
применения огнестрельного оружия для отра-
жения нападения и в которых обезоруживание 
возможно только за счет применения средств 
физического воздействия непосредственно в 
контакте с противником.

Plisko V.I., Bondarenko V.V. Algo-
rithm of actions of the future officer 
of militia in the conditions of collision 
with the infringer armed with the cold 
steel. It is given recommendations to im-
prove techniques of training future mem-
ber of law machinery. Еxperimentally the 
sequence of actions during modeling of 
different situations of collision with the 
armed opponent at which is proved and 
proved possibility of application of fire-
arms for reflexion of an attack and at 
which disarmament is possible only at 
the expense of application of methods of 
physical influence directly in contact to 
the opponent remains.
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Вступ.1

Специфіка навчання майбутніх офіцерів міліції по-
лягає в тому, щоб їх адаптувати до діяльності в умовах 
ризику. Така обумовленість потребує постійного удо-
сконалення методики навчання зі спеціальної фізичної 
підготовки та наділення майбутнього правоохоронця 
знаннями як необхідно діяти під час протиправних дій 
з боку порушників. Працівники міліції зазнають фі-
зичного опору в основному при притягнення цих ка-
тегорій громадян до відповідальності. Визначено, що 
приблизно у 60-70 % випадків при їх затриманні має 
місце фізична протидія та використання ними зброї 
[1]. При цьому, кожен третій зі злочинців використо-
вує холодну зброю. В разі виникненні таких ситуацій, 
правоохоронці, в більшості випадків, не готові до 
виконання ефективних захисних дій та, як наслідок, 
отримують поранення і навіть гинуть.

Власні педагогічні спостереження показують, 
що частина курсантів (приблизно 60%) вважає, що у 
майбутній професійній діяльності, під час виконан-
ня оперативно-службових завдань, наявність вогне-
пальної зброї є запорукою їхньої безпеки. В багатьох 
випадках, наявність самої вогнепальної зброї стає 
перешкодою для оволодіння прийомами фізичного 
впливу. В працівників міліції з’являється зневажливе 
відношення до ефективності їх застосування, пропа-
дає інтерес до удосконалення умінь та навичок у воло-
дінні ними. Та сама головна проблема полягає в тому, 
що вони не мають уявлення про найбільш можливий 
перебіг ситуації в момент зіткнення з озброєним зло-
чинцем й часових розрахунків щодо спроможності ви-
користання вогнепальної зброї в умовах ризику.

Дослідженням готовності спеціалістів до ефектив-
ного виконання поставлених завдань в умовах кри-
тичних ситуацій займалося багато науковців, а саме: 
В.І. Пліско, В.В. Крутов, С.П. Стешенко, С.А. Анто-
ненко, А.І. Суббот, Л.П. Онул, Г.А Черепахін, Є.В. Кін, 
О.Г Каліберда, А.П. Кухаренко та інші. У своїх робо-
© Пліско В. І., Бондаренко В. В., 2011

тах вони відмічають, що успішність підготовки з одні-
єї сторони, залежить від наявності методик навчання, 
адаптованих до дій в критичних ситуаціях з урахуван-
ням моделей поведінки супротивника, зовнішніх умов, 
обставин тощо. З іншої – від мотиваційних складових 
та інтересу щодо оволодіння необхідними знаннями, 
уміннями та навичками.

Проблема мотивації особи до діяльності стала 
предметом дослідження багатьох вчених [2; 3; 4; 5 ]. 
Наприклад, Є.М Нікітенко та О.Я. Нікітенко [2] до-
сліджуючи мотивацію до занять фізичною культурою, 
відмічають, що студентів можна залучати до систе-
матичних занять через інтерес до культури власного 
тіла, до збереження власного здоров’я засобами фі-
зичного виховання. Також підсилити мотивацію до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності сту-
дентів, на думку В.В. Затилкіна та Т.О. Лози [3], мож-
ливо за умови інтеграції в практику фізичного вихо-
вання спортивно-видових технологій, які підсилюють 
процеси їх самовиховання та самовдосконалення. 

Досліджуючи структуру мотивації до занять фізич-
ною культурою М.А. Галайдюк [4] доходить висновку, 
що основними структурними компонентами, що ста-
новлять мотивацію до фізкультурно-спортивної ді-
яльності є: бажання займатися окремим видом спорту, 
інтерес до занять фізичними вправами, стан здоров’я 
і рівень розвитку рухових здібностей. 

Визначенням шляхів удосконалення мотиваційно-
го спрямування до фізичної підготовки працівників 
практичних органів і підрозділів внутрішніх справ 
України займався В.Г. Бабенко [5]. Автором розробле-
на методика формування позитивної мотивації та під-
вищення рівня фізичних кондицій на основі асоційо-
ваного навчання та взаємодії дидактичного матеріалу 
і оптимально підібраних специфічних рухових вправ з 
основними навчальними дисциплінами системи про-
фесійної підготовки (вогнева підготовка, фізична під-
готовка, тактико-спеціальна підготовка, загальнопро-
фільна підготовка).
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Власні дослідження показують, що удосконалення 
методики навчання діям проти озброєного супротив-
ника повинне складатись з підвищення рівня мотива-
ції курсантів до вивчення та удосконалення прийомів 
фізичного впливу. Мотиваційними складовими мо-
жуть бути: 1) впевненість в перемозі; 2) розрахункові 
дані щодо нападаючих дій та дій у відповідь; 3) реаль-
ність; 4) ситуаційна активність; 5) ризик тощо.

Для часткового вирішення даної проблеми необ-
хідно експериментально дослідити та перевірити по-
слідовність дій майбутнього працівника міліції, яка 
забезпечить успішне протистояння нападу, при зі-
ткненні зі злочинцем, озброєним холодною зброєю. За 
рахунок наявності знань щодо алгоритму дій в різних 
умовах зіткнення та ефективності використання вог-
непальної зброї у таких ситуаціях, може закріпитись 
впевненість в результаті і підвищиться інтерес у кур-
сантів до удосконалення навичок володіння прийома-
ми фізичного впливу.

Робота виконана відповідно до плану НДР кафе-
дри вогневої та спеціальної фізичної підготовки На-
ціональної академії внутрішніх справ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати ефективність 

застосування заходів фізичного впливу в конкретних 
умовах зіткнення із супротивником, озброєним холод-
ною зброєю.

Завдання: 
1) проаналізувати особливості поведінки та 

просторово-часові параметри дії сторін протибор-
ства в умовах реальних зіткнень;

2) на основі просторово-часових параметрів експе-
риментально перевірити можливість використан-
ня вогнепальної зброї або інших заходів фізичного 
впливу для відбиття нападу супротивника, 
озброєного ножем. 
Результати дослідження.
Аналіз спеціальної літератури [5; 6] та опитування 

працівників практичних підрозділів органів внутріш-
ніх справ щодо ситуацій, які виникають при зіткнен-
нях з озброєним супротивником показали, що до них 
потрібно підходити диференційовано. За основними 
параметрами поведінки і дій злочинця сплановані си-
туаціях значно відрізняються від несподіваних ситуа-
цій зіткнення.

Сплановані ситуації характеризуються тим, що 
правоохоронці, як правило, володіють інформацією 
про підготовку злочину, наявність зброї у порушни-
ків, готуються до них завчасно, діють за стандартною 
схемою і параметри дій відрізняються в залежності 
від обставин і несподіванок. Тобто визначений алго-
ритм дій корегується в ході критичного виконання. 
Ефективність дій у таких ситуаціях досягається за 
рахунок чітко поставленої мети та швидкості вико-
нання прийомів фізичного впливу [7]. В разі непокори 
та нападу озброєного злочинця, згідно зі статтею 219 
статуту патрульно-постової служби міліції України 
[8] працівник має право застосувати табельну вогне-
пальну зброю. В даній статті сказано: «...без поперед-
ження зброя може бути застосована при раптовому 

або озброєному нападі, нападі з використанням бойо-
вої техніки, транспортних засобів, літальних апаратів, 
при втечі з-під варти зі зброєю або з використанням 
транспортних засобів, а також для визволення за-
ложників...». Але необхідно також пам’ятати статтю 
15 закону України про міліцію [9], де сказано, що за-
бороняється застосовувати та використовувати вогне-
пальну зброю при значному скупченні людей, якщо 
від цього можуть постраждати сторонні особи. До 
цих статей надається регламент дій. Так, у разі непо-
кори та нападу злочинця, озброєного холодною збро-
єю працівник міліції має право застосувати табельну 
вогнепальну зброю, але при наявності сторонніх осіб 
забороняється застосування. В такому випадку, для 
забезпечення власної безпеки та безпеки оточуючих, 
правоохоронцю необхідно застосовувати інші прийо-
ми фізичного впливу. Цей чинник змушує працівника 
бути фізично готовим для протистояння злочинцю.

Аналіз показує, що поведінка озброєного злочин-
ця, при зіткненні з працівником міліції, може бути 
дуже варіативною й залежить від зовнішніх умов та 
мотивації. Але характерним є те, що злочинець но-
сить зброю приховано. В разі втрати пильності з боку 
правоохоронця він нею може скористатись. Непооди-
нокі випадки, коли при затриманні правоохоронець 
не дотримувався визначеної послідовності дій, їх 
просторово-часових параметрів адекватних поведінці 
злочинця й попадав в складне положення. Злочинець 
використовує ці моменти, при цьому може підкорити-
ся, а потім, дочекавшись слушного моменту – нападає. 
Такі моменти виникали у ситуаціях, коли працівник 
не реагував на скорочення дистанції та нехтував по-
зиційним розташуванням. Тому, навіть при наявності 
вогнепальної зброї він за часовими параметрами не 
встигає її застосувати. 

На основі емпіричних досліджень були виділені 
особливо небезпечні прояви загрози для працівни-
ків. Вони виникають під час несподіваного зіткнен-
ня з озброєним та агресивно налаштованим право-
порушником. Несподіваними для працівника міліції 
такі ситуації виникають у разі спланованого нападу зі 
сторони злочинця або випадкового зіткнення під час 
виконання правоохоронцем службових обов’язків. 
Випадкові ситуації виникають, як правило, під час пе-
ревірки документів, де підстав діставати та приводити 
у готовність вогнепальну зброю не має. Трапляються 
також випадки, коли табельна вогнепальна зброя зна-
ходиться не завжди із працівником міліції. В таких 
ситуаціях, при неможливості уникнути контакту, пра-
воохоронець вимушений застосовувати прийоми фі-
зичного впливу.

При випадковому зіткненні перевага буде за тим, 
хто першим візуально зафіксує появу супротивника та 
оцінить ступінь небезпеки. У ситуаціях, коли першим 
фіксував появу працівника злочинець, його дії були та-
кими: спочатку він намагався зникнути, в разі немож-
ливості зникнути, в залежності від мотивації, вико-
нував нападу. Враховуючи зовнішні умови, наявність 
сторонніх осіб, співвідношення кількості працівників 
та злочинців, підготовленості правоохоронця, психо-
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логічного стану сторін протиборства нападаючий ви-
конував одну або декілька спроб нападу. 

Аналіз реальних ситуацій нападу показує, що при 
атакуючих діях злочинця із дистанції 4-6 м правоохо-
ронець намагається дістати пістолет, щоб застосувати 
його для відбиття нападу. В більшості випадків він 
не встигав це зробити та як наслідок, отримував по-
ранення. Тобто, у випадку несподіваного нападу, пра-
воохоронець не встигає скористатись вогнепальною 
зброєю. Це пояснюється часовими обмеженнями, які 
характеризують тривалість наближення й виконання 
удару нападаючим та дії пов’язані із діставанням піс-
толету та виконанням пострілу. Слід відмітити, що 
для використання вогнепальної зброї в разі нападу 
злочинця, озброєного ножем необхідний певний час, 
а саме:

час, для прийняття рішення щодо подальших дій;• 
час, для діставання пістолету, зняття його із запо-• 
біжника та досилання патрону в патронник до ви-
конання пострілу.

Час, який працівник затрачає на прийняття рішення 
щодо застосування вогнепальної зброї може бути дуже 
варіативним. Він залежить від особливостей нервової 
системи (сили й функціональної лабільності) [10] та 
психофізичного стану працівника на момент зіткнен-
ня. Доведено, що у працівників із сильною нервовою 
системою більш висока стійкість до стресу, тому вони 
себе впевненіше поводять при виникненні небез-
пеки. Функціональна лабільність нервової системи 
впливає на такі проявами вищої нервової системи, як 
швидкість виникнення нервового процесу, швидкість 
зміни реакції при зміні зовнішніх умов [10]. Тобто, у 
працівника із високою лабільністю нервової системи 
тривалість прийняття рішення буде коротша. Також 
негативно на швидкість прийняття рішення для по-
дальших дій впливає стан втоми.

Оцінивши ступінь загрози та прийнявши рішення 
щодо застосування табельної вогнепальної зброї пра-
воохоронцю потрібен час для її діставання. Час затра-
чений на діставання пістолету та приведення його у 
готовність до виконання пострілу залежить від підго-
товленості майбутнього працівника й психологічного 
стану на момент зіткнення із озброєним супротивни-
ком. Швидкі атакуючі дії та наявність справжнього 
ножа, призводить до виникнення у працівника мілі-
ції психічного напруження, яке в більшості випад-
ків негативно впливає на тривалість виконання дій 
пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї для 
відбиття нападу.

З метою визначення просторово-часових параме-
трів дій сторін протиборства провели експеримент. 
Для цього, групі курсантів (n = 30) поставлене за-
вдання якомога швидше дістати пістолет із кобури, 
привести його у готовність та виконати постріл. В се-
редньому час складав 2,36 ± 0,19 с. Потім визначили 
час, необхідний для виконання удару ножем із різних 
дистанцій. Провівши статистичну обробку результа-
тів дослідження встановили, що в середньому, час від 
початку атакуючих дій до контакту із ціллю складає:

з дистанції один метр – 0,58±0,05 с;• 

з дистанції три метри – 1,36±0,09 с;• 
з дистанції п’ять метрів – 2,57±0,1 с.• 

Слід відзначити, що згідно нормативу 4 для пісто-
лету курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового 
та начальницького складу органів внутрішніх справ 
України затвердженого наказом № 1444 від 25.11.2003 
року «Про організацію професійної підготовки осіб 
рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ України» час для підготовки та проведення оди-
ночного пострілу складає 4 с [11]. Тобто майбутній 
працівник міліції повинен за цей час дістати пістолет 
із кобури, зняти його із запобіжника, дослати патрон у 
патронник та виконати постріл. 

Отже, аналіз просторово-часових параметрів дій 
сторін протиборства, доводить не ефективність вико-
ристання табельної вогнепальної зброї під час неспо-
діваного зіткнення на дистанції до 3 м. Якщо праців-
ник міліції не володіє прийомами захисту, то під час 
несподіваного зіткнення він залишається практично 
беззахисним перед злочинцем. У випадку зіткнення на 
дистанції до 5 м та повільних, нерішучих діях озбро-
єного злочинця, працівнику необхідно, контролюючи 
рухи нападаючого, збільшити дистанцію та привести 
у готовність вогнепальну зброю для її застосування в 
разі непокори та нападу.

Слід зауважити, що під час виконання працівни-
ками міліції службових обов’язків наявність відво-
лікаючих факторів не завжди сприяє вчасній зоровій 
фіксації агресивно налаштованого супротивника. В 
більшості випадків, важко відреагувати на атакуючі 
дії навіть блокуванням, не кажучи про застосування 
вогнепальної зброї.

З метою перевірки можливості використання вог-
непальної зброї для відбиття нападу та затримання 
озброєної особи було вирішено провести експери-
мент. Для цього сформували групу курсантів з при-
близно однаковим рівнем підготовленості в кількості 
30 осіб. В ході експерименту половина із них викону-
вала роль нападаючого, а інша – особи, яка захища-
ється. При проведенні експерименту використовували 
захисне спорядження, резинові макети ножів та спеці-
альні пневматичні пістолети. Особам, які піддавались 
нападу було поставлене завдання захиститись від ата-
куючих дій, використовуючи при цьому пістолет та 
затримати нападаючого. Нападаючим – наблизитись 
із різної дистанції (від 1 до 5 м) та вразити ножем уяв-
ного правоохоронця.

У випадках, коли проводилось сплановане затри-
мання озброєного супротивника експеримент довів 
ефективність застосування вогнепальної зброї для 
відбиття нападу. Це пояснюється тим, що особа, яка 
проводить затримання, підготувала зброю завчасно і 
у разі непокори зі сторони нападаючого може відразу 
її застосувати.

При спланованому нападі супротивника, коли він 
підготував ніж та непомітно, не викликавши підозри 
намагається наблизитись й виконати удар можливості 
застосувати вогнепальну зброю для захисту не було. 
Це пояснюється несподіваністю та часовими обме-
женнями пов’язаними із діставанням табельної вог-
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непальної зброї. Дещо кращі результати показані у 
випадку зіткнення на дистанції до 5 м, де напад був 
явний. При цьому 18 % осіб встигали застосувати піс-
толет для відбиття нападу. Решта – не встигали його 
навіть дістати або привести у готовність. Такі резуль-
тати пояснюються тим, що на фоні загрози нападу по-
гіршується швидкість дій, які пов’язані із діставанням 
пістолету та прийняттям рішення щодо можливості 
його застосування. Позитивний результат спостерігав-
ся у осіб, які реагували на атакуючі дії супротивника 
переміщенням та збільшенням дистанції. За рахунок 
цього вони встигали дістати та підготувати пістолет 
для застосування. 

Висновки.
Отже, в результаті проведених досліджень вста-

новлено, що методика навчання є більш ефективною 
коли ті хто займаються формують уміння відчувати 
просторово-часові параметри дій під час зіткнення з 
озброєним супротивником. Чутливість до них надає 
можливість варіативно та своєчасно переходити від 
однієї дії до іншої.

Визначено, що алгоритм дій працівників міліції 
під час виникнення небезпечних моментів залежить 
від дистанції на момент виявлення погрози, позицій-
ного розташування, часу візуального випередження та 
поведінки нападаючого. 

В подальшому, для удосконалення методики під-
готовки майбутніх правоохоронців до ефективних 
дій в умовах ризику, необхідно детально дослідити 
особливості атакуючих дій супротивника, озброєно-
го холодною зброєю та дій у відповідь майбутнього 
працівника міліції. 
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Отбор и развитие перспективных спортсменов  
с учетом индивидуальных морфологических особенностей 
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Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины 

имени Ярослава Мудрого

Анотации:
Рассмотрено, что при отборе 
перспективных спортсменов необ-
ходимо учитывать не только длину 
тела, но и длину каждого в отдель-
ности сегмента тела и их соотноше-
ние. Каждое соотношение сегментов 
тела должно иметь  рациональную 
нагрузку на определенные группы 
мышц. В эксперименте принимали 
участие 76 спортсменов в возрасте 
15 лет одинакового роста (170см). 
Установлено четыре варианта со-
отношения отдельных сегментов 
тела. Доказан оптимальный морфо-
логический вариант соотношения 
отдельных сегментов тела с учетом 
длинны каждого в отдельности сег-
мента тела. 

Попічєв М.І. Відбір і розвиток перспек-
тивних спортсменів з урахуванням 
індивідуальних морфологічних осо-
бливостей. Розглянуто, що при відборі 
перспективних спортсменів необхідно 
враховувати не тільки довжину тіла, але 
і довжину кожного окремо сегменту тіла і 
їх співвідношення. Кожне співвідношення 
сегментів тіла повинне мати раціональне 
навантаження на певні групи м’язів. У екс-
перименті брали участь 76 спортсменів 
у віці 15 років однакового росту (170 см). 
Встановлено чотири варіанти співвідно-
шення окремих сегментів тіла. Доведе-
ний оптимальний морфологічний варіант 
співвідношення окремих сегментів тіла 
з урахуванням довжини  кожного окремо 
сегменту тіла. 

Popichev M.I. Selection and develop-
ment of perspective sportsmen taking 
into account individual morphological 
features. It is considered that at selec-
tion of perspective sportsmen it is nec-
essary to consider not only length of a 
body, but also length of each segment 
of a body and their parity. Each parity of 
segments of body should have rational 
loading on certain groups of muscles. In 
experiment 76 sportsmen at the age of 
15 years of identical growth (170 centi-
meters) took part. It is established four 
variants of a parity of separate segments 
of a body. The optimum morphological 
variant of a parity of separate segments 
of a body with the account is proved are 
long each segment of a body.

Ключевые слова:
отбор, подготовка, прыгучесть, 
упражнения, соотношение, сегменты. 

відбір, підготовка, стрибучість, вправи, 
співвідношення, сегменти. 

selection, preparation, spring ability, ex-
ercises, parity, segments.

Введение. 1

Современный уровень спорта характеризуется 
высокой двигательной активностью. Эффективное 
выполнение технико-физических действий в опреде-
ленной степени зависит от уровня развития  специ-
альных физических качеств и морфофункциональных 
показателей спортсмена [2, 8]. 

Специалистам необходимо знать, какие сред-
ства и методы наиболее эффективны для развития 
скоростно-силовых качеств спортсмена. При этом ин-
тенсивность нагрузки и её объем должны подбирать-
ся  с учетом физической подготовленности, возраста, 
функционального состояния  и анатомического строе-
ния тела [1, 3-5, 6, 7]. 

В нашей работе рассмотрено, что спортсмены 
одного и того же  возраста с одинаковой длинной  
тела, но разными морфологическими соотношениями 
по-разному справляются с двигательными задачами и 
функциональным развитием. 

Работа выполнена по плану НИР Крымского юри-
дического института Национальной юридической 
академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Определить морфологическое 

соотношение отдельных сегментов тела для опти-
мального распределения нагрузки и эффективного со-
вершенствования спортивных результатов. 

Организация  и методика исследования. Экспери-
ментальное исследование проводилось на базе ДЮСШ 
– 2,  спорткомплексах  «Дружба» и «Динамо». В экс-
перименте принимало участие 76 спортсменов одина-
кового возраста (15 лет) и роста (170 см).  Результаты 
анкетирования позволили установить, что тренеры 
при отборе и планировании учебно-тренировочного 
процесса не учитывают морфологические показатели 
и их соотношение.   
© Попичев М.И., 2011

Для развития скоростно-силовых качеств методи-
ку планирования нагрузки с учетом индивидуальных 
морфологических  особенностей, согласно которой 
все занимающиеся с одинаковой длиной тела рас-
пределяют на четыре группы согласно  анатомиче-
ского соотношения (строения) продольных сегментов 
тела. Морфологические измерения производятся по 
общепринятой методике, утром, в одни и те же часы, 
желательно натощак. Продольные сегменты тела из-
меряются ростомером, сантиметровой лентой  или 
антропометром. 

Чтобы измерить длину тела и его сегменты, спор-
тсмена ставят босыми ногами на специальный коврик 
по стойке «смирно», подбородок слегка опускают 
вниз так, чтобы наружный угол глаза и козелки ушных 
раковин находились на одной горизонтали. Измере-
ния должны проводиться с правой стороны, быстро 
и точно, поскольку задержка приводит к утомлению 
обследуемого и ошибкам. В процессе педагогических 
исследований были выявлены разновидности индиви-
дуальных морфологических особенностей. При оди-
наковых показателях длины тела встречаются разные 
варианты их соотношения.   

Измерив длину всех сегментов тела, определяем 
четыре варианта их соотношений: к первому относят 
спортсменов с длинным корпусом  и бедрами и корот-
кими голенями; ко второму: с коротким корпусом и го-
ленями и длинными бедрами; к третьему: с коротким 
корпусом и бедрами и длинными голенями; к четвер-
тому: с длинным корпусом и голенями и короткими 
бедрами. 

Каждый сегмент тела окончательно определяется 
в направлении своего роста (развития)  к 15 годам. 
Значит с пятнадцатилетнего возраста  можно опреде-
лить, какое соотношение сегментов тела будет у юно-
го спортсмена.  
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Результаты исследований. 
Любое изменение, хотя бы одного сегмента суще-

ственно изменяет соотношение. Корреляционный и 
факторный анализы показали, что морфологические 
показатели юных спортсменов находятся в опти-
мальном соотношении и в некоторых случаях сильно 
взаимосвязаны. С изменением одного сегмента  су-
щественно меняется взаимосвязь. Поэтому возникает 
необходимость постоянной и точной самотометрии 
юных спортсменов. 

Следовательно, при отборе юных спортсменов не-
обходимо учитывать не только длину тела, но и длину 
каждого сегмента и, что самое важное, их соотношение. 

Таким образом, уже с пятнадцатилетнего возрас-
та нужно рекомендовать проводить отбор юных спор-
тсменов с учетом соотношения продольных сегментов 
тела, так как с этого возраста соотношение сегментов 
стабилизируется. 

Важно также  отметить, что функциональное раз-
витие сегментов тела при определенном соотношении 
разное.

При планировании нагрузки необходимо учиты-
вать морфологическое соотношение сегментов тела  
каждого спортсмена.  Занимающиеся отнесенные 
к первой группе, должны выполнять упражнения  
скоростного характера – для разгибателей корпуса, 
скоростно-силового характера – для голени и стопы. 
Спортсмены, отнесенные ко второй группе, для разги-
бателей корпуса выполняют упражнения скоростно-
силового характера, бедер – скоростного, голеней и 
стоп – силового. Спортсмены, отнесенные к третьей 
группе, должны выполнять упражнения для разгиба-
телей бедер и корпуса – скоростно-силового характе-
ра, а для голени и стопы – скоростного. И, наконец,  
отнесенные к четвертой группе выполняют упражне-
ния скоростного характера – для разгибателей корпу-
са,  голени  и  стоп, и скоростно-силового – для раз-
гибателей бедер. 

Исходя из этого, предлагаем следующие специаль-
ные комплексы физических  упражнений, в которых 
учтены индивидуальные морфологические особенно-
сти спортсменов. 

I. Упражнения скоростного и скоростно-
силового характера для разгибателей мышц кор-
пуса. 

И.П. – лечь животом поперек гимнастической ска-
мейки, ноги вместе, зафиксированы под тяжелым пред-
метом или удерживаются партнером, руки за голову – 
вдох;  прогнуться – выдох, повторяется 10-12 раз. 

Упражнение то же, за головой отягощение весом 
до 5 кг. повторять 10-12 раз. 

И.П. – то же. Гимнастическая скамейка на высоте 
0,8 – 1 м.  Наклонить корпус глубоко вниз и быстро 
прогнуться. Коснуться головой подвешенного сверху 
предмета, повторять 8-10 раз. 

И.П. то же. За головой удерживается набивной мяч 
(1 кг.). Быстро прогнуться и подбросить мяч вверх. 
Партнер ловит мяч, повторять 8-10 раз.    

И.П. – стойка: ноги врозь, наклон вперед, резино-
вый жгут одним концом прикреплен к полу, другой – в 

виде петли надет на плечи. На счет раз – выпрямиться 
и прогнуться, на счет два – и.п., повторять -10-12 раз. 

И.П. и упражнение – те же. Как можно быстрее 
коснуться предмета, подвешенного за головой, повто-
рять 6-8 раз. 

II. Упражнения скоростного и скоростно-силового 
характера для разгибателей мышц бедер. 

И.П. – согнутые ноги врозь, на плечах отягощение 
(20-25 кг.). Быстрое выпрямление ног из полуприседа, 
повторять 6-8 раз. 

То же, что упр. 1, но выполняется с поясом (весом 
6 кг.). Необходимо коснуться головой подвешенного 
сверху (30 см. выше головы) предмета, 5-6 раз. 

Из глубокого приседа прыжки через препятствия. 
Количество препятствий  – 8-10, высота – 50-60 см. 
(препятствиями служат натянутая бечевка, резина – 
выполнять 100 прыжков). 

Из глубокого приседа прыжки вверх по лестнице, 
3-6 раз, в  зависимости от высоты лестницы (9-10 м.).

Забегание  вверх по лестнице, 3-6 раз, в зависимо-
сти от высоты лестницы (9-10 м.).

Из глубокого приседа прыжки в длину через пре-
пятствие количество препятствий 6-8, длина  препят-
ствия 120 см., выполнить 50 прыжков.  

 III. Упражнения скоростного, скоростно-силового 
и силового  характера для разгибателей мышц голеней-
стоп. 

Многосерийные прыжки через препятствие. Коли-
чество препятствий – 8-10, высота 60-70 см., выпол-
нять – 100 прыжков. 

И.П. – стоя на ступеньках фалангами ног. Макси-
мальное поднимание и опускание тела вверх-вниз. 
Три серии по десять раз.   

И.П. – в руках скакалка. Прыжки со скакалкой. Три 
серии по десять раз. 

Спрыгивание с высоты 50 см. и напрыгивание на 
предмет высотой 20 см. три подхода по 15 раз. 

Спрыгивание и напрыгивание попеременно одной 
и другой ногой на  предмет высотой 50 см. Три серии 
по 25 раз. 

Многосерийные прыжки на стопе с достованием 
руками предмета на высоте выше вытянутой руки на 
30 см. Три серии по 10 раз. 

Таким образом, уже с пятнадцатилетнего возрас-
та необходимо рекомендовать проводить отбор юных 
спортсменов не только с учетом длины всего тела, т.е. 
роста,  но и длины каждого в отдельности сегмента. 
Это даст возможность распределить спортсменов по 
их строению каждого в отдельности  соотношения 
сегментов тела.  

В этом случае нужно отметить, что при изменении 
каждой в отдельности длины сегментов тела будет ме-
няться не только морфотип, но и нагрузка на каждый 
взятый в отдельности сегмент. 

После применения специального комплекса фи-
зических упражнений, который выполнялся в экс-
периментальной группе с учетом определенного со-
отношения отдельных сегментов тела значительно 
улучшились показатели по сравнению с контрольной. 

Контрольными тестами   являлись прыжки в дли-
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ну и в высоту   с места и с разбега. У спортсменов 
экспериментальной группы результаты в прыжках в 
длину с места были улучшены в среднем (Мср.) на 
7,8 см; в высоту на 2,1 см. С разбега, соответственно 
15,6 см; 4,5 см. В последующих наших работах мы 
более объемно и детально покажем морфологическое 
и функциональное изменение и влияние их на техни-
кофизические показатели.

Выводы.   
1. При отборе перспективных спортсменов нужно 

учитывать, не только длину тела (рост),  но и длину 
каждого в отдельности сегмента тела и самое важ-
ное соотношение сегментов тела. 

2. Определены четыре варианта соотношений: первая  
группа спортсменов имеет длинный корпус и бедра  
и короткие голени, вторая группа – короткий корпус 
и голени и длинные бедра, третья  группа – короткий 
корпус и бедра и длинные голени, четвертая группа 
– длинный корпус и голени и короткие бедра. 

3. Для оптимального функционального развития каж-
дого в отдельности спортсмена,  нужно будет рас-
считать нагрузку, учитывая при этом соотношение 
сегментов тела, т.е. к какому  варианту (группе)  
спортсмен относится. В нашей работе показаны 
специальные комплексы физических упражнений, 
в которых учтены морфологические особенности. 

4. Важно отметить еще  и то, что функциональное раз-
витие сегментов тела  при определенном соотноше-
нии индивидуально. Значит  нужно знать не только  
длину сегмента, но и его функциональность.   
В дальнейших наших исследовательских работах 

предполагается показать, как на основе морфофунк-
циональных особенностей юных спортсменов меня-
ются технические и физические показатели.  
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Порівняльний аналіз  розвитку станової сили у студентів  
із різних територіально-адміністративних зон

Ригас Т.Є.
Кременчуцький національний університет

 
Анотації:

Розглянуто проблему розвитку 
станової сили у студентської мо-
лоді із різних адміністративних 
зон. Досліджуваний контингент 
складають студенти першого 
року навчання із сільської місце-
вості та із міста. Переважна біль-
шість досліджуваних – студенти 
технічних та комп’ютерних спе-
ціальностей. Використано дані 
анкетного опитування студентів 
щодо самооцінки здоров’я. Ви-
значено належні та фактичні 
показники станової сили. Прове-
дено їх порівняльний аналіз. Ви-
значено ступінь невідповідності 
показників у обох групах.

Ригас Т.Е. Сравнительный анализ  раз-
вития становой силы у студентов,  про-
живающих в разных территориально-
административных условиях.  
Рассмотрена проблема развития становой 
силы у студенческой молодежи из разных 
административных зон. Исследуемый кон-
тингент составляют студенты первого года 
учебы из сельской местности и из города. 
Подавляющее большинство исследуемых 
– студенты технических и компьютерных 
специальностей. Использованы данные 
анкетного опроса студентов относительно 
самооценки здоровья. Определены надле-
жащие и фактические показатели становой 
силы. Проведен их сравнительный анализ. 
Определена степень несоответствия пока-
зателей в обеих группах. 

Rigas T.E. Comparative analysis  of de-
velopment of figure force for students, 
resident in different territorial-adminis-
trative terms. The problem of development 
of force muscles of back is considered for 
student young people from different admin-
istrative areas. The investigated contingent 
is folded by the students of first year of 
studies from rural locality and from a city. 
Swingeing majority of investigated is stu-
dents of technical and computer special-
ties. Data of the questionnaire question-
ing of students are used in relation to the 
self – appraisal of health. The proper and 
actual indexes of force of muscles of back 
are certain. They are conducted compara-
tive analysis. The degree of disparity of in-
dexes is certain in both groups.

Ключові слова:
сила, м’язи, спина. студенти, 
місцевість, активність, аналіз, 
порівняння, залежність, індекс, 
динамометрія. 
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index, dynamometry. 

Вступ.1

Початок ХХІ століття характеризується стрімким 
прогресом у техногенному розвитку суспільства і 
такою ж стрімкою розрухою природних, фізичних і 
психологічних якостей людини. Спосіб життя люди-
ни перестав співпадати із біологічною схемою жит-
тя: людина, як біологічний об’єкт, зазнала незначних 
змін, а цивілізація за цей же час зробила гігантський 
техногенний крок вперед. Людина стала значно мен-
ше рухатись і чи не найбільше у цій ситуації постраж-
дали силові показники [1, 4, 5]. Доведено, що рівень 
сили змінюється під впливом факторів зовнішнього 
середовища: ультрафіолетове випромінювання, ко-
роткотривалі холодові та теплові процедури підвищу-
ють м’язову працездатність, а гостра гіпоксія та три-
валий ерготермічний вплив мають негативний ефект 
на силові показники. Та найбільш потужну руйнівну 
силу має гіподинамія. Як вказують дослідники [1, 4, 
5], гіпертрофія м’язової тканини, яка є наслідком си-
лового тренування, в умовах детренування зникає в 
2 – 3 рази швидше, аніж виникає. Тобто, для розви-
тку та підтримання оптимальних показників сили по-
трібні регулярні фізичні навантаження. У сучасному 
житті лише обмежене коло професій сприяє розвитку 
силових здібностей. До них відносяться: працівники 
сільського господарства, сталевари, некваліфіковані 
будівельники, вантажники тощо. Цілком свідомо мож-
на стверджувати, що ні навчання у ВНЗ, ні майбутня 
професійна діяльність наших студентів не сприятиме 
зміцненню м’язів без спеціально організованої рухової 
активності. Вже сьогодні більшій половині студентів-
першокурсників можна сміливо діагностувати по 2 – 3 
хронічних захворювання ще на етапі вступу до ВНЗ 
[3, 8, 10]. Тому ми вважаємо, що контроль стану си-
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лових показників у студентів є актуальним протягом 
усього періоду навчання.

Звертаючись до проблеми актуальності досліджен-
ня, хочемо вказати, що темою своєї роботи ми обрали 
ту, з якою маємо справу щоденно у процесі професій-
ної діяльності: нарікання студентів на болі у спині. З 
цією проблемою студенти рідко звертаються до ліка-
рів, частіше вони йдуть до нас. Отож, сьогодні викла-
дач кафедри фізичного виховання – це не просто пе-
дагог, це ще й методист, який надає рекомендації щодо 
покращення фізичного стану студентів, профілактики 
різних захворювань, спричинених саме процесом на-
вчання. З цієї позиції обрану  тему дослідження вва-
жаємо актуальною та злободенною. 

Станова динамометрія, методи її визначення та спо-
соби оцінки описані в чисельних підручниках відоми-
ми вітчизняними [5, 6] та зарубіжними [1, 3, 8]  автора-
ми. Установлено, що чим краще розвинуті м’язи спини, 
тим надійніше вони захищають хребет від пошкоджень. 
Силові показники організму студентів були предметом 
зацікавлення багатьох авторів [2, 3, 9]. 

Результати дослідження показників фізичного ста-
ну у студентів, які проживають у різних територіально-
адміністративних зонах, викладено в роботах  вітчиз-
няних авторів [1, 3, 8], які констатують відмінності як 
у антропометричних параметрах, так і в показниках 
функціонального стану [9, 10]. Якщо автори одно-
стайно стверджують, що більші довжинні показники 
притаманні міській молоді, а охватні та вагові – сіль-
ській [9], то їх думки не співпадають стосовно того, 
яка ж молодь сільська чи міська краще фізично під-
готовлена. У вивченій нами літературі не знайдено 
аналогічних даних і стосовно станової сили.

Роботу виконано в рамках плану науково-дослідної 
роботи кафедри фізичного виховання на 2010 – 2011 н.р.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити особливості розвитку ста-

нової сили у студентів, які проживають в різних міс-
цевостях.

Завдання дослідження:
вивчити стан проблеми за даними наукових дже-• 
рел;
провести дослідження станової сили у юнаків 1 – 3 • 
курсів;
оцінити отримані показники;• 
провести порівняльний аналіз між належними та • 
фактичними показниками станової сили у юнаків із 
різних адміністративно-територіальних зон.

Методи дослідження:
аналіз літературних джерел та статистичних даних;• 
станова динамометрія;• 
анкетування;• 
антропометрія;• 
метод індексів;• 
методи математичної статистики.• 

Організація дослідження. Дослідження проведе-
но групою викладачів кафедри фізичного виховання 
Кременчуцького національного університету у науко-
вій лабораторії кафедри. Досліджуваний контингент – 
110 студентів названого ВНЗ, які відносяться до осно-
вної медичної групи і регулярно відвідують заняття 
з фізичного виховання у секціях загальної фізичної 
підготовки та волейболу. Вік досліджуваних – 17 – 21 
рік. Дослідження проведено становим динамометром 
згідно загальноприйнятих методик. Таким же чином 
проведено вивчення антропометричних показників 
фізичного розвитку.

Результати дослідження.
Переважну більшість контингенту нашого ВНЗ 

складають студенти технічних та комп’ютерних спе-
ціальностей. Це та частина молоді, яка, як мінімум,  6 
– 8 годин на день проводить сидячи (за книгами, крес-
ленням, комп’ютером тощо).  Провівши опитування, 
ми вияснили, що 31,3% юнаків та 24,7% дівчат скар-
жаться на болі в спині, які виникають у них ближче 
до кінця робочого дня і спонукають до відпочинку ле-
жачи. Причиною такого стану може бути недостатній 
розвиток м’язів спини. Адже доведено, що людина без 
зайвої ваги, коли стоїть прямо, відчуває навантаження 
на поперековий відділ хребта у 30 кілограмів. Легкий 
нахил вперед – і навантаження зростає удвічі. При 
згинанні тулуба під кутом 90 градусів тиск на диск 
збільшується до 210 кілограмів. А вимушене довго-
тривале сидіння за столом, часто – зігнувшись, є для 
студента справжнім випробуванням. З таким наванта-
женням хребет не впорається без допомоги сильних 
м’язів. Установлено, що на спині є глибокі м’язи і зо-
внішня мускулатура. Зовнішня мускулатура (трапеці-
євидні і широкі м’язи) виглядає ефектно, але вона не 
виконує функцію підтримки хребта. Ця функція по-
кладена на внутрішні м'язи спини, які кріпляться до 
хребців і забезпечують задане положення хребетного 
стовпа [4,7].

Для наших досліджень ми залучили студентів сек-
цій загальної фізичної підготовки та волейболу, які на-

вчаються у КНУ перший рік, тобто на першому курсі 
або на третьому за скороченим терміном. 

Статистично достовірних відмінностей у показни-
ках станової динамометрії між представниками різ-
них секцій ми не спостерігали. Однак, нами було ви-
явлено, що ті юнаки, які до вступу у ВНЗ проживали 
в сільській місцевості, демонструють вищі показники 
станової сили, ніж ті юнаки, які проживають у місті 
(табл. 2). Ця  особливість стосується і абсолютних, і 
відносних показників. Під відносним показником ми 
маємо на увазі індекс станової сили, який розрахову-
вався нами за формулою: 

   ІСС=(СС/Р) х100%, (1)
де  ІСС – індекс станової сили; СС – абсолютний 

показник станової сили, зафіксований динамометром; 
Р – вага випробовуваного, кг.

За таблицею 2 можна спостерігати, що суттєва різ-
ниця зафіксована у абсолютних показниках станової 
сили у юнаків (140 та 128 кг – відповідно). Така ж тен-
денція на користь сільської молоді зафіксована і у від-
носних показниках – ІСС (199% проти 187%). Різниця 
складає 12%. Для порівняння ми провели аналогічні 
дослідження у дівчат .

У цій же таблиці ми представляємо результати до-
сліджень цього ж показника у дівчат (Ригас Т, 2010). 
Тут суттєво виділяються показники відносної сили 
(ІСС) у сільських дівчат: різниця складає близько 18 
одиниць, що становить близько 17,1%. За таблицею 2 
група сільських дівчат є більш однорідною, оскільки 
стандартне відхилення їхніх середніх величин зна-
чно менше  від показників міської групи (10,37 проти 
16,76 та 17,04 проти 30,95).  У юнаків ця тенденція 
виражена слабше.

Після оцінки індексу станової сили (ІСС) ми ви-
явили, що відповідний своєму віку ІСС (за Б. Ландою, 
2004; Т. Круцевич, 2005 та ін. ) мають 37,8% сільських 
та 36,5 міських студентів.  Різниця несуттєва. 

Суттєвим у наших дослідженнях є аналіз не-
відповідності – відставання від норми.  Показник  
ІСС, що на 20% відстає від норми мають  49% сіль-
ських і 40% міських студентів. Для 30% -го від-
ставання цей показник співпадає (по 11% юнаків із 
обох груп), а 40%-е відставання зафіксовано лише 
у міських юнаків (майже 10%), тоді як у сільських 
юнаків цей показник відсутній (0%). Саме цей по-
казник – 40%-е та більше відставання від вікової 
норми у 13% міських студентів – і є найбільшою 
відмінністю між групами. У студентів із сільської 
місцевості він складає близько 2%.

Таким чином, у наших дослідженнях представ-
ники сільської місцевості мають перевагу над своїми 
міськими однолітками у показниках станової сили. Ця 
тенденція характерна і для юнаків, і для дівчат. 

Висновки.
Станова сила – це той показник, за величиною яко-

го можна прогнозувати стан хребта та його патологій. 
У сучасної студентської молоді, яка має низький рі-
вень рухової активності, динамометричні показни-
ки не відповідають належним нормам ні за статево-
віковими, ні за індивідуальними вимогами.
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Анкетування виявило, що 31,3% юнаків та 24,7% 
дівчат  студентського віку скаржаться на болі в спині.

У результаті досліджень визначено, що лише 38% 
сільської і 36% міської молоді мають достатній рівень 
розвитку станової сили.

Порівнянням установлено, що юнаки із сільської 
місцевості (49 %) мають менше відставання від нор-
ми у % відношенні, ніж представники міста: основна 
маса відстає від норми на 20%. У міських цей показ-
ник складає близько 40%, але близько 25% міських 
юнаків мають відставання від норми на 30 – 50%, тоді 
як у сільських цей показник становить 13,3 %. Таким 
чином, ті юнаки, які до навчання проживали у сіль-
ській місцевості, характеризуються більш високим 
рівнем розвитку сили.

У дівчат представниці сільського регіону за від-
носним показником станової сили (ІСС) мають пере-
вагу над своїми міськими однокурсницями на 17,1%. 

У подальших дослідженнях планується вивчити 
взаємозв’язок між показниками станової сили і ан-
тропометричними показниками фізичного розвитку у 
юнаків-студентів.  
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Таблиця 1
Аналіз показників фізичного розвитку та станової сили у юнаків-студентів першого року навчання (n=110), 

(Приходько С., 2010, Ригас Т., 2010) 

Показник Вік, років ДТ, см МТ, кг СС, кг ІСС
Середнє 19,0 180,1 70,4 133,1 191,6

Станд. відхилення 1,69 7,32 9,89 22,45 36,14

Таблиця 2
Аналіз абсолютних та відносних показників  станової сили у студентів із різних адміністративно-

територіальних зон (Ригас Т., Даценко М., 2010) 

Показник Статистична ха-
рактеристика  

юнаки дівчата
cело n=(46) місто n=(64) cело n=(34) місто n=(40)

Станова сила, 
кг

середнє 139,6 128,2 64,9 56,0
ст. відх. 18,80 24,12 10,37 16,76

ІСС, %
середнє 198,5 186,5 122,8 104,7
ст. відх. 34,07 37,27 17,04 30,95
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Удосконалення професійно-прикладної підготовки  
оперативних працівників правоохоронних органів України

Сергієнко Ю.П., Антоненко С.А., Лаврентьєв О.М.
Національний університет державної податкової служби України 

Національна академія внутрішніх справ

Анотації:
Мета дослідження – удоскона-
лення професійно-прикладної 
підготовки оперативних праців-
ників правоохоронних органів 
України на основі урахування 
специфіки професійної діяль-
ності. В досліджені приймало 
участь 250 курсантів і опера-
тивних працівників Києва та 
Київської області. В роботі 
розглядаються питання щодо 
удосконалення професійно-
службової підготовки оператив-
них працівників засобами за-
гальної та спеціальної фізичної 
підготовки. Експериментально 
доведені та вказані структура 
та модель підготовки, розкрито 
роль взаємозв’язків фізичних 
якостей та психофізіологічних.

Сергиенко Ю.П., Антоненко С.А., Лав-
рентьев А.Н. Совершенствования 
профессионально-прикладной под-
готовки оперативных работников пра-
воохранительных органов Украины. 
Цель исследования – совершенствования 
профессионально-прикладной подготовки 
оперативных работников правоохранитель-
ных органов Украины на основе учета спец-
ифики профессиональной деятельности. В 
исследовании приняло участие 250 курсантов 
и оперативных работников Киева и Киевской 
области. В работе рассматриваются вопро-
сы совершенствования профессиональных 
качеств средствами общей, специальной 
физической и психофизиологической подго-
товленности. Экспериментально доведены и 
указаны структура и модель подготовки, рас-
крыта роль взаимосвязей физических качеств 
и психофизиологических. 

Sergienko J.P., Antonenko S.A., 
Lavrent’ev A.N. Perfection of voca-
tional and applied training of operative 
workers of law enforcement authorities 
of Ukraine. A research aim is perfection of 
the professionally-applied training of oper-
ative workers of law enforcement authori-
ties of Ukraine on the basis of recognition 
of specific of professional activity. 250 
students and operative workers of Kyiv 
and Kyiv region took part in research. The 
questions of perfection of professional ca-
pacity facilities of general, special physi-
cal and psychophysiological prepared-
ness were examined in this research. A 
structure and model of preparation are 
experimentally well-proven and indicated, 
the role of intercommunications of physi-
cal capacity and psychophysiological is 
exposed.

Ключові слова:
оперативно-розшукова діяль-
ність, професійно-прикладна 
підготовка, факторний, регре-
сійний, кореляційний аналіз.

оперативно-служебная деятельность, 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка, факторный, регрессивный, 
корреляционный анализ.

operative-official activity, professionally 
applied physical training, factor regressive 
cross-correlation analysis.

Вступ.1

Проведений аналіз оперативно-службової діяльності 
оперативних працівників, анкетування начальників опе-
ративних підрозділів, попередній експеримент курсан-
тів четвертого та першого курсів, надав нам можливість 
сформувати робочий день, розбити його на етапи, вка-
зали на можливі сторони підготовки, визначили адапта-
ційні можливості до фізичних навантажень, розробили 
педагогічне тестування  для оцінки загальної, спеціаль-
ної фізичної та психофізіологічної підготовленості.

Основне завдання дисертаційного дослідження по-
лягає в удосконаленні професійно-прикладної підготов-
ки оперативних працівників. Встановлено, що робочий 
час оперативного працівника складається за наступним 
графіком: робота з людьми в середньому займає 40 %, 
проведення негласних розвідувальних дій 35 % та ро-
бота з документами 25 %, крім цього оперуповноваже-
ний періодично заступає на добові чергування, входить 
до груп швидкого реагування, виїжджає на місце події 
за повідомленнями, що надходять із чергових частин. 
Всі вище перераховані факти вимагають від оператив-
ного працівника прояву цілого комплексу особистих 
якостей і здібностей, які поділяються на: спеціально 
фізичні, інтелектуальні та вольові якості; особливості 
пам’яті, уваги та спостережливості; моторні та емоцій-
ні властивості [1, 2, 3, 5]. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність у більш 
досконалому вивченні даної проблеми з метою фор-
мування належного рівня професійно-прикладної 
підготовки оперативного працівника для виконання 
службових обов’язків. 

Наукове дослідження виконується згідно Зведено-
го плану НДР Державного комітету молодіжної полі-
тики спорту і туризму України на 2006-2010 роки за 
темою 2.4.1. «Системний аналіз морфофункціональ-
© Сергієнко Ю.П., Антоненко С.А., Лаврентьєв О.М., 2011

них перебудов організму людини у процесі адаптації 
до фізичних навантажень» номер державної реєстра-
ції 0106U010778 та за науковою темою кафедри спе-
ціальних дисциплін та організації професійної під-
готовки факультету податкової міліції Національного 
університету державної податкової служби України 
на 2008-2013 роки за темою «Проблема професійної 
діяльності та безпеки співробітників Державної по-
даткової служби України», державний реєстраційний 
номер 0108U004234.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка опера-

тивних працівників правоохоронних органів України.
Предмет дослідження – спеціальна фізична під-

готовка оперативних працівників правоохоронних 
органів.  

Мета дослідження – удосконалити професійно-
прикладну підготовку оперативних працівників пра-
воохоронних органів України на основі урахування 
специфіки професійної діяльності на заняттях спеці-
альної фізичної підготовки.

Завдання дослідження:
1. Впровадити експериментальну методику щодо удо-

сконалення професійно-прикладної підготовки.
2. Визначити факторну структуру, кореляційний 

взаємозв’язок та регресійну модель загальної, 
спеціальної фізичної та психофізіологічної 
підготовленості курсантів під час навчання.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз науково-

методичної, спеціальної літератури та документів, 
педагогічне спостереження, педагогічне тестуван-
ня, педагогічний експеримент, методи математично-
статистичної обробки даних.

Результати дослідження.
Впровадження експериментальної методики, 

де основною формою удосконалення професійно-
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прикладної підготовки були навчально-тренувальні 
заняття, які базувались на реалізації програмного ма-
теріалу з дисципліни «Спеціальна фізична підготов-
ка», проводилось на курсантах факультету податкової 
міліції НУДПСУ. 

Враховуючи рівень фізичної підготовленості кур-
сантів, планування навчально-тренувальних занять 
проводилось в залежності від року навчання, а саме: 
на першому курсі заняття проводились в наступній 
пропорції 60-70 % приділялось розвитку фізичних 
якостей, 30-40 % вивченню нових рухових дій і спе-
ціальних ігрових вправ. На другому курсі 40-50 % 
розвиток загальних, спеціальних фізичних і психофі-
зіологічних якостей, 50-60 % вивчення і тренування 
прийомів фізичного впливу в стандартних умовах. На 
третьому курсі 40-50 % розвиток загальних, спеціаль-
них фізичних і психофізіологічних якостей, 50-60% 
вивчення і тренування прийомів фізичного впливу 
в не стандартних умовах. На четвертому курсі 30 % 
розвиток загальних, спеціальних фізичних якостей і 
70 % тренування і удосконалення прийомів фізичного 
впливу в нестандартних  ситуаціях і  змодельованих 
екстремальних ситуаціях.

З метою відслідкування змін протягом періоду 
навчання нами був проведений кореляційний аналіз. 
Дану методику ми використовували щодо визначен-
ня взаємозв’язків загальної, спеціальної фізичної та 
психофізіологічної підготовленості курсантів під час 
основного експерименту.

Результати кореляційного аналізу показників контр-
ольної групи курсантів наведені в (табл. 1).  Проведе-
не дослідження дозволило виявити, що в контрольній 
групі на кінець основного експерименту змінилась 
кількість достовірних кореляційних взаємозв’язків  з 
12 до 8, які мають між собою середній рівень зв’язку, 
а саме силові показники корелюють між координа-
ційними здібностями, сенсомоторними реакціями та 
загальною витривалістю. В свою чергу координацій-
ні здібності корелюють з когнітивними функціями, а 
когнітивні функції корелюють між собою.

В експериментальній групі (табл. 2) на кінець осно-
вного експерименту змінилась кількість достовірних 
кореляційних взаємозв’язків  з 18 до 7, які мають між 
собою середній рівень зв’язку, а саме  силові показ-
ники корелюють між координаційними здібностями 
та когнітивними функціями. координаційні здібності 

корелюють між собою та загальною витривалістю, а 
сенсомоторні реакції корелюють між собою.

Протягом експерименту змінилась кількість кореля-
ційних взаємозв’язків у контрольній групі на 33,3 %, а 
у експериментальній групі на 61,1 %. Це вказує на те, 
що в експериментальній групі навчально-тренувальне 
навантаження викликає зміни структури міжсистемних 
зв’язків направлених на функціональну активність і 
працездатність нервово-м'язової системи, що характер-
не формуванню професійних навиків [3, 4]. 

Для встановлення залежності або впливу ми вико-
ристовували кореляційний аналіз, обчислення коефі-
цієнтів детермінації, але значно вагомими і валідними 
математичними методами є регресійний та факторний 
аналіз. Ці математичні методи показують не тільки на-
явність зв’язку, а й залежність факторів від інших.

В умовах навчання на досягнення високого резуль-
тату впливають безліч факторів, які не враховуються 
із-за невизначеності їх впливів. Принципи оптиміза-
ції націлюють дослідників на встановлення впливу 
неврахованих факторів з метою не збільшення об’єму 
та інтенсивності навантажень, а розвитку супутніх 
факторів. 

З метою встановлення залежності одних факторів 
від вже визначених була визначена своєрідна динамі-
ка змін і була сформована модель підготовки протягом 
чотирьох років дослідження. Об’єктивність отрима-
них результатів підтверджується методом покрокової 
зворотної регресії (табл.3), за допомогою якого визна-
чалась модель координаційних здібностей на прикла-
ді вправи ловля м’яча правою рукою з розвороту від 
показників загальної, спеціальної фізичної та психо-
фізіологічної  підготовленості.

Як видно з наведеної моделі, протягом навчання 
визначилась чітка динаміка професійних якостей. В 
контрольній групі в кінці експерименту залишилась 
без змін, щодо формування моделі в середньому для 
кожної вправи складає 11 %, а в експериментальній 
групі кількість вправ зменшилось до однієї і середній 
показник кожної вправи складає 60,51 %.

Для підтвердження наших досліджень ми застосу-
вали факторний аналіз. 

Так в (табл. 4) показана структура підготовки в 
кінці основного експерименту в контрольній та екс-
периментальній групах. У структурі підготовки опе-
ративних працівників відбулися певні зміни. Так у 

Таблиця 1
Результати кореляційного аналізу контрольної групи в кінці експерименту  (n = 25)

Назва вправ

Т3.
Присі-

дання на 
лівій нозі

Т4. 
Присідання 
на правій 

нозі

Т5. Підйом ту-
луба з положен-

ня лежачи на 
спині за 30 сек.

Т8. Ловля 
м’яча лівою 
рукою з роз-

вороту

Т16. Рівень 
впрацьо-
ваності

Т7. Кидання та ловля від стіни 
м’яча правою рукою стоячи на 
одній нозі

-0,67 -0,47 - - -

Т12. Проста аудіо-моторна 
реакція на звуковий подразник - - -0,52 - -

Т13. тест Купера - -0,42 - - -
Т16 Рівень впрацьованості - - - 0,45 -
Т17. Рівень психічної стійкості - - - - 0,44
Т18. Оперативна пам'ять - - - -0,42 0,46
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Таблиця 2
Результати кореляційного аналізу експериментальної групи в кінці експерименту   (n = 25)

Назва вправ

Т2.
Згинання і роз-
гинання в упорі 
лежачи правої 

руки

Т4. Присі-
дання на 

правій нозі

Т6.Кидання та 
ловля від стіни 

м’яча лівою 
рукою стоячи 
на одній нозі

Т7. Кидання та 
ловля від стіни 
м’яча правою 

рукою стоячи на 
одній нозі

Т10. Проста 
зорово-моторна 

реакція на 
світловий под-

разник
Т8. Ловля м’яча лівою рукою 
з розвороту 0,44 - 0,51 - -

Т9. Ловля м’яча правою 
рукою з розвороту 0,46 - 0,44 - -

Т12. Проста аудіо-моторна 
реакція на звуковий подразник - - - - 0,43

Т13. тест Купера - - - 0,42 -
Т17. Рівень психічної 
стійкості - 0,40 - - -

Таблиця 3
Регресійні моделі залежності координаційних здібностей, ловля м’яча правою рукою з розвороту, від 

показників загальної, спеціальної фізичної та психофізіологічної  підготовленості контрольної (n = 25)  
та  експериментальної (n = 25) груп

Рік експери-
менту Рівняння регресії Коефіцієнт 

детермінації R², p

1

КГ ВД=3,9170 – 0,152·АА – 0,134·АБ R²= 23 R²=28,95
p<0,0550

ЕГ ВД=2,605 – 0,1429·АА – 3,2715·ГБ R²=27,5298
p<0,0290

2

КГ ВД=2,829 + 0,137·ДБ – 0,095·ДВ R²=27,9499
p<0,0272

ЕГ ВД=19,263 + 0,312·АА – 0,385·ДБ R²=33,5659
p<0,0111

3

КГ
ВД=-6,418 + 0,112·АА – 0,158·АБ – 0,579·АВ + 0,961·АГ + 0,328·АД + 
0,329·ВА – 0,779·ВВ + 1,800·ВГ – 1,999·ГА – 5,740·ГБ + 7,660·ГВ – 0,093·СВ 
+ 0,001·ДА + 0,006·ДБ + 0,018·ДВ – 0,074·ДГ + 0,351·ДД

R²=86,5482
p<0,0970

ЕГ ВД=0,856 + 0,387·ВГ + 9,841·ГА R²=30,0376
p<0,0197

4

КГ ВД=7,231 – 0,268·АГ + 4,6343·ГБ – 0,565ДД R²=32,9613
p<0,0353

ЕГ ВД=1,734 + 0,875·ВГ R²=60,5127
p<0,0000

Примітки: ВД – ловля м’яча правою рукою з розвороту;  АА – згинання і розгинання в упорі лежачи лівої руки; АБ – згинання і розгинання 
в упорі лежачи правої руки; АВ – присідання на лівій нозі; АГ –  присідання на правій нозі; АД – підйом тулубу в сід з положення лежа-
чи на спині за 30 сек.; BА – кидання та ловля  від стіни м’яча лівою рукою стоячи на одній нозі; ВВ – кидання та ловля  від стіни м’яча 
правою рукою стоячи на одній нозі;ВГ – ловля м’яча лівою рукою з розвороту; ГА – проста зорово-моторна реакція на світловий подразник;  
ГБ – складна зорово-моторна реакція на світловий подразник; ГВ – проста аудіо-моторна реакція на звуковий сигнал; СВ – тест Купера;  
ДА – рівень переключення та розподілу уваги; ДБ – рівень ефективності роботи; ДВ – ступінь впрацьованості; ДГ – рівень психічної стійкості;  
ДД – оперативна пам’ять.

контрольній групі до першого фактору  (відсоток від 
загальної дисперсії дорівнює 33) увійшли показники 
силової підготовки та координаційних здібностей, що 
змінили фактор силові якості нижніх кінцівок та  оці-
нюються за допомогою наступних вправ: присідання 
на лівій і правій нозі , кидання  та ловля  від стіни 
м’яча правою рукою стоячи на одній нозі. 

До другого фактору (відсоток від загальної дис-
персії дорівнює 29,73) увійшли  показники когнітив-
ного фактору, що змінили фактор психомоторні якості 
та оцінюється за допомогою показника оперативної 
пам'яті.

 У третій фактор (відсоток від загальної дисперсії 
дорівнює 23,41)  увійшли  показники силової підго-
товки та сенсомоторних реакції, що змінили фактор 
координаційні здібності та оцінюються за допомогою 
наступних вправ: підйом тулубу в сід з положення ле-

жачи на спині за 30 сек. та складної зорово-моторної 
реакції на світловий подразник.

Протягом експерименту в контрольній групі зміни-
лась факторна структура моделі підготовки та рівень 
процентних показників  між факторами. Це дає нам 
підставу говорити про те, що відсутність систематич-
них тренувань впливає на  економічність рухів, точ-
ність виконання вправи, що компенсується за рахунок 
координаційних здібностей та когнітивних функцій.

В (табл. 4) показана фактурна структура підготовки 
курсантів експериментальної групи, де до першого фак-
тору (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 29,46) 
увійшли показники силової підготовки верхніх кінці-
вок, які оцінювалися за допомогою наступних вправ: 
згинання і розгинання в упорі лежачи лівої та правої 
руки, що прийшли на зміну когнітивним функціям і 
вказують про те, що дії виконуються автоматично. 
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До другого фактору (відсоток від загальної дис-
персії дорівнює 25,80) увійшли показники коорди-
наційних здібностей, які визначалися за допомогою 
наступних вправ: кидання та ловля від стіни м’яча 
правою рукою стоячи на одній нозі та ловля м'яча пра-
вою рукою з розвороту, що прийшли на зміну силовим 
та сенсомоторним якостям. 

У  третій фактор (відсоток від загальної дисперсії 
дорівнює 21,40) увійшли показники силової підготов-
ки нижніх кінцівок, які визначалися за допомогою на-
ступних вправ: присідання на лівій і правій нозі, що 
прийшли на зміну координаційним здібностям. 

Протягом експерименту  в експериментальній гру-
пі змінилась факторна структура моделі підготовки, 
кількість вправ та рівень процентних показників між 
факторами. Це дає нам підставу говорити про те, що 
закріплюються технічні дії працівника, які повніс-
тю підкреслюють взаємодію силового характеру під 
час формування професійних якостей, що забезпечує 
оптимальний процес професійно-прикладної підго-
товки [3, 4].

Висновки.
Аналіз, проведений дослідниками, дозволяє 

зробити висновок, що впровадження в навчально-
тренувальний процес курсантів розробленої методики 
ефективно впливає на процес професійної підготовки, 
що підтверджується методами математичної обробки 
матеріалів.

Отримані позитивні зміни у контрольній групі за-
лежать від індивідуальних особливостей курсантів, 
а також від настрою, що проявляється під час здачі 
контрольних нормативів.

Результати експериментальної групи показують, 
що проведення систематичних занять, які правильно 
і методично організовані, насичені практичними зна-

ннями, вмінням своєчасно концентруватися при вико-
нанні комплексних та спеціальних вправ з прикладно-
го напрямку, є більш прогресивними і досконалими, 
про що свідчать отримані результати дослідження.

Перспективи подальший досліджень у даному на-
прямку будуть направлені на вивчення і впровадження 
в систему навчання новітніх методик підготовки щодо 
вдосконалення рівня професійної діяльності праців-
ників оперативних підрозділів правоохоронних орга-
нів України. 
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Таблиця 4
Факторна структура загальної, спеціальної фізичної та психофізіологічної підготовленості оперативних 

працівників контрольної та експериментальної груп в кінці експерименту

Назва
 фактору

Вклад 
фактору в 

дисперсію %
Показники

Фактори

1 2 3

КГ

Силові та 
координаційні 
якості

33%

Присідання на лівій нозі -0,89 - -
Присідання на правій нозі -0,90 - -
Кидання  та ловля  від стіни м’яча 
правою рукою стоячи на одній нозі 0,66 -     -

Когнітивні  
фактори 29,73% Оперативна пам'ять - 0,70 -
Силові та 
сенсомоторні 
якості 23,41%

Підйом тулубу в сід з положення 
лежачи на спині за 30 сек. - - - 0,68
Складна зорово-моторна реакція на 
світловий подразник - - 0,67

ЕГ

Силові якості  
верхніх кінцівок 29,46%

Згинання і розгинання в упорі лежа-
чи лівої руки 0,83 - -

Згинання і розгинання в упорі лежа-
чи правої руки 0,84 - -

Координаційні  
здібності 25,80%

Кидання та ловля від стіни м’яча 
правою рукою стоячи на одній нозі - 0,68 -
Ловля м'яча правою рукою з розво-
роту - 0,68 -

Силові якості 
нижніх кінцівок 21,40%

Присідання на лівій нозі - - 0,81
Присідання на правій нозі - - 0,90
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Психофизическое развитие глухих детей   
младшего школьного возраста

Статьев С.И.
Классический приватный университет

Анотации:
Рассмотрено психофизичес-
кое развитие глухих детей, их 
адаптации к окружающему миру, 
проанализированы проведенные 
исследования ранее. Показан 
анализ публикаций различных 
специалистов. Доказано, что пси-
хофизическое развитие глухих 
детей находится на низком уров-
не, в сравнении со слышащими, а 
развитие речи у многих глухих не 
наступает. Установлено, что та-
ким детям трудно адаптировать-
ся к условиям современной жиз-
ни и необходимо разрабатывать 
различные способы улучшения 
качества жизни глухих детей.

Статьєв С.І. Психофізичний розвиток 
глухих дітей молодшого шкільного віку. 
Розглянуто психофізичний розвиток глухих 
дітей, їх адаптації до навколишнього світу, 
проаналізовано проведені дослідження 
раніше. Показаний аналіз публікацій різ-
них фахівців, ми прийшли до висновку, що 
дана проблема є маловивченою і потребує 
вирішення, оскільки в даний час вона дуже 
актуальна. Доведено, що психофізичний 
розвиток глухих дітей перебуває на низь-
кому рівні, у порівнянні з чують, а розвиток 
мови в багатьох глухих не настає. Встанов-
лено, що таким дітям важко адаптуватися 
до умов сучасного життя і необхідно роз-
робляти різні способи поліпшення якості 
життя глухих дітей.

Statiev S.I. Psycho-physical develop-
ment of deaf school-age children. Ex-
amined the psycho-physical development 
of deaf children and their adaptation to the 
world, analyzed the studies earlier. Shows 
the analysis of publications of various ex-
perts, we concluded that the problem is 
poorly understood and requires a solution, 
as it is currently very topical. Proved that the 
psycho-physical development of deaf chil-
dren is low in comparison with hearing and 
speech development of many deaf people 
is not coming. It is established that such 
children find it difficult to adapt to the condi-
tions of modern life and the need to develop 
different ways to improve the lives of deaf 
children.

Ключевые слова:
глухие, речь, восприятие, па-
мять, гимнастика.

глухі, мова, сприйняття, пам’ять, гімнас-
тика.

deaf, speech, perception, memory, and 
gymnastics.

Введение.1

На протяжении школьного обучения у глухих детей 
происходит значительное  развитие речи, как устной, 
так и письменной: обогащение словаря, усложнение 
грамматических конструкций, форм и способов вы-
сказывания. Однако сохраняются трудности в овла-
дении системой словесно-логического обобщения, 
словами, имеющими относительное, переносное и 
отвлеченное значение, грамматическими конструк-
циями, выражающими различные виды логических 
отношений и зависимостей. Эти трудности обуслов-
лены вторичным недоразвитием понятийного мыш-
ления и тем недостаточным вниманием, которое 
уделяется его формированию при школьном обуче-
нии. У глухих детей значительно отстает в развитии 
активная, инициативная речь по сравнению с тем, 
что наблюдается у нормально слышащих детей. 
Самостоятельная речь глухих оказывается заметно 
беднее по содержанию, проще по способам высказы-
вания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-
ществляющаяся при непосредственной помощи 
взрослого [5].

Влияние первичного и вторичного дефектов от-
четливо обнаруживается в особенностях восприя-
тия глухих детей [1]. Благодаря исследованиям Го-
зовой А.П., посвященным проблеме взаимодействия 
анализаторов при восприятии окружающей действи-
тельности, было установлено, что нарушение одного 
анализатора, такого важного, как слуховой или зри-
тельный, отрицательно сказывается на деятельности 
сохранных анализаторов. Нарушение слуха снижает 
полноту зрительного восприятия, затрудняет разви-
тие кинестетической чувствительности, и особенно 
кинестезии речевых органов [2].

Для нормального физического и психического раз-
вития глухому ребенку необходима двигательная ак-
тивность. Развитие основных движений очень важно 
для детей с нарушениями слуха. Оно осуществляется 
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как на занятиях, так и в самостоятельной повседнев-
ной жизни. Основными формами физического вос-
питания в школьных учреждениях для детей с на-
рушениями слуха являются занятия по физической 
культуре, занятия ритмической гимнастикой, подвиж-
ные игры [3,4].

В процессе адаптивного физического воспитания 
школьников с нарушениями слуха необходимо учи-
тывать отклонения в развитии их моторики, имею-
щие индивидуальный характер. Особенно страдают 
из-за потери слуха координационные способности: 
скорость реакции, точность, темп, ритм, дифференци-
рование времени и пространства. Основным компо-
нентом в воспитании детей младшего школьного воз-
раста со слуховой депривацией является определение 
величины, направленности, характера и дозировки 
физических нагрузок в зависимости от развития дви-
гательных способностей [6].

Исходя из анализа предыдущих исследований, 
можно сделать вывод, что вопросам психофизическо-
го развития глухих детей младшего школьного воз-
раста уделяется недостаточно внимания, такие дети 
труднее осваивают необходимые навыки, что негатив-
но сказывается на их социальной адаптации. Таким 
образом, она требует разрешения. С помощью наших 
исследований мы попытаемся расширить изучение 
данной проблемы.

Работа выполнена за планом научно-
исследовательских работ классического приватного 
университета «Коррекционная педагогика». Исследо-
вание выполнено согласно основным направлениям 
Национальной программы «Дети Украины « в обла-
сти коррекционной педагогики, психологии, теории и 
методики физического воспитания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: провести анализ ранее проведенных 

исследований психофизического развития глухих де-
тей младшего школьного возраста и оценить уровень 
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развития детей с нарушением слуха и их слышащих 
сверстников. Для достижения поставленной цели 
были использованы такие методы: анализ литератур-
ных источников; педагогического и физического те-
стирования.

Результаты исследований.
При зрительном восприятии глухие дети обращают 

большее внимание на признаки предметов, отчетливо 
выделяющиеся, яркие, контрастные, и затрудняются в 
вычленении существенных признаков, особенно если 
они малозаметные [5]. Неумение быстро выделить 
главные опознавательные признаки предмета приводит 
к замедлению скорости зрительного восприятия. Еще 
большие трудности в опознании предмета по контуру 
наблюдаются у глухих детей при осязательном вос-
приятии. Вместе с тем было установлено, что на протя-
жении школьного возраста зрительное и осязательное 
восприятие у глухих детей значительно развивается, 
при этом происходит сближение линий развития вос-
приятия в норме и при нарушении слуха [2].

Определенное своеобразие обнаруживается в раз-
витии образной памяти у глухих детей. Глухие дети с 
большим трудом, чем слышащие, запечатлевают об-
разы предметов во всем их своеобразии. Они склон-
ны либо упрощать внешнюю структуру воспринято-
го предмета, уподоблять его ранее сложившемуся, 
привычному представлению либо чрезмерно под-
черкивать его отличительные черты. Аналогичные 
изменения образов предметов наблюдаются и при 
кинестетическом их восприятии.  В образной памяти 

глухих детей находят проявления также общие законо-
мерности процессов запоминания и воспроизведения, 
которые связаны с умениями осмысливать и вербали-
зировать материал при его восприятии, использовать 
приемы запоминания, которые помогут затем произ-
вольному воспроизведению этого материала. Но они 
реже, чем слышащие, пользуются словесными харак-
теристиками предметов с целью их запоминания, и в 
основном уже в старшем школьном возрасте. Глухие 
дети прибегают еще к иным средствам кодирования, 
используя естественные жесты и условные жестовые 
обозначения. В целом глухие дети уступают слыша-
щим по умению использовать средства для запомина-
ния, что снижает продуктивность воспроизведения.

Результаты оценки образной памяти и внимания 
представлены в табл. 1.

Объем кратковременной памяти глухих младших 
школьников на слова заметно уступает соответствующим 
показателям у слышащих сверстников. При запоминании 
глухие дети в меньшей степени, чем слышащие, пользу-
ются приемом группировки слов по их значению или по 
какому-либо другому принципу. Это снижает объем и проч-
ность запоминания слов. Даже глухие старшие школьники 
плохо умеют пользоваться приемами опосредствованного 
запоминания и воспроизведения.

Вместе с тем глухие школьники заметно лучше запо-
минают жесты, чем слова, притом запоминают их в той же 
мере успешно, как слышащие дети — слова. У глухих 
детей жесты при запоминании группируются, система-
тизируются по значению. Высокая продуктивность запоми-

Таблица 1
Результаты оценки образной памяти и внимания

Показатель Глухие дети, М ± m Слышащие дети, 
М ± m

Р
(t расч.)

Показатель 
нормы

Образная память и вни-
мание, балл 4,1 ± 0,43 4,5± 0,24 >0,05

(0,817) 5

Таблица 2
  Результаты оценки кратковременной памяти

Показатель Глухие дети, М ± m Слышащие дети, 
М ± m

Р
(t расч.)

Показатель 
нормы

Кратковременная память 3,7 ± 0,27 7,8± 0,31 <0,05
(4,675) 10

Таблица 3
Результаты оценки зрительной памяти

Показатель Глухие дети, М ± m Слышащие дети, 
М ± m

Р
(t расч.)

Показатель 
нормы

Зрительная память, 
баллы 2,3 ± 0,22 4,6± 0,22 <0,05

(5,376) 5

Таблица 4
Показатель Глухие  дети Слышащие дети Показатель нормы

Ходьба по скамейке, баллы 4,3 7,9 10
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нания жестов глухими детьми свидетельствует о больших 
возможностях их памяти, о сохранности физиологиче-
ских ее основ.

На занятиях по физическому воспитанию детей с 
нарушениями слуха широко проводилась коррекцион-
ная работа, направленная на устранение недостатков 
в двигательном развитии детей и на формирование 
словесной речи детей. Правильная осанка отрабаты-
валась в процессе выполнения упражнений из поло-
жения лежа на животе и на гимнастической стенке. 
Задания на развитие равновесия характеризуются 
уменьшением площади опоры. Ребенок, к примеру, 
должен был пройти по скамейке, доске, наклонной 
доске, дорожке из канатов и др.

Ритмическая гимнастика сочетает в себе также 
компоненты, которые как нельзя лучше отвечают и 
другим особенностям детского возраста. Потреб-
ность детей в двигательной активности, как говори-
лось выше, полнее всего реализуется в игре, особенно 
младшем школьном возрасте. Главным побудителем 
игры является удовольствие и приятность траты на-
копившихся сил и энергии. 

Выводы.
Таким образом, под влиянием ритмической гим-

настики у детей развивается внимание, они учатся 
сосредоточиваться в каждый момент времени на том, 
что им преподается, делают обычно это легко и весе-
ло, без большого напряжения.  В упражнениях дости-
гается четкая определенность, их нельзя «смазать», 
сделать поспешно. Каждый ребенок на виду, и каждое 
его неверное движение бросается в глаза и сразу кор-
ректируется. Так формируется способность к устойчи-
вому вниманию и собранность, являющиеся важными 
предпосылками успешной учебной деятельности. 
Дети становятся ловкими, изящными, координиро-
ванными и свободными в движениях, красиво сидят и 
ходят, их походка делается легкой и грациозной.

Ритмическая гимнастика придает естественную 
уверенность и непринужденность, в значительной 
мере обусловленную сознанием власти над движения-
ми своего тела в пространстве. Главный же результат 
занятий ритмической гимнастикой – воспитание стро-
гой внутренней дисциплины, причем это достигается 
не интенсивной утомительной работой, а радостной 
для ребенка деятельностью, отвечающей природным 
склонностям его к ритму, движению, красоте. Ритми-
ческая гимнастика способствует не только физиче-
скому развитию детей, но и оказывает существенное 
влияние на  психическое развитие.

В дальнейшем планируется разработать комплексы 
ритмической гимнастики для глухих детей младшего 
школьного возраста, чтобы улучшить их психофизи-
ческие качества.
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Розвиток особистості в структурі навчання
Тимченко А.М.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотації:
Розглянуто особливості станов-
лення особистості в умовах на-
вчання виходячи з теоретичних 
відомостей про структуру роз-
витку особистості (біологічної, 
психологічної та соціальної). По-
казано зміст понять навчання й 
виховання як цілеспрямованих 
управлінських частин середови-
ща життєдіяльності людини. На-
ведено аналіз публікацій з питань 
вивчення особистості як базового 
компоненту педагогічного проце-
су, яка є центральним ядром гу-
манізації навчання та виховання 
на сучасному етапі розвитку пе-
дагогічної науки, що в свою чергу 
спонукає до реформування всієї 
системи освіти.

Тимченко А. Н. Развитие личности 
в структуре обучения. Рассмотрено 
особенности становления личности в 
условиях обучения исходя из теорети-
ческих сведений о структуре развития 
личности (биологической, психологи-
ческой и социальной). Показано содер-
жание понятий обучение и воспитание 
как целенаправленных управленческих 
частей среды жизнедеятельности чело-
века. Приведен анализ публикаций по 
вопросам изучения личности как базо-
вого компонента педагогического про-
цесса, которая является центральным 
ядром гуманизации обучения и воспи-
тания на современном этапе развития 
педагогической науки, что в свою оче-
редь влечет к реформе всей системы 
образования.

Timchenko A.N. The development of per-
sonality within the structure of education. 
The article deals with the peculiarities of the 
formation of a personality under the conditions 
of education basing on the theoretical data on 
the structure of the development of a person-
ality (biological, psychological, and social). The 
meaning of the notions education and upbring-
ing as purposeful administerial parts of a man’s 
living environment is uncovered. The analysis 
of the publications on the personality study is-
sues is represented, where the notion of per-
sonality is regarded as a basic component of 
the pedagogical process, which is the nucleus 
of the humanization of education and upbring-
ing at the actual stage of the development of 
the pedagogical science, which in turn leads to 
the reformation of the educational system on 
the whole.

Ключові слова:
особистість, розвиток, навчан-
ня, виховання.

личность, развитие, обучение, воспи-
тание.

personality, development, education, upbringing.

Вступ.1

Людина – вінець розвитку матерії, процесів 
органічної еволюції на планеті Земля. Ми 
захоплюємося фізичною досконалістю людини, 
невичерпними потенціальними можливостями 
її фізичного, психічного і соціального розвитку. 
Лише людина володіє унікальними здібностями 
самопізнання і глибокого пізнання оточуючого світу, 
здатна кардинально впливати на нього. Генетична 
програма людини забезпечує народження індивідів 
з величезним потенціалом. Генофонд людини є 
важливою біологічною передумовою соціального 
розвитку і прогресу суспільства.

Кожна людина, людство в цілому – це багатий 
досвід минулого, нинішнього і майбутнього. Вона 
збагачується соціально-духовними цінностями 
попередніх поколінь, примножує їх своєю діяльністю 
і передає ці багатства наступним поколінням. Лю-
дина, в кінцевому підсумку, – це суб’єкт суспільно-
історичного процесу, розвитку матеріальної і духо-
вної культури на Землі. Вона є біосоціальною істотою, 
тісно пов’язаною з іншими біологічними формами 
життя, але такою, яка зуміла виділитися з них завдяки 
здатності займатися продуктивною працею, створен-
ню знарядь праці, володінню мовою і свідомістю.

Поняття «людина» розширюється до поняття «осо-
бистість». Під особистістю слід розуміти людину як 
суб’єкт суспільних відносин, який є носієм свідомості 
та системи суспільно значимих якостей, зумовлених 
історичними умовами життя суспільства.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального університету ім. В.Н. Каразіна.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Становлення особистості з її багатим генофондом 

можливе лише за наявності соціального середовища, 
цілеспрямованого виховного впливу, позитивного і 
багатого фонду для соціального успадкування, актив-
ної діяльності самої людини тому метою роботи є 
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вивчення теоретичних відомостей про структуру роз-
витку особистості (біологічної, психологічної та со-
ціальної) в процесі навчання.

Результати дослідження.
Завдання суспільства на новому рівні свого розви-

тку полягає в тому, щоб створити оптимальні умови й 
ефективні програми для фізичного, психічного і со-
ціального розвитку особистості, бо лише вона є «важ-
ливим майданчиком» для сходження, злету суспіль-
ства на більш високий рівень соціально-економічного 
розвитку держави. Формування особистості не про-
ходить стихійно за якимись внутрішніми законами 
саморозвитку, помітну роль у цьому процесі відігра-
ють конкретні люди, які займаються її вихованням. 
Процес виховання особистості є діалектичним: об-
ставини, члени суспільства впливають на формування 
конкретної людини, вона своєю діяльністю змінює на-
вколишнє середовище, впливає певним чином на його 
суб’єкти, а ті, в свою чергу, уже на вищому рівні зво-
ротно впливають на неї [1, 4]. Визнання особистості 
базовим компонентом, об’єктом і суб’єктом цілісного 
педагогічного процесу – головна умова гуманізації на-
вчання та виховання на сучасному етапі розвитку пе-
дагогічної науки, що в свою чергу спонукає до рефор-
мування всієї системи освіти. Отже людина, зокрема 
її особистість, стає центральним ядром педагогічної 
думки сучасності.

Поняття «людина» на всьому ході розвитку істо-
ричного процесу мало зацікавленість з боку філосо-
фів, психологів, соціологів та інших вчених, що ви-
вчають питання людини та її зв'язок з дійсністю. Це 
спонукає нас до відокремлення таких характеристи-
ках понять як:

Людина – мисляча, свідома істота, в якої розвину-
та мова, здатність до продуктивної праці.

Індивід – (від лат. іndividuum – неподільний) – лю-
дина як цілісний, неповторний представник людсько-
го роду з психофізичними якостями, які є передумо-
вою розвитку особистості й індивідуальності.
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Особистість – суб’єкт соціальних стосунків і сві-
домої діяльності, який формується в процесі діяль-
ності й спілкування, має стійку систему соціально-
значущих рис, установок, мотивів.

Індивідуальність – своєрідність психіки й особис-
тості індивіда, її неповторність. Виявляється в осо-
бливостях темпераменту, рисах характеру, в емоцій-
ній, вольовій та інтелектуальній сферах, інтересах і 
здібностях людини.

Розвиваючись в процесі індивідуального та іс-
торичного розвитку, людина проходить шлях від ін-
дивіда до особистості. Психологи підкреслюють, що 
«індивідом народжуються, особистістю стають», а ін-
дивідуальність треба відстоювати [3]. Протягом життя 
людина постійно вступає в реальні соціальні зв’язки 
й стосунки, перебуває під впливом багатьох факторів, 
розвиваючись у трьох взаємопов’язаних напрямках: 
біологічному, психологічному та соціальному. На 
кожному з напрямків виникають і накопичуються не-
зворотні зміни – новоутворення, нові якості. Тут ді-
ють різні фактори, які й виступають рушійною силою, 
причиною особистісного формування.

Виховання й навчання як цілеспрямована управ-
лінська частина середовища – чи не найважливіший 
фактор. Ще Я. Каменський зазначав, що «від наро-
дження природа дає людині зернину знання, але вона 
може розвиватися тільки за допомогою виховання та 
навчання» [1].

Взаємовідносини особистості з оточуючим серед-
овищем, які визначаються через характер обставин 
життя та активність особистості, котра впливає на об-
ставин. Отже, умови – це складові частини, або ха-
рактеристики, середовища; умови життєдіяльності, 
які впливають на формування особистості. Виховання 
відіграє вирішальну роль у формуванні особистості 
тільки тоді, коли воно збігається із впливом обставин. 
Проте спрямованість виховання й обставин можуть 
бути протилежними, а також суперечити природній 
організації людини.

Тому розвиток людини – тривалий і складний про-
цес, в якому реалізуються загальні закони та законо-
мірності її розвитку.

Розвивальна динаміка особистості залежить від:
внутрішніх факторів;• 
соціальної ситуації;• 
власної активності;• 
типу провідної діяльності;• 
змісту й мотивів діяльності;• 
статевовікових та індивідуальних особливостей.• 

Розвиток відбувається поетапно, за певною ло-
гікою у формі переходу від одного вікового періоду 
до іншого через зміну провідних видів діяльності. На 
цьому ґрунтується вікова періодизація психічного роз-
витку, а вона, в свою чергу, має принципове значення 
для розуміння психолого-педагогічного механізму єд-
ності розвитку з навчанням і вихованням [8].

Особистісне формування людини неможливе без 
взаємодії із життєвими обставинами. Аби зрозуміти 
динаміку становлення особистості, необхідно про-
аналізувати, як складалися для неї обставини життя, 

передусім – відносини із соціальним оточенням.
Процес психічного та соціального розвитку осо-

бистості на індивідуальному рівні не завжди збіга-
ється із загальновизнаною динамікою: він може як 
затримуватися, так і випереджати усталені норми [9]. 
Діяльність і поведінка людини залежать не тільки від 
вікових, а й від індивідуальних особливостей. 

У людському розвитку проявляється загальне й 
особливе. Особливе в людині називають індивідуаль-
ним. Індивідуальність характеризується сукупністю 
інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних 
та інших особистісних рис [6]. Індивідуальні особли-
вості людини бувають природжені та набуті за життя. 
З природженими дитина з’являється на світ. Серед 
них важливу роль відіграють типологічні особливості 
нервової системи – сила, врівноваженість і рухливість 
– фізіологічне підґрунтя темпераменту. Природжені 
індивідуальні особливості у процесі виховання змі-
нюються. Набуті – з часом трансформуються, однак 
більшість із них мають стійкий характер і познача-
ються на діяльності й поведінці особистості.

Врахування індивідуальних особливостей – один 
із провідних принципів вітчизняної педагогіки. Мето-
дика індивідуального підходу ґрунтується на присто-
суванні форм і методів педагогічної взаємодії до інди-
відуальних особливостей для того, щоб забезпечити 
запроектований рівень розвитку особистості. Індиві-
дуальний підхід створює найбільш сприятливі мож-
ливості для розвитку пізнавальних сил, активності, 
здібностей кожної особистості [7]. Отже, формування 
особистості відбувається згідно з об’єктивними зако-
нами та закономірностями, які зумовлюють певну ди-
наміку її вікового, психічного й соціального розвитку, 
визначають індивідуально неповторні особливості.

Навчання – складний і багатогранний процес 
взаємодії вчителя і учнів, в результаті чого мають 
розв’язуватись такі завдання: учні оволодівають зна-
ннями, вміннями і навичками, методами самостійної 
пізнавальної діяльності, забезпечується їх інтелек-
туальний розвиток, формується науковий світогляд. 
У цьому процесі варто чітко вирізняти провідні 
функції учителя й учня. Учитель передусім виконує 
спонукально-організуючу функцію (научіння), а учень 
– функцію діяльності особистості з оволодіння зна-
ннями, уміннями і навичками (учіння).

Навчання як специфічна форма пізнання 
об’єктивної дійсності, попереднього досвіду поколінь 
спирається на загальні закони пізнання: від живого 
споглядання до абстрактного мислення і від нього до 
практики.

Навчання – це процес, яким охоплена кожна люди-
на впродовж всього життя. Важливо чітко вирізняти 
провідні функції навчання: освітню, розвиваючу, ви-
ховну. Названі функції реалізуються не відокремлено, 
а в тісній взаємодії. Особистість у процесі навчання, 
пізнання оточуючої дійсності оволодіває певним об-
сягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню 
освіченості. Включення людини до навчального про-
цесу – важлива передумова інтелектуального, психіч-
ного і соціального розвитку особистості. Адже лише 
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самостійна діяльність – запорука розвитку. Процес 
навчання – велика школа виховання кожної людини. 
Він здійснюється як безпосередньо через організацію 
навчального процесу, так і через зміст навчального 
матеріалу. До того ж на процес виховання має вплив 
особистість вчителя [5].

Процес навчання, оскільки він безпосередньо 
ґрунтується на розумовій діяльності, має спирати-
ся на певні закони мислення. На цьому і побудована 
логіка навчального процесу. Логіка навчального про-
цесу – це оптимально-ефективний шлях розумової 
діяльності учня від попереднього рівня знань, умінь, 
навичок та розвитку до прогнозованого рівня знань, 
умінь, навичок та розвитку. Логіка навчального про-
цесу містить такі складові: 1) розуміння та усвідом-
лення пізнавальних завдань; 2) оволодіння знаннями; 
3) виведення законів і правил; 4) формування умінь і 
навичок; 5)застосування знань; 6) аналіз і оцінка на-
вчальної діяльності.

Попередній рівень знань, умінь, навичок та роз-
витку особистості зумовлюється рівнем навченості і 
розвитку особистості на певний час. Прогнозований 
(потрібний) рівень визначається навчальними про-
грамами відповідно до конкретної теми, розділу і на-
вчальної дисципліни в цілому [6].

Однією з головних тенденцій формування духо-
вного обличчя сучасної людини має стати усвідом-
лення біблійної істини: «полюби ближнього як само-
го себе». Людина, яка встановлює зв'язок з іншими 
людьми, має усвідомити значущість іншого суб’єкта 
як рівного собі, усвідомити емоційну близькість з 
ним. Кожна особистість має власну волю, автоном-
ність, суверенність, неповторну індивідуальність 
[10]. Кожна особистість у процесі самореалізації, сти-
каючись із реаліями життя, може досягти моральної 
зрілості. Тільки у процесі максимального духовного, 
практичного напруження на певному етапі морально-
го розвитку вона бере на себе повну відповідальність 
за свої дії та вчинки.

Процес морального виховання людини ми визнача-
ємо як інтегративну якість. Його результатом повинен 
стати високий рівень моральної культури, моральної 
вихованості майбутнього фахівця. Моральну культуру 
людини ми також визначаємо як інтегративну якість, 
що виявляється насамперед у системі моральних 
знань, умінь та відносин. Її стрижнем є моральний 
ідеал особистості.

Будь-яка практична діяльність людини базується 
на розумінні важливості та користі такої діяльності. 
Без високої моральної грамотності фахівець не зможе 
виконати свої професійні обов’язки. Однак дієвість 
етичної освіти виявляється не тільки у знанні осно-
вних положень моралі, умінні теоретично вирішувати 
професійно-моральні проблеми, а насамперед у фор-
муванні високих моральних переконань, мотивів пове-
дінки, самих вчинків. У процесі формування моральної 
культури особистості відбираються моральні цінності, 
що становлять частину загальнолюдських цінностей. 
Формується моральна свідомість і самосвідомість осо-
бистості у процесі її взаємодії з довкіллям [2].

Індивідуальну свідомість відрізняє від суспільної 
те, що в індивідуальній свідомості відбиваються як 
особистісні, так і суспільні фактори життя конкрет-
ної людини, специфіка мікросередовища, в якому 
вона живе.

Моральна свідомість окремої людини має різ-
ні форми і стани: у вигляді моральних почуттів та 
потреб, поглядів, переконань. Моральне самоуправ-
ління поведінкою містить три аспекти: процес само-
організації, процес самоконтролю і саморегуляції 
[6]. Важливими показниками морального ідеалу осо-
бистості є його глибина, зрозумілість, конкретність 
моральних цінностей, взаємозв’язок та взаємозалеж-
ність їх. Процес морального виховання здебільшого 
залежить від ролі самої особистості, що формується 
у цьому процесі.

Висновки.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що необ-

хідною умовою професійної діяльності людини є її 
індивідуальність та моральна самосвідомість. Під 
індивідуальністю людини розуміємо: усвідомлення й 
оцінку своїх дій, вчинків та їх наслідків, потреб, ду-
мок, морального обличчя, ідеалів, мотивів поведінки, 
вміння оцінювання себе, своїх життєвих та професій-
них цілей. Професійний обов’язок та його усвідомлен-
ня особистістю є одним із головних мотивів творчої 
діяльності людини. Тому формування глибоко усві-
домленого почуття професійного обов’язку є одним із 
головних завдань морального виховання людини.

Перспективними напрямами дослідження пору-
шеної проблеми вважаємо вивчення особливостей 
розвитку особистості в процесі навчання у вищій 
школі при отриманні професійної освіти.
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Турчина Н.І., Коробейнікова Л.Г.
Національний авіаційний університет України 
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Анотації:
Обстежено 50 учнів ліцейного (25 
дівчат і 25 хлопчиків), і 53 учня не 
ліцейного (30 дівчат і 24 хлопчика), 
4 класу середньої школи. Фізичний 
розвиток вивчався за антропоме-
тричними і функціональними показ-
никами. Психофізіологічні функції 
школярів вивчалися за допомогою 
комп’ютерної методики. Проведені 
дослідження свідчать про те, що 
більше інтенсивна програма на-
вчання в школярів ліцейного кла-
су негативно впливає на процес 
фізичного розвитку. У той же час, 
збільшення обсягу шкільного на-
вантаження за рахунок більш гли-
бокого вивчення додаткових дис-
циплін у школярів ліцейного класу 
сприяє формуванню психофізіо-
логічних функцій, які забезпечують 
розвиток асоціативного мислення.

Турчина Н.И., Коробейникова Л.Г. Особен-
ности физического психофизиологичес-
кого развития у детей пребуртатного воз-
раста. Обследовано 50 учеников лицейного 
(25 девочек и 25 мальчиков), и 53 ученика 
не лицейного (30 девочек и 24 мальчика), 
4 класса средней школы. Физическое раз-
витие изучалось по антропометрическим и 
функциональным показателям. Психофи-
зиологические функции школьников изуча-
лись с помощью компьютерной методики. 
Проведенные исследования свидетельству-
ют о том, что более интенсивная программа 
обучения у школьников лицейного класса 
негативно влияет на процесс физического 
развития. В то же время, увеличение объема 
школьной нагрузки за счет более глубоко-
го изучения дополнительных дисциплин у 
школьников лицейного класса способствует 
формированию психофизиологических функ-
ций, которые обеспечивают развитию ассоци-
ативного мышления.

Turchina N.I., Korobeynikova L.G. 
Features of physical psychophysi-
ological development for the chil-
dren of prepubertate age. 50 school-
children (25 girls and 25 boys) and 53 
non-pupil schoolchildren (30 girls and 
24 boys) in 4 class of average school 
took part in research. Antropometric 
and functional parameters as level of 
physical development were study. Psy-
chophysiological functions were study 
by computer’s methods. The investi-
gations are shown negative influence 
of more intensive learning program on 
process of physical development in 
schoolchildren. At the same time, the 
increasing of school tension volume 
with more deep study of additional 
discipline in schoolchildren to promote 
formed psychophysiological functions 
and developing of associative thought.

Ключові слова:
фізичний розвиток, психофізіоло-
гічний розвиток, діти препубер-
татного віку.

физическое развитие, психофизиологичес-
кое развитие, дети препубертатного воз-
раста.

physical development, 
psychophysiological development, 
children of prepubertate age.

Вступ.1

Розвиток інформаційного середовища призводить 
до ускладнення програм сучасної школи. Шкільна 
реформа характеризується диференціацією навчання. 
Виникли нові дисципліни, пов’язані із застосуванням 
інформаційних технологій, та нові форми навчання: 
ліцеї і гімназії, які відрізняються від середніх шкіл, 
насамперед, наявністю більшого учбового наванта-
ження.

В той же час, ускладнення навчального процесу не 
завжди враховує особливості фізичного, психічного 
та психофізіологічного розвитку дітей шкільного віку 
[5, 11]. Внаслідок нераціонального зростання наван-
таження у школярів спостерігається підвищена втом-
леність, погіршання зору, реакцій та інших психічних 
і психофізіологічних функцій організму [3, 16]. Це 
відбувається із одночасно низьким рівнем здоров’я та 
працездатності сучасних дітей та підлітків [9, 15, 19].

На думку багатьох авторів, 9 річний вік вважаєть-
ся найважливішим етапом системної організації фізі-
ологічних функцій у дітей [3, 6, 7, 9]. В цей віковий 
період відбувається інтенсивний розвиток і вдоскона-
лення функцій вищої нервової діяльності внаслідок 
морфофункціонального дозрівання мозку [1, 2, 6, 7]. 
В багатьох дослідженнях було показано зв’язок між 
успішністю у навчанні та властивостями нервових 
процесів і інших психофізіологічних функцій дітей 
препубертатного віку [10, 12, 13]. Проте відсутнім 
залишається вивчення особливостей фізичного роз-
витку та формування психофізіологічних функцій у 
дітей препубертатного віку в різних умовах інтенсив-
ності шкільного навантаження.

© Турчина Н.І., Коробейнікова Л.Г., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчення особливостей фізичного 

та психофізіологічного розвитку у дітей препубертат-
ного віку.

Методи й організація досліджень. Обстежено 50 
учнів ліцейного (25 дівчат і 25 хлопчиків), та 53 учня 
не ліцейного (30 дівчат і 24 хлопчиків), 4-го класу 
київської середньої школи N170. Вік учнів становив 
9-10 років.

Результати дослідження.
Фізичний розвиток організму школярів визначався 

за антропометричними показниками (довжина (ДТ) 
і маса тіла (МТ)), показниками кардіореспираторної 
системи у стані спокою і при функціональних пробах 
(частота серцевих скорочень у спокою (ЧССспок) і 
після 20 присідань (ЧССнав), життєвої ємності леге-
нів (ЖЄЛ), затримки подиху на вдиху (ЗПвд) і видиху 
(ЗПвид)), а також показником станової м'язової сили 
(СМС). Рівень фізичного розвитку оцінювався за до-
помогою коефіцієнту фізичного розвитку (КФР), за 
формулою: 

КФР = (ДТф/ДТт + МТф/МТт + ЧССспокт/
ЧССспокф + ЧССнавт/ЧССнавф  + ЗПвдф/ЗПвдт + 
ЗПвидф/ЗПвидт + ЖЄЛф/ЖЄЛт)/n,                      (1)

де   ф – фактичні значення показника;
т – табличні належні значення показника; 
n – кількість показників у формулі. 
Нами розроблено таблицю середніх належних 

значення показників для дітей препубертатного віку, 
отриманих відповідно до аналізу наших обстежень і 
літературних даних [1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 19]. За-
пропонована методика отримала рішення про видачу 
патенту на винахід Держпатенту України.
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За значенням коефіцієнту визначають три рівні 
класифікації КФР: низький, середній і високий.

Стан психофізіологічних функцій оцінювався із ви-
користанням автоматизованої методики «Iнтест», роз-
робленої Л.М.Козак і В.А.Єлізаровим (1995). Вивча-
лися латентні періоди зорово-моторної аудіо-моторної 
реакцій, когнітивні психофізіологічні функції: сприй-
няття, увага, пам'ять та мислення вивчалися . Функція 
сприйняття вивчалася за оцінкою сприйняття часу, 
(модифікований тест «індивідуальна хвилина» [20]) 
та сприйняття простору. Дослідження характеристик 
сприйняття простору відтворювалося з допомогою 
методики відмірювання відрізку горизонтальної лінії 
відповідної довжини і порівняння значення відрізку 
із фізичним еталоном. В інструкції по відтворенню 
цього тесту є відрізок довжиною 10 см. Для цього до-
сліджений натискає клавішу і не відпускає до тих пір, 
доти, за його думкою, не буде намальований відрізок 
довжиною 10 см. Враховується помилка сприйняття 
простору від еталону у см. 

Для вивчення функції пам'яті використовувалися 
дві методики: визначення обсягу короткострокової 
пам'яті, за кількістю вірно відтворених двозначних 
цифр із 10 на екрані дисплею, які запам'ятав дослі-
джений протягом 30 секунд, і визначення характерис-
тик оперативної пам'яті, за допомогою тесту, запро-
понованого D. Wechsler [21], за визначенням кількості 
цифр, які запам'ятав і вірно відтворив випробуваний 
після вербального одержання цифрової інформації у 
зворотному порядку.

Обсяг уваги (ОУ) визначався за допомогою корек-
турної проби (таблиця Анфімова).Завданням обстеже-
ного було спостереження кожної строки таблиці та ви-
ділення літер “К” та “Н” у різні кольори. Визначався 
загальний час і правильність виконуваного завдання. 
Обсяг уваги визначався за відношенням кількості ві-
рно відмічених літер до загальної кількості літер, 
які необхідно виділити, у відсотках. Характеристики 
функції мислення визначалися за допомогою батареї 
п'ятьох субтестів, що відображають абстрактне (m1), 
асоціативне (m2), логічне (m3), операційне (m4) і про-
сторове (m5) види мислення.

Субтести визначення абстрактного і асоціативного 
мислення є складовою частиною аналогічних тестів 
Амтауера [8].

Субтест 1 (характеристика абстрактного мис-
лення) спрямований на виявлення здатності до фор-
мування абстрактних понять на основі аналізу кон-
кретних об’єктів. На екран дисплею подається п’ять 
слів і дослідженому пропонується виділити чотири 
з них, які можна групувати біля загального абстрак-
тного поняття. Зайве слово з цих п’яти заводиться до 
комп’ютера.

Субтест 2 (характеристика асоціативного мислен-
ня) підібрано для визначення здатності встановлюва-
ти асоціативні зв’язки між поняттями. Дослідженому 
подається пара слів і пропонується визначити смис-
ловий зв’язок між ними. Використовувати виявлений 
зв’язок необхідно для третього слова, яке знаходиться 
у другому ряді, і підібрати йому парне слово з наведе-

них нижче пронумерованих слів.
Субтест 3 (характеристика логічного мислення) 

визначається у пред’явленні дослідженому набору 
двозначних цифр, серед яких йому необхідно вказати 
на мінімальне, а потім набрати цю цифру на клавіату-
рі. Всього подається 10 завдань.

Субтест 4 (характеристика операційного мислен-
ня) складається з десяти завдань, які з’єднуються 
арифметичними операціями. Досліджений вирішує 
завдання, вводить відповідь, і отримує наступне за-
вдання.

Субтест 5 (характеристика просторового мислен-
ня) складається з трьох однотипних тестових завдань. 
На екрані дисплею подається картинка з трьох рядів 
фігур. У перших рядах по три фігури, у останньому 
– дві. По першим повним рядам необхідно визначити 
закономірності включення фігур в ряд, шляхом аналі-
зу елементів цих фігур. Використав визначену законо-
мірність, необхідно підібрати фігуру, якої не вистачає 
для третього ряду з наведених нижче пронумерованих 
фігур. Текстовий матеріал для цього субтесту був піді-
браний з робіт Айзенка Г. [4].

Після кожного субтесту визначається коефіцієнт 
успішності виконання відповідного субтесту у відсо-
тках.

Крім того, для дослідження властивостей вищої 
нервової діяльності був використаний автоматизо-
ваний комплекс комп’ютерної системи «Bltest», роз-
робленої на кафедрі фізіології людини і тварин Ки-
ївського національного університету імені Тараса 
Шевченка [18].

Вивчали силу та рухливість нервових процесів за 
методичним підходом М.В.Макаренка [13, 14], пра-
цездатність головного мозку за співвідношенням кіль-
кості безпомилкових реакцій до загальної кількості 
зорових подразників в тесті:

 ПГМ = (Nr / Ng) * 10                      (2)
де Nr – кількість безпомилкових реакцій; Ng загальна 
кількість зорових подразників в тесті; 10 – коефіці-
єнт.

На табл.1 наведено середні дані показників фізич-
ного розвитку у дітей пре пубертатного віку ліцейного 
та не ліцейного класів, відповідно.

Аналіз результатів табл.1 свідчить про більш при-
скорений фізичний розвиток у дівчат не ліцейного 
класу за рахунок зростання антропометричних по-
казників, поряд із збільшенням потенційних функ-
ціональних можливостей організму (за показниками 
затримки подиху на вдиху і видиху, життєвої ємності 
легенів, частоти серцевих скорочень у стані спокою).

Середні дані показників фізичного розвитку у 
хлопчиків ліцейного та не ліцейного класів свідчать 
про відсутність вірогідної різниці між хлопчиками лі-
цейного та не ліцейного класу за антропометричними 
показниками. Виявлено, що показники частоти серце-
вих скорочень у стані спокою та після навантаження, 
які у хлопчиків не ліцейного класу достовірно нижчі, 
ніж у хлопчиків ліцейного класу (табл.1). Це вказує 
на більш досконалі механізми регуляції ритму серця, 
порівняно із хлопчиками ліцейного класу, що прояв-
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Таблиця 1 
Середні значення показників фізичного розвитку у дівчат ліцейного та не ліцейного класів

Показники Ліцейний клас
(n = 25)

Не ліцейний клас
(n = 30)

Довжина тіла, см
Дівчата 137,13+1,55 143,50+1,15*

Хлопці 139,56+1,32 140,29+1,47

Маса тіла, кг
Дівчата 30,00+0,94 34,77+1,15*

Хлопці 32,84+0,96 33,08+1,15

ЧСС у спокої, хвил-1
Дівчата 97,00+3,88 85,80+2,15*

Хлопці 99,28+4,516 85,04+2,00*

ЧСС після наванта-
ження, хвил-1

Дівчата 137,92+4,52 131,50+3,11

Хлопці 139,56+4,39 124,92+3,09*

Затримка дихання
на вдиху, с

Дівчата 28,58+1,91 36,83+2,31*

Хлопці 34,32+2,43 33,13+1,53

Затримка дихання
на видиху, с

Дівчата 18,88+1,94 25,07+2,07*

Хлопці 19,96+2,57 22,00+1,43

Станова м’язова 
сила, кг

Дівчата 35,29+1,90 37,83+2,116

Хлопці 47,44+1,99 45,25+1,66

Життєва ємність 
легенів , л

Дівчата 1,56+0,06 1,89+0,05*

Хлопці 1,94+0,06 2,93+0,96
Примітка: * – р < 0,05, по відношенню до групи дітей ліцейного класу.

Таблиця 2
Середні значення коефіцієнту фізичного розвитку у дітей молодшого шкільного віку  

ліцейних та не ліцейних класів

Школярі
Коефіцієнт фізичного розвитку (КФР)

Середнє Середня помилка

Ліцейний клас
Хлопчики

(n = 25) 1,01 0,026
Дівчата
(n = 25) 1,07 0,032

Не ліцейний клас
Хлопчики

(n = 24) 1,07* 0,024
Дівчата
(n = 30) 1,22*x 0,030

Примітки: * – р < 0,05, по відношенню до групи хлопчиків; 
                x – р < 0,05, по відношенню до дівчат ліцейного класу.

ляється в економізації роботи серця в умова фізичного 
навантаження.

Виходячи з вищезгаданого, можна зазначити, що 
шкільне навантаження впливає на темпи фізичного 
розвитку дітей препубертатного віку. Зростання об-
сягу навантаження (ліцейний клас) має негативний 
вплив як на антропометричні показники, так і на по-
казники функціональних можливостей організму: 
затримки подиху, життєвої ємності легенів, частоти 
серцевих скорочень. Більш негативного впливу зрос-
таючого обсягу шкільного навантаження зазнають ді-
вчата.

Отримані результати узгоджуються із даними ав-
торів [5, 19], які показали погіршення стану здоров’я 
та уповільнення фізичного розвитку у школярів в умо-

вах сучасної інтенсифікації навчальних програм.
В табл.2 наведено середні значення коефіцієнту 

фізичного розвитку у школярів препубертатного віку 
ліцейних та не ліцейних класів. 

Згідно табл. 2, у дітей препубертатного віку не лі-
цейного класу, як у дівчат, так і у хлопчиків КФР ви-
щий, ніж у школярів ліцейного класу. Якщо у хлопчи-
ків ця різниця не вірогідна, то у дівчат не ліцейного 
класу спостерігається достовірно вищі середні зна-
чення КФР, порівняно із ліцейним класом.

Таким чином, за інтегральним критерієм КФР, 
який вказує рівень фізичного розвитку дитини, можна 
зазначити, що фізичний розвиток у дітей не ліцейного 
класу, особливо дівчат, більш високий, ніж у дітей лі-
цейного класу. Аналіз коефіцієнту фізичного розвитку 
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дітей препубертатного віку з різним обсягом шкільно-
го навантаження свідчить про те, що високий рівень 
фізичного розвитку спостерігається у 12% хлопчиків 
і 40% дівчат ліцейного класу, та 17% хлопчиків і 63% 
дівчат не ліцейного класу. Середній рівень фізичного 
розвитку спостерігається у 76% хлопчиків і 48% ді-
вчат ліцейного та 83% хлопчиків і 37% дівчат не лі-
цейного класу. Низький рівень фізичного розвитку 
спостерігається лише у школярів не ліцейнного класу, 
відповідно, у 12% хлопчиків і 12% дівчат.

В табл.3 подано показники психофізіологічних 
функцій у дівчат ліцейного та не ліцейного класів. 
Згідно даних табл.3 можна зазначити, що у дівчат не 
ліцейного класу показники помилки сприйняття часу, 
а також латентний період зорово-моторної реакції ві-
рогідно кращі, ніж у дівчат ліцейного класу (табл.3). 
В той же час, обсяг уваги, коефіцієнт асоціативного 
мислення, сила нервових процесів та працездатність 
головного достовірно вищі у дівчат ліцейного класу 
(табл. 3).

Таким чином у дівчат не ліцейного класу більш 
сформованими виявляються прості сенсо-моторні ре-
акції. У дівчат ліцейного класу формування психофізі-

ологічних функцій характеризується зростанням сили 
нервових процесів і працездатності головного мозку, 
що забезпечує розвиток уваги та мислення.

У хлопчиків ліцейного та не ліцейного класів спо-
стерігаються відмінності за показниками: помилки 
сприйняття часу, обсягу уваги, коефіцієнту асоціатив-
ного мислення та коефіцієнту операційного мислення 
(який краще у хлопчиків не ліцейного класу), функ-
ціональної рухливості нервових процесів. У хлопчи-
ків ліцейного класу кращими показниками є помилка 
сприйняття часу, обсяг уваги, коефіцієнт асоціативно-
го мислення та функціональна рухливість нервових 
процесів (табл.3). 

Коефіцієнт асоціативного мислення визначає здат-
ність до встановлення асоціативних зв’язків між по-
няттями. Дослідженому дається пара слів, з метою 
визначити зв’язок між ними. Використати виявлений 
зв’язок необхідно для третього слова, підібравши до 
нього аналогічну пару. При цьому, виявлені асоціації 
вказують на можливість встановлення нових понятій-
них зв’язків, тобто, на рівень асоціативного мислен-
ня. Використання іншої програми навчання для учнів 
ліцейного класу характеризується не тільки більшим 

Таблиця 3 
Показники психофізіологічних функцій у дітей препубертатного віку ліцейного та не ліцейного класів

Показники Ліцейний клас Не ліцейний клас

1 2 3

Помилка сприйняття 
часу, с

Дівчата 6,42+0,01 4,53+0,02*

Хлопчики 1,67+0,05 14,23+0,03*

Латентний період 
зорово-моторної 
реакції,с

Дівчата 0,31+0,01 0,29+0,005*

Хлопчики 0,29+0,008 0,27+0,009

Латентний період 
аудіо-моторної реакції, 
с

Дівчата 0,28+0,009 0,26+0,007

Хлопчики 0,26+0,01 0,249+0,008

Помилка сприйняття 
простору, см

Дівчата 0,78+0,03 0,06+0,003*

Хлопчики 1,30+0,03 0,92+0,08

Обсяг уваги, %
Дівчата 89,38+1,91 75,76+2,12*

Хлопчики 95,15+1,11 77,56+2,87*

Обсяг короткострокової 
пам'яті, %

Дівчата 50,83+2,55 46,00+2,12

Хлопчики 40,40+1,87 46,67+2,53

Обсяг оперативної 
пам'яті, %

Дівчата 56,48+2,12 56,25+1,93

Хлопчики 55,40+1,41 54,75+1,20

Коефіцієнт абстрактно-
го мислення, %

Дівчата 64,58+2,69 63,00+2,88

Хлопчики 60,40+2,86 63,33+2,31
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1 2 3

Коефіцієнт 
асоціативного  
мислення, %

Дівчата 48,80+2,33 43,67+2,82*

Хлопчики 52,40+2,40 40,42+3,43*

Коефіцієнт логічного 
мислення, %

Дівчата 92,40+2,60 87,90+3,56

Хлопчики 94,40+1,30 96,67+1,15

Коефіцієнт 
операційного 
 мислення, %

Дівчата 90,80+2,64 93,33+1,54

Хлопчики 86,00+2,71 92,50+1,93*

Коефіцієнт просторо-
вого мислення, %

Дівчата 74,76+4,83 64,43+5,54

Хлопчики 76,12+5,28 66,75+6,36

Загальний коефіцієнт 
мислення, %

Дівчата 90,52+1,37 82,75+2,19*

Хлопчики 87,87+1,95 83,71+1,84

Сила нервових 
процесів, у.о.

Дівчата 1,28+0,03 0,92+0,05*

Хлопчики 0,93+0,03 1,01+0,04

Функціональна 
рухливість нервових 
процесів, мс

Дівчата 879,60+83,40 827,27+60,15

Хлопчики 828,88+29,43 912,58+34,04*

Працездатність голов-
ного мозку, у.о.

Дівчата 23,32+2,12 18,53+1,16*

Хлопчики 18,52+2,08 18,88+3,09

Примітка: *- р < 0,05, по відношенню до групи дітей ліцейного класу.

обсягом шкільного навантаження, але й наявністю 
додаткових дисциплін: іноземної мови, інформатики, 
логіки, а також більш глибоким вивченням природни-
чих наук. Саме такий підхід до навчальної програми 
забезпечує розвиток здатності до встановлення асоці-
ативних зв’язків між поняттями. 

Коефіцієнт операційного мислення визначався за 
результатами десяти арифметичних завдань, спрямо-
ваних на вирішення більш і менш складних прикла-
дів. Наявність більшого значення коефіцієнту опе-
раційного мислення у хлопчиків не ліцейного класу, 
порівняно із хлопчиками ліцейного класу, відображає 
на нашу думку не стільки кращий показник мислення, 
скільки кращу здатність до вирішення арифметичних 
завдань. Крім того, хлопчики не ліцейного класу були 
відмінниками і їхні знання таблиці множення, можли-
во були не гіршими, ніж у хлопчиків ліцейного класу. 

Таким чином, більший обсяг шкільного наванта-
ження у школярів ліцейного класу позитивно впливає 
на формування психофізіологічних функцій, що ві-
дображається на більш кращих показниках уваги та 
асоціативного мислення, порівняно із школярами не 
ліцейного класу.

Висновки.
Таким чином, формування функціональної систе-

ми фізичного розвитку у дітей препубертатного віку 

залежить від середовища, в якому це відбувається. В 
даному випадку, таким середовищем є шкільне наван-
таження. Більш інтенсивна навчальна програма, яка 
має місце у школярів ліцейного класу негативно впли-
ває саме на процес фізичного розвитку. Цей вплив 
спрямований як на антропометричні показники, та і 
на показники функціональних можливостей організ-
му: затримки подиху, життєвої ємності легенів, час-
тоти серцевих скорочень. При формуванні фізичного 
розвитку у школярів не ліцейного класу міжсистем-
ні взаємозв’язки більш виражені, ніж у школярів лі-
цейного класу. Це вказує на обмеження можливостей 
функціональної системи формування фізичного роз-
витку у школярів ліцейного класу.

Більший обсяг шкільного навантаження, а також 
більш глибоке вивченням додаткових дисциплін у 
школярів препубертатного віку ліцейного класу спри-
яє формуванню психофізіологічних функцій, що за-
безпечує розвиток асоціативного мислення. 

Особливості формування психофізіологічних 
функцій у дітей препубертатного віку із більшим об-
сягом шкільного навантаження характеризуються 
у дівчат підвищенням сили нервових процесів, і, як 
наслідок, працездатності головного мозку, а у хлоп-
чиків прискоренням функціональної рухливості не-
рвових процесів. Можна зазначити, що більший обсяг 
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шкільного навантаження сприяє формуванню психо-
фізіологічних функцій за рахунок властивостей вищої 
нервової діяльності.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають провести аналіз структури фі-
зичного розвитку у дітей препубертатного та пубер-
татного віку.
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К проблеме формирования основ здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспитания

Футорный C.М., Кашуба В.А.
Национальный университет физического воспитания и спорту Украины

Анотации:
Рассмотрены тенденции превентив-
ной направленности физкультурно-
оздоровительной работы в процессе 
физического воспитания. Определены 
приоритетные задачи системы физи-
ческого воспитания, основой которых 
является формирование у студентов 
знаний и навыков здорового образа 
жизни, осмысленного отношения к со-
хранению своего здоровья. Доказано, 
что существующие подходы к форми-
рованию теоретических знаний по 
основам здорового образа жизни не 
всегда учитывают индивидуальные 
особенности состояния здоровья, 
структуру современной заболевае-
мости студентов,  мотивации к фор-
мированию здорового образа жизни.

Футорний С.М., Кашуба В.О. До пробле-
ми формування основ здорового спо-
собу життя студентів у процесі фізич-
ного виховання. Розглянуто тенденції 
превентивної направленості фізкультурно-
оздоровчої роботи в процесі фізичного ви-
ховання. Визначені пріоритетні завдання 
системи фізичного виховання, основою 
яких є формування у студентів знань і 
навичок здорового способу життя, осмис-
леного ставлення до збереження свого 
здоров’я. Доведено, що існуючі підходи до 
формування теоретичних знань з основ 
здорового способу життя не завжди вра-
ховують індивідуальні особливості стану 
здоров’я, структуру сучасної захворюва-
ності студентів, мотивації до формування 
здорового способу життя.

Futornyі S.М., Kashuba V.A. The 
problem of developing the founda-
tions of physical fitness of students 
in physical education. It is analysed 
current trends and trends in preven-
tive orientation of sports and recreation 
activities during physical education. It 
is pointed out priority tasks of physical 
education consisting of development of 
students’ knowledge and skills of physi-
cal fitness, meaningful relationship to the 
preservation of his health. It is proved 
that existing approaches to the formation 
of theoretical knowledge on the basics of 
a physical fitness does not always take 
into account the individual characteris-
tics of health status, the structure of the 
modern diseases of students, the moti-
vation for a physical fitness.

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, фи-
зическое воспитание, студенты.

здоров’я, здоровий спосіб життя, фізич-
не виховання, студенти.

health, physical fitness, physical educa-
tion, students.

Введение.1

Здоровье – одна из важнейших ценностей чело-
веческого общества. В последние десятилетия миро-
вая наука приобщила проблему здоровья к кругу гло-
бальных проблем, решение которых обусловливает 
не только количественные и качественные характе-
ристики будущего развития человечества, но и факт 
его дальнейшего существования как биологического 
вида [1, 11, 12]. Здоровье человека, его формирование, 
сохранение и укрепление выступают центральной 
проблемой фактически всех стран мира. Стратегия  
сохранения здоровья человека находится под при-
стальным вниманием Организации Объединенных 
Наций (ООН) и ее специализированного учреждения 
– Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – и 
отражена в таких документах как «Всемирная Декла-
рация по здравоохранению» [4}, «Здоровье-21. Осно-
вы политики достижения здоровья для всех в Евро-
пейском регионе ВОЗ» [5].

Согласно современным представлениям здоровье 
уже не рассматривается как сугубо медицинская про-
блема. Комплекс медицинских вопросов составляет 
лишь малую часть феномена здоровья. Обобщенные 
данные многочисленных исследований [3, 15-17, 9] 
зависимости здоровья человека от различных детер-
минант убеждают, что состояние системы здравоох-
ранения обусловливает в среднем лишь около 10% 
всего комплекса воздействий на организм, остальные 
90% приходится на экологию (около 20%), наслед-
ственность (около 20%) и больше всего – на условия 
и образ жизни (двигательная активность, сбалансиро-
ванное питание, вредные привычки, условия труда, 
отдыха и другие) (почти 50%).

Исследования ряда авторов [13, 21, 9], публика-
ции ВОЗ [4, 5, 18, 19] убедительно доказывают, что 
здоровый образ жизни способствует ее качествен-
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ному улучшению, влияет на продолжительность и 
представляет собой формы и способы повседневной 
жизнедеятельности человека, ведущие к повышению 
резервных возможностей организма – успешного вы-
полнения социальных и профессиональных функций, 
способствующих профилактике наиболее распростра-
ненных заболеваний.

Здоровье нации в наше время рассматривается 
как показатель цивилизованности страны, отражаю-
щей социально-экономическое положение общества. 
В связи с этим здоровье населения Украины стало 
вопросом национальной безопасности. По мнению 
М.М. Булатовой [2] одной из весьма важных проблем 
в настоящее время является проблема здоровья и фи-
зического потенциала населения страны, особенно 
той ее части, которая относится к трудоспособной. 

Работа выполняется согласно плану научно-
исследовательской работы Национального универси-
тета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ данных современной на-

учной литературы по проблеме формирования основ 
здорового образа жизни студентов, современных на-
правлений и тенденций превентивной направленно-
сти физкультурно-оздоровительной работы в процес-
се физического воспитания.

Результаты исследований.
Исследования, проведенные Европейским отделе-

нием ВОЗ и другими организациями, свидетельству-
ют о том, что хроническим неинфекционным заболе-
ваниям наиболее подвержена именно трудоспособная 
часть населения Украины. От этих болезней теряет 
трудоспособность и умирает в 5-10 раз больше людей 
этой возрастной группы, чем в странах, входящих в 
Евросоюз. Ныне средняя продолжительность жизни 
в Украине составляет в среднем 67,5 года (у мужчин 
– 61,7, у женщин – 73,4) (в Японии – около 82-х лет 
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(78 – у мужчин и 85 – у женщин), в Швеции – 79 (78 
– у мужчин, 83 – у женщин), а средняя продолжитель-
ность здоровой жизни – составляет 55 лет (в Японии 
– 72 года, в Австралии – 71, Канаде, Германии, Гол-
ландии – 70, Великобритании – 69, США – 67), что на 
11,7 и 12,4 года соответственно меньше, чем в эконо-
мически развитых и социально благополучных госу-
дарствах [14].

За последние полтора десятка лет рождаемость 
в Украине снизилась на 40%, а смертность за тот же 
период увеличилась примерно на треть. В Украине 
одно из самых интенсивных в Европейском регионе 
ВОЗ ежегодное сокращение населения (-0,5% – сред-
негодовой показатель периода 1990-2006 г.г. и -0,7% 
– прогнозный показатель на период 2007-2015 г.г.), 
тогда как для большинства стран ЕС характерно уве-
личение численности населения (до 0,5-0,6% в год). 
С 2000 г. по 2005 г. в нашей стране смертность в тру-
доспособном возрасте возросла у мужчин на 12,2%, у 
женщин – на 9%. Показатель материнской смертности 
в Украине в 5-10 раз выше, чем в развитых странах 
Европы. Увеличивается в Украине и показатель дет-
ской смертности. В структуре причин детской смерт-
ности основными являются факторы, связанные с со-
стоянием здоровья матерей-рожениц, так как многие 
украинские девушки, вступающие в репродуктивный 
возрастной период, уже имеют различные хрониче-
ские заболевания, осложняющие протекание беремен-
ности и родов [14, 2]. 

В Украине наибольший урон здоровью населения 
наносят сердечно-сосудистые, онкологические, эндо-
кринные, инфекционные, наследственные заболева-
ния и болезни нервной системы. Причем сердечно-
сосудистые заболевания становятся причиной более, 
чем 60% случаев преждевременной смерти граждан 
Украины, тогда как на все остальные заболевания как 
факторы преждевременной смерти приходится менее 
40% [15-17, 14].

От ожирения в Украине страдает каждый восьмой 
мужчина и каждая шестая женщина, а избыточную 
массу тела имеет чуть ли не половина взрослого на-
селения.

Отмечается увеличение общей распространен-
ности курения. В 2005 г. доля курильщиков достигла 
25,3%. А их численность составила 10,35 млн. чело-
век. Это произошло, прежде всего, за счет увеличения 
количества курящих среди мужчин в возрасте 30-59 
лет, подростков и юношей 14-17 лет и женщин в воз-
расте 18-55 лет и старше.

За несколько последних лет почти на 35% возрос-
ло среднегодовое потребление алкоголя в расчете на 
душу населения, причем при увеличении потребления 
всех видов алкогольных напитков наиболее быстрыми 
темпами возрастало потребление пива (на 45,5%) и 
ликеро-водочных изделий (на 4,7%).

Эти и другие факторы, так или иначе связанные с 
образом жизни людей, негативно воздействуют на их 
здоровье. Ухудшение здоровья населения отрицатель-
но сказывается на производительности труда работ-
ников, что является одной из причин, затрудняющих 

подъем экономики, а, следовательно, и благосостоя-
ние населения. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
низкий уровень здоровья негативно влияет на процесс 
усвоения и закрепления знаний учащимися образова-
тельных учреждений.

В.А. Кашуба [6] считает, что одной из причин тако-
го положения является снижение двигательной актив-
ности населения. Двигательная активность обуслов-
лена социальными, биологическими и природными 
факторами: состоянием здоровья, развитием двига-
тельных функций и их связей с вегетативными систе-
мами, климатическими условиями. Потребность в 
двигательной активности, в физических упражнениях 
– одна из общебиологических особенностей организ-
ма и играет важную роль в его жизнедеятельности. 

Здоровье именно студентов особенно важно, так 
как, по оценкам специалистов, около 75% болезней у 
взрослых является следствием условий жизни в дет-
ские и молодые годы [7, 8, 10, 12]. Исследования Т.Ю. 
Круцевич [7], Н.В. Москаленко [12] показывают, что 
более 70% студентов имеют низкий и ниже среднего 
уровень соматического здоровья. 

Все множество факторов, отрицательно влияющих 
на здоровье студентов, условно можно разделить на 
две группы:

1. Объективные, связанные с организацией усло-
вий жизни (продолжительность учебного дня; плот-
ность нагрузки, обусловленная расписанием; питание 
и его регулярность; сон и его достаточная величина; 
организованная двигательная активность и другие);

2. Субъективные, личностные характеристики (ор-
ганизованность и дисциплинированность; мотивиро-
ванность здорового образа жизни; соблюдение опти-
мального режима дня; наличие вредных привычек; 
сформированность физической культуры личности и 
реализация ее деятельного компонента) [9].

Специалистам в области классической медицины 
оказалось не под силу решение проблемы формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья студентов, так 
как они не знакомы со спецификой воспитательно-
образовательного процесса. 

Поэтому поиск путей сохранения и развития на-
ции, её здоровья, трудовой и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован педагогической об-
щественности, которая  всё острее начинает понимать 
свою ответственность за физическое, социальное и 
психологическое благополучие новых поколений. 
Становится очевидным, что система физического вос-
питания должна стать иммунным барьером сохране-
ния индивидуального здоровья и способствовать фор-
мированию культуры здоровья студентов [9].

Превентивная направленность физкультурно-
оздоровительной работы обеспечивает первичную 
профилактику наиболее распространенных заболе-
ваний и вторичную профилактику уже имеющихся 
хронических заболеваний и решает две группы задач: 
общие – укрепление здоровья, повышение сопротив-
ляемости организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, повышение физической работоспо-
собности и выносливости и специфические – пред-
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упреждение тех или иных профессиональных или 
наиболее распространенных заболеваний, обостре-
ния конкретных хронических заболеваний (если они 
имеются) [20]. 

В последние годы специалисты [20, 21] обращают 
внимание на необходимость кардинальной перестрой-
ки процесса физического воспитания в учебных заве-
дениях, внедрение инновационных подходов, техно-
логий по организации физкультурно-оздоровительной 
работы в системе обучения студентов. Назрела необ-
ходимость смещения акцента в физическом воспита-
нии студентов с физической подготовки в сторону ин-
теллектуализации этого процесса, повышения общего 
уровня образованности. 

Методология и конкретные пути повышения 
эффективности системы физического воспитания 
студентов осуществляются в следующих направле-
ниях: разработаны и обоснованы педагогические 
технологии формирования ориентации студентов 
на валеологические ценности использования базы 
адекватных средств и методов физической культу-
ры, предложены модели спортивно-оздоровительной 
деятельности студентов на основе изменений в орга-
низации физического воспитания в вузе, обоснована 
структурно-функциональная модель индивидуально-
развивающего подхода в физическом воспитании 
студентов. Доказана необходимость использования 
средств и методов управления физической подготов-
кой студентов, предложены методы контроля физи-
ческой подготовленности и физического здоровья 
студентов. На основе разработанных модельных ха-
рактеристик разных уровней физического здоровья 
предложен новый подход к их распределению на груп-
пы для занятий физическим воспитанием, предложена 
концепция клубной формы организации физического 
воспитания студентов, включающая физкультурно-
оздоровительные и спортивные интересы студентов, 
а также существующую материально-техническую 
базу [7-9, 10-12].

По мнению Н.В. Москаленко [10, 12], Т.Ю. Круце-
вич [9] одной из приоритетных задач системы физиче-
ского воспитания является формирование у студентов 
знаний и навыков здорового образа жизни, осмыслен-
ного отношения к сохранению своего здоровья. 

В то же время существующие подходы к форми-
рованию теоретических знаний по основам здорового 
образа жизни не всегда учитывают индивидуальные 
особенности состояния здоровья, структуру совре-
менной заболеваемости студентов,  мотивации к фор-
мированию здорового образа жизни. Поэтому поиск 
современных подходов к процессу формирования 
теоретических знаний является необходимой состав-
ляющей физкультурного образования, которая в зна-
чительной степени влияет на привлечение студентов к 
различным формам двигательной активности [12, 9].

Теория и методика физического воспитания в 
последнее время получила большое количество на-
учных данных, посвященных вопросу разработки 
и апробации новых информационных технологий 
в системе физического воспитания студентов [20]. 

С помощью диагностических компьютерных про-
грамм определяется уровень здоровья, физического 
развития студентов. Разрабатываются индивидуаль-
ные программы оздоровительной тренировки [6]. 
Однако в настоящее время количество эффективных 
информационно-методических систем, направлен-
ных на формирование основ здорового образа жизни 
и их использование в системе физического воспита-
ния студентов весьма малочисленно и требует глубо-
кой научной разработки.

Выше перечисленные проблемы стают особен-
но актуальными в связи с утвержденными законода-
тельными нормативно-правовыми актами и решения-
ми: Указом Президента Украины от 2 августа 2006 г. 
№667 «О национальном плане действий по реализа-
ции государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта»; Указом Президента Украины от 
21 июля 2008 г. №640 «О приоритетах развития физи-
ческой культуры и спорта в Украине»; Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2006 г. 
№1594 «Об утверждении Государственной програм-
мы развития физической культуры и спорта на 2007-
2011 годы», создающими условия для реализации го-
сударственной политики в сфере укрепления здоровья 
нации средствами физического воспитания и спорта.

Выводы.
В сфере инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта значительное внима-
ние уделяется поиску новых организационных форм 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами 
в рамках учебного процесса и во внеучебное время. 
В соответствии с современными подходами основны-
ми задачами физкультурно-оздоровительной работы в 
учебном заведении является формирование у студен-
тов потребности к занятиям физической культурой и 
ведение здорового образа жизни. Это способствует 
повышению у студентов функционального состоя-
ния, развитию физических качеств, формированию 
двигательных умений и навыков. Физкультурно-
оздоровительная работа содействует эмоционально-
му, интеллектуальному, духовно-нравственному и 
эстетическому развитию личности, формированию 
творческих способностей.

Таким образом, анализ научных исследований 
по проблеме усовершенствования физкультурно-
оздоровительной работы показывает отсутствие 
комплексного подхода к разработке инновационных 
подходов и современных технологий организации 
системы физического воспитания в учебных заведе-
ниях.

В связи с этим в дальнейших исследованиях пред-
ставляется актуальным и необходимым проведение 
всестороннего изучения проблемы формирования 
основ здорового образа жизни студентов, современ-
ных направлений и тенденций превентивной направ-
ленности физкультурно-оздоровительной работы в 
процессе физического воспитания, определение пу-
тей их усовершенствования.
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Формування професійної компетентності майбутніх вчителів 
фізичної культури засобами педагогічних ситуацій

Черняков В.В.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Анотації:
Показано модель застосування 
педагогічних ситуацій у проце-
сі фахової підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури. У 
створенні моделі використано 
практичний досвід застосовуван-
ня педагогічних ситуацій у на-
вчальному процесі на факультеті 
фізичного виховання. Доведено 
ефективність використання пе-
дагогічних ситуацій у формуванні 
професійної компетентності май-
бутніх вчителів фізичної культури. 
Важливим елементом технології 
формування професійної компе-
тентності виступали дослідницькі 
та проблемно-навчальні завдан-
ня, що стимулювали активність 
студентів.

Черняков В.В. Формирование професси-
ональной компетентности будущих учи-
телей физической культуры средствами 
педагогических ситуаций. Показана мо-
дель применения педагогических ситуаций 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры. В 
создании модели использован практический 
опыт применения педагогических ситуаций 
в учебном процессе на факультете физичес-
кого воспитания. Доказана эффективность 
использования педагогических ситуаций в 
процессе формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей физичес-
кой культуры. Важным элементом технологии 
формирования профессиональной компе-
тентности выступали исследовательские и 
проблемно-учебные задания, которые стиму-
лировали активность студентов.

Chernyakov V.V. Formation of pro-
fessional competence of the future 
teachers of physical training by meth-
ods of pedagogical situations. The 
model of usage of pedagogical situations 
during professional training of the future 
teachers of physical training is shown. In 
creation of model is used practical expe-
rience of usage of pedagogical situations 
during teaching and educational process 
at faculty of physical training. Efficiency 
of application of pedagogical situations 
during formation of professional compe-
tence of the future teachers of physical 
training is proved. The main element of 
the technology of forming professional 
competence was research and problem-
educational tasks that stimulate students’ 
activity.

Ключові слова:
професійна компетентність, 
технологія, педагогічні ситуації.

профессиональная компетентность, тех-
нология, педагогические ситуации.

professional competence, technology, 
pedagogical situations.

Вступ.1

Одним із важливих пріоритетів професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури, які 
постають перед сучасною вищою педагогічною осві-
тою, є пошук та використання шляхів підвищення 
ефективності навчальних технологій, спрямованих 
на формування педагогічних, психологічних, мето-
дичних, соціальних якостей майбутнього педаго-
га. Особливим критерієм, який характеризує рівень 
професійно-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури, виступає його професійна 
компетентність [3].

Українська школа на сучасному етапі розвитку 
суспільства вимагає від учителя фізичної культури 
творчості та активності, володіння новітніми методи-
ками навчання, котрі дозволяють йому на належному 
рівні забезпечувати повноцінний фізичний розвиток 
школярів [2, 5, 8].

Соціальні та політичні процеси, які відбуваються 
в сучасному українському суспільстві засвідчують, 
що чим швидше воно просувається шляхом науково-
технічного прогресу, поліпшуючи добробут громадян, 
тим вагоміше постає питання формування духовного, 
психічного і фізичного здоров’я особистості майбут-
нього педагога, зокрема, вчителя фізичної культури 
[5]. Проте окрім оволодіння глибокими професійними 
знаннями, фахівець з фізичного виховання має бути 
здатним виявляти свою громадську позицію до від-
стоювання суспільних інтересів, будувати і стверджу-
вати свої особисті відносини, самоутверджуватися в 
професійній діяльності та в повній мірі відповідати 
рівню сучасних вимог, які висуваються до нього нови-
ми соціально-економічними умовами сучасного укра-
їнського суспільства [1, 2].

На нашу думку, невичерпні можливості удоско-
налення фахової підготовки майбутніх вчителів фі-
зичної культури закладені у використанні активних 
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методів навчання, зокрема педагогічних ситуацій [7]. 
Проведений аналіз наукових досліджень з проблеми 
підготовки вчителя фізичної культури засвідчує про 
недостатню увагу щодо практики використання педа-
гогічних ситуацій в навчально-виховному процесі на 
факультеті фізичного виховання.

Саме тому в умовах реформування системи вищої 
освіти актуалізується проблема підготовки фахівців з 
фізичного виховання з високим рівнем професійної 
компетентності. Це значно підвищує вимоги до рівня 
професійної підготовки випускників [3, 6], а форму-
вання професійної компетентності слід вважати стра-
тегічним завданням їхньої фахової підготовки.

Дослідження здійснено згідно теми НДР Черні-
гівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка „Методичні засади професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання 
до формування здорового способу життя сучасної мо-
лоді” (РК № 0110U000020).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – висвітлення педагогічних умов під-

вищення рівня професійної компетентності майбутніх 
вчителів фізичної культури засобами педагогічних 
ситуацій. Реалізація поставленої мети досягалась на 
основі застосування таких методів: аналіз психолого-
педагогічної та спеціальної літератури, узагальнення 
досвіду фахової підготовки майбутніх вчителів фізич-
ної культури, синтез, узагальнення, систематизація і 
моделювання – для розробки технології формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя фі-
зичної культури засобами педагогічних ситуацій.

Результати дослідження. 
Стратегія сучасної підготовки вчителя фізичної 

культури повинна будуватись на оволодінні специфіч-
ними методами наукового пізнання та дослідження 
навчально-виховного процесу з фізичного вихован-
ня в школі. Сприяти реалізації таких підходів по-
кликані сучасні технології навчання у фізкультурно-
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педагогічній освіті. Складовою арсеналу сучасних 
технологій навчання є активні методи навчання, од-
ним з яких є метод педагогічних ситуацій. Ознайом-
лення студентів із педагогічними ситуаціями передба-
чало формування компетентності студентів на основі 
їх аналізу, розв’язання та моделювання.

Ґрунтуючись на концепції І. Я. Лернера [4] про 
зміст освіти, яка передбачає знання (інформацію), 
способи діяльності, досвід творчої діяльності та до-
свід емоційно-ціннісного ставлення до діяльності, ми 
визначили зміст технології формування професійної 
компетентності майбутніх вчителів фізичної культури 
на основі застосування педагогічних ситуацій.

При розробці експериментальної технології на-
вчання нами в її основу також були покладені такі осно-
вні принципи: врахування важливості фізкультурно-
спортивної діяльності студентів; безперервність 
педагогічної освіти; міжпредметний підхід до ви-
вчення фахових дисциплін; посилення педагогічної 
та соціальної спрямованості спеціальної підготовки 
студентів; поступового переходу від інформаційного 
навчання до пошукового й творчого.

Процес формування компетентності як цілісного 
стану професійно спрямованої особистості педагога 
передбачав наближеність навчального матеріалу до 
конкретної професійної діяльності вчителя фізичної 
культури. На цьому етапі розв’язувались проблемні 
завдання і професійні ситуації навчально-виховного 
характеру, а також проводились рольові ігри.

Керівництво процесом формування компетент-
ності студентів передбачало широке застосування 
навчальних завдань, професійних ситуацій, ділових, 
рольових, ситуативних ігор під час лекцій, семінар-
ських та практичних занять зі спортивних дисциплін 
та, зокрема, під час педагогічної практики. Навчаль-

ний процес забезпечувався використанням комплексу 
педагогічних засобів продуктивного навчання і реалі-
зувався через різні типи навчальних завдань, спрямо-
ваних на прояви ініціативи та творчості.

Педагогічне стимулювання процесу формуван-
ня професійної компетентності забезпечувалось че-
рез розкриття цілей та шляхів реалізації навчально-
виховної діяльності майбутніх фахівців з фізичного 
виховання, яке відбувалось у процесі викладання на-
вчального матеріалу на лекціях, семінарських, прак-
тичних заняттях та в ході педагогічної практики.

Лекції з навчальних дисциплін забезпечували 
базисне уявлення студентів про зміст, структуру, 
класифікацію, дидактичний потенціал, психолого-
педагогічні основи розв’язання педагогічних ситуа-
цій, закладали основу міцних і глибоких професійних 
знань, створювали умови для формування профе-
сійної компетентності майбутніх вчителів фізичної 
культури. Основною вимогою експериментального 
навчання було посилення професійно-педагогічної та 
навчально-пізнавальної спрямованості кожної лекції.

Семінарські заняття спрямовувались на поглиблене 
вивчення дидактичних можливостей педагогічних ситу-
ацій у формуванні готовності студентів до професійної 
діяльності. Основою їх проведення було систематичне 
оволодіння прийомами аналізу та пошуку оптимальних 
шляхів розв’язання педагогічних ситуацій.

На практичних заняттях у студентів формувались 
стійкі навички ефективного розв’язання, створення 
оптимальних умов для їх вирішення та моделювання. 
При вивченні, наприклад, техніки виконання фізичних 
вправ особлива увага зверталась на методичні основи її 
розучування, способи виправлення помилок, розвиток 
організаторських здібностей студентів, активізацію про-
фесійної позиції. Під час вивчення навчальної теми на-

Модель формування професійної компетентності засобами педагогічних ситуацій

Форми  
занять  

Самостійна  
робота  Завдання  Реалізація завдань 

Ознайомлення з професійними 
ситуаціями, створення уявлення 

про професійну діяльність
Лекції 

  

Аналіз процесу 
розв’язання 
професійних 

ситуацій

Отримання та 
усвідомлення тео-

ретичних знань

Складання схем   Конкретизація  
та закріплення  

отриманих знань 
та моделей   Семінарське

заняття  
Оволодіння прийомами аналізу 
змісту ситуацій та набуття умінь 
добирати оптимальні шляхи їх 

розв’язання
розв’язання  

ситуацій 

Реалізація  
теоретичних знань   Формування стійких навичок 

розв’язання ситуацій, створен-
ня оптимальних умов для їх 
вирішення та моделювання  

Моделювання  
нестандартних   Практичне  

заняття  шляхом навчальної  
практики  

професійних  
ситуацій

Реалізація теоре-
тичних знань шля-
хом педагогічної 

діяльності

Застосування набутих 
знань, умінь і навичок та 
їх діагностика в процесі 
педагогічної діяльності

Аналіз фахової 
діяльності вчи-
теля фізичної 

культури

Педагогічна  
практика  

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
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водились приклади конкретних педагогічних ситуацій та 
пропонувалися зразки оптимальних шляхів їх вирішен-
ня. Такий підхід забезпечував, з одного боку, створення 
умов для набуття запасу навчально-методичних знань 
необхідних для формування професійної готовності до 
педагогічної діяльності у студентів, а з іншого – передба-
чав зростання педагогічної майстерності в процесі ово-
лодіння практичними педагогічними навичками.

В ході навчального процесу системно поєднува-
лася колективна, групова та індивідуальна форми 
навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Застосування колективної форми навчання відбу-
валось під час пояснення нового навчального матері-
алу, розкриття історії виникнення того чи іншого спо-
собу дій, повідомлення теми заняття, її практичного 
значення, обговорення результатів отриманих в ході 
розв’язання поставленого завдання.

Для підвищення ефективності розв’язання навчаль-
них завдань нами застосовувалась робота студентів у 
парах, яка базувалась на принципах взаємовпливу та 
взаємозв’язку учасників навчального процесу. Вза-
ємовплив передбачав, що студенти з високим рівнем 
професійної готовності удосконалювали його будучи 
суб’єктом педагогічного процесу. Водночас студенти 
з низьким та середнім рівнем готовності підвищува-
ли свій рівень завдяки співпраці зі студентами, котрі 
мали високий рівень.

Не менш ефективним у процесі експерименталь-
ного навчання зарекомендував себе дрібногруповий 
спосіб організації. При такому способі навчання, на-
приклад, один студент створює модель педагогічної 
ситуації, інший вчиться у доступній формі цю ситу-
ацію пояснювати, третій визначає найбільш раціо-
нальні шляхи її розв’язання, четвертий намагається 
передбачити або виявити допущені помилки та вка-
зати шляхи їх виправлення, п’ятий всебічно аналізує 
діяльність товаришів.

Індивідуальна форма організації навчання засто-
совувалась нами при моделюванні студентами про-
фесійних ситуацій, проведенні ними окремих частин 
уроку із наступним обговоренням. Крім того, в екс-
периментальному навчанні використовувались й такі 
форми індивідуалізації та диференціації навчання: 
застосування завдань різного ступеню складності та 
різної навчально-виховної спрямованості; надання 
диференційованої допомоги студентам при виконан-
ні однакових завдань; неоднакове число варіантів 
розв’язання ситуації; використання спеціальних ме-
тодичних карток-програм навчання та моделей блок-
схем вирішення завдань.

Особливо важливого значення в процесі розвитку 
професійної компетентності студентів ми надавали 
такій формі навчання як навчальна практика. Саме в 
ході навчальної практики студенти мають можливість 
засвоювати основні елементи професійної майстер-
ності, методику та організацію власної педагогічної 
діяльності, усвідомлювати складність та визначальне 
суспільне значення праці вчителя фізичної культури. 

Основоположний принцип побудови системи твор-
чих завдань, педагогічних ситуацій, ділових та рольових 
ігор в процесі формування професійної компетентності 
полягав в поступовому та систематичному підвищенні 
складності завдань. Це забезпечувало послідовну підго-

товку студентів до вирішення більш складних навчально-
виховних завдань та підвищення рівня їхньої готовності 
до майбутньої професійної діяльності.

Важливим елементом технології формування про-
фесійної компетентності виступали дослідницькі та 
проблемно-навчальні завдання. Вони ставили студен-
тів у позицію експериментаторів та стимулювали їхню 
активність, змушували усвідомлювати та творчо оволо-
дівати раціональними способами застосування знань у 
майбутній педагогічній діяльності, ставали передумо-
вою формування їхньої педагогічної майстерності.

Навчальні завдання та педагогічні ситуації мак-
симально наближались до реальних умов майбутньої 
професійної діяльності вчителя фізичної культури, 
що дало можливість не тільки виявити готовність сту-
дентів факультету фізичного виховання до фахової 
діяльності, але й визначити їхнє ставлення до неї та 
глибину розуміння її специфіки. Навчальні завдання 
спонукали студентів самостійно проявляти пошуково-
пізнавальну активність, формували в них інтерес до 
майбутньої професійної діяльності й об’єктивної 
самооцінки своїх педагогічних можливостей. Вико-
ристана нами раціональна диференціація навчальних 
завдань забезпечувала здійснення індивідуалізації на-
вчання та об’єктивного оцінювання рівня професійної 
компетентності студентів.

Висновки.
Застосування в навчальному процесі технології 

формування професійної компетентності засобами 
педагогічних ситуацій на факультеті фізичного вихо-
вання дозволяє значно розширити коло педагогічних 
знань, умінь, навичок та інтересів майбутніх вчителів 
фізичної культури.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці методичних рекомендацій щодо застосування 
педагогічних ситуацій у навчально-виховному процесі 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.
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Інноваційні педагогічні технології виховання в учнів  
із вадами зору особистісно-ціннісного відношення до здоров’я

Щелкунов Д.А.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Проведене дослідження свід-
чить про необхідність розроб-
ки організаційно-педагогічних 
умов та технологій їх реаліза-
ції в забезпеченні формування 
в учнів особистісно-ціннісного 
відношення до свого здоров’я. 
У дослідженні прийняли участь 
125 учнів спеціальної загаль-
ноосвітньої школи для сліпих 
і слабозорих дітей І-ІІІ ступеня 
віком 14-15 років. Установлено, 
що якість освітньо-виховної й 
корекційно-реабілітаційної ді-
яльності учнів визначається 
ефективними технологіями й 
організаційно-педагогічними 
умовами їх реалізації.

Щелкунов Д.А. Инновационные педагоги-
ческие технологии воспитания у учащихся с 
нарушением зрения личностно-ценностного 
отношения к здоровью. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о необходимости 
разработки организационно-педагогических 
условий и технологий их реализации в обеспе-
чении формирования у учащихся личностно-
ценностного отношения к своему здоровью. В 
исследовании приняли участие 125 учеников 
специальной общеобразовательной школы 
для слепых и слабовидящих детей І-ІІІ ступени 
возрастом 14-15 лет. Установлено, что каче-
ство учебно-воспитательной и коррекционно-
реабилитационной деятельности учащихся 
определяется эффективными технологиями, а 
также организационно-педагогическими усло-
виями их реализации.

Schelkunov D.A. The innovative peda-
gogical technologies of the develop-
ment of the personal and value attitude 
to the health among the visually im-
paired pupils. The conducted research 
shows the necessity to make up the orga-
nizational and pedagogical conditions tech-
nologies of their realization in the providing 
with the formation of the personal and val-
ue attitude to the pupils` health. 125 pupils 
of the comprehensive secondary school for 
blind and visually impaired children of the 
I-III grades in the age of 14-15 took part in 
the research. It is stated that the quality of 
the educational, correction and rehabilita-
tion activity of the pupils is determined by 
the effective technologies and pedagogical 
conditions of their realization.

Ключові слова:
нозологія, вади зору, вихован-
ня, корекція, компенсація, ре-
абілітація, організація, умови, 
технології.

нозология, нарушения зрения, воспитание, 
коррекция, компенсация, реабилитация, ор-
ганизация, условия, технологии.

nozology, visual impairment, develop-
ment, correction, compensation, rehabili-
tation, organization, conditions, technolo-
gies.

Вступ.1

Існуюча система фізичної й соціальної реабілітації 
учнів із вадами зору спрямована на забезпечення 
досягнення кожного із них потенційно можливого 
рівня освіченості, а також формування компенсаторних 
способів діяльності водночас із корекцією первинних і 
вторинних відхилень у психічному й фізичному розвитку, 
що забезпечуватиме їх оптимальну інтеграцію в сучасні 
умови соціальної й особистісної життєдіяльності [1, 2].

Відмічаючи позитивні тенденції розвитку 
національної системи спеціальної освіти, корекції й 
реабілітації учнів із вадами зору, вчені наголошують 
на тому, що в умовах спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей ще 
не в повній мірі реалізуються програми, методики, 
технології, організаційно-педагогічні умови виховання 
в них ціннісного ставлення до свого здоров’я як 
особистісно-соціальної категорії [7, 10, 11, 13].

Фізична культура є важливою складовою системи 
освіти, виховання, фізичної й соціальної реабілітації 
учнів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей 
із порушеннями зору, але вона може бути ефективною 
тільки за умови виховання особистісно-ціннісного 
ставлення до здоров’я [4, 6, 8].

Аналіз літературних джерел свідчить, що 
Г.Апанасенко, М.Амосов, І.Бех, Л.Ващенко, 
В.Григоренко, В.Пристинський, Т.Ротерс, Г.Шевченко, 
Ч.Шефер та ін. наголошують на тому, що тільки 
особистісно-ціннісне ставлення учнів до свого 
здоров’я є тим пізнавально-емоційним чинником, 
який ефективно забезпечує діохронну їх діяльність 
в різних аспектах духовної, фізичної й соціальної 
реабілітації, розвиток і збереження здоров’я, здоровий 
спосіб життя [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14].

Теоретико-методологічні дослідження щодо 
закономірностей виховання дітей і підлітків 
© Щелкунов Д.А., 2011

свідчать, що лише свідомо оволодіваючи, в 
доцільно організованому педагогічному процесі, 
здобутками духовної культури, учень розвиває свої 
сутнісні сили, стає повноцінною особистістю, якій 
притаманні здібності до самовиховання, самоосвіти, 
самоорганізації, самоактуалізації, соціальної й 
особистісної самореалізації [4, 7, 8].

Проблема здоров’я людини є нині однією з найбільш 
актуальних, адже стан психічного, соматичного, 
соціального здоров’я виступає домінантним чинником 
збереження, корекції й розвитку людського потенціалу 
країни, в структурі якого дійову позицію обіймають й 
особи із вадами зору [1, 2, 7]. У викладеному контексті, 
здоров’я учнів із вадами зору повинно позиціонуватися 
в системі виховних цілей особистості, як основна 
життєва цінність людини, досягнення якої базується на 
особистісно-ціннісному її ставленні до здоров’я [4, 7, 8].

У зв’язку із викладеними науково-практичними 
положеннями відомі вчені (І.Бех, В.Горащук, 
В.Григоренко, Г.Шевченко) наголошують на тому, що 
цілі оздоровче спрямованого виховання підростаючого 
покоління можуть бути ефективно реалізовані на 
основі розробки інноваційних технологій, яким 
притаманна ознака гарантованого досягнення 
запланованого педагогічного результату [4, 6, 7, 12]. 
Такі твердження фахівців свідчать, що ця виховна ідея 
є перспективною, й потребує подальшої розробки, а 
також наукового обґрунтування.

Дослідження проводиться відповідно до основних 
напрямків, окреслених комплексними програмами 
“Фізична культура – здоров’я нації”, “Діти України”, 
“Освіта”, а також “Концепції національного 
виховання”, “Концепції національної системи 
фізичного виховання дітей, учнівської й студентської 
молоді України”. Стаття підготовлена відповідно до 
тематичного плану НДР Слов’янського державного 
педагогічного університету.
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Означена тема також розробляється у відповідності 
до основних положень Договору про співробітництво 
Слов’янського державного педагогічного університету 
із Східноукраїнським національним університетом 
ім. Володимира Даля, а також плану роботи науково-
дослідної лабораторії “Духовного й фізичного вихо-
вання учнівської та студентської молоді”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала в розробці й науково-

му обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов, а 
також виховних технологій їх реалізації у формуванні 
особистісно-ціннісного ставлення учнів загальноос-
вітньої школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей 
I-III ступеню до свого здоров’я.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати дані літературних джерел з 

означеної проблеми.
2. Сформулювати концептуальні положення, що виз-

начають стратегію й тактику досягнення мети нау-
кового пошуку.

3. Розробити та науково обґрунтувати організаційно-
педагогічні умови, інтерактивні виховні технології 
формування в учнів особистісно-ціннісного став-
лення до здоров’я, як пізнавально-емоційного утво-
рення.
Методи дослідження: • теоретичні (аналіз пе-

дагогічної й психологічної літератури, системно-
структурний, проективного моделювання); • ем-
піричні (педагогічні спостереження, анкетування, 
опитування, інтерв’ю, бесіди).

Дослідження здійснювалося на базі Слов’янської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для 
сліпих і слабозорих дітей I-III ступеню (директор М.В. 
Котляров). Було охоплено 125 учнів із порушенням 
функцій зорового аналізатору віком 14-15 років (62 осо-
би – слабозорі та 63 – тотально сліпі). Учні контрольної 
й експериментальної груп мали наступні офтальмоло-
гічні параметри зорового аналізатору: гострота зору 
– 0,04-0,06 у.о., обсяг абсолютної акомодації – 10,7-
10,8 у.о.; показник коефіцієнта Вестона – 0,18-0,19 
у.о. Тотально сліпі учні характеризувалися повною 
атрофією зорового нерву.

Результати дослідження.
Сучасна система національної освіти, структурно-

функціональним компонентом якої є діяльність 
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для 
сліпих і слабозорих дітей, знаходиться в стані 
реформування та оптимізації. Процес оптимізації в 
сучасних соціально-економічних умовах розвитку 
України, за даними І.Беха, В.Горащука, В.Григоренка, 
В.Пристинського, М.Синьова, Є.Синьової, 
Б.Шеремета ми вважаємо більш ефективним тому, що 
він не вимагає значних фінансових затрат, а може бути 
реалізований за рахунок інтенсифікації внутрішніх 
ресурсів [4, 6, 7, 8, 10, 11, 13].

У контексті цього твердження розробку 
організаційно-педагогічних умов і технологій 
формування в учнів із вадами зору особистісно-
ціннісного ставлення до свого здоров’я, ми 
розглядаємо як науково-дослідницький процес 

оптимального вдосконалення системи фізичної, 
духовної й соціальної реабілітації та виховання учнів 
цієї нозології.

У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне навести 
визначення поняття “оптимізація навчально-виховного 
процесу учнів із вадами зору”. Спираючись на наукові 
роботи І.Беха, В.Бондаря, В.Григоренка, В.Синьова [4, 
7, 10] це поняття ми визначили, як процес приведення 
навчально-виховної системи до певних організаційно-
педагогічних умов (у відповідності до мети, завдань, 
засобів і технологій її досягнення). При цьому вибір 
найбільш вдалого варіанту повинен включати такі 
детермінанти, які забезпечують максимальний 
показник ефективності за умов мінімальних 
фінансових, матеріальних, часових затрат і людських 
зусиль (вихованці, педагоги, батьки).

У процесі дослідження було встановлено, що 
оптимізація навчання, виховання, корекції й реабілітації 
учнів із вадами зору повинна здійснюватися на засадах 
спеціально розроблених педагогічних технологій та 
організаційно-педагогічних умов їх функціонування 
в освітньому просторі. При цьому вони виконують 
функцію параметрів педагогічної системи, а також є 
критеріями оцінки її ефективності 

Результати теоретичного аналізу й осмислення 
даної проблеми обумовили можливість сформулювати 
концептуальні положення, які визначають стратегію 
й тактику досягнення мети й вирішення завдань 
дослідження.

Перше концептуальне положення полягає в тому, 
що в основу виховання в учнів особистісно-ціннісного 
ставлення до свого здоров’я, як духовно-соціальної 
категорії, повинна бути іманентно покладена 
наукова ідея, концепція особистісно орієнтованого 
підходу, яка конкретизується в меті й завданнях його 
структурно-функціональних ланок, форм і технологій 
педагогічного впливу. У зв’язку із цим, стратегічного 
значення, на наш погляд, набуває необхідність 
таксономії цілей структурно-функціональних форм 
особистісно орієнтованого підходу до виховання в 
учнів ціннісного ставлення до здоров’я.

Друге концептуальне положення обумовлює 
необхідність розглядати виховання в учнів потреби 
до здоров’я, як духовно-соціальної цінності, 
що формується в процесі “суб’єкт-суб’єктних” 
взаємовідносин і взаємодії учасників виховної, 
освітньої, корекційно-реабілітаційної діяльності. 
У зв’язку із цим, організація інтерактивного 
освітньо-виховного й корекційно-реабілітаційного 
середовища є стратегічною ідеєю вдосконалення 
системи виховання, фізичної, духовної й соціальної 
інтеграції учнів у суспільні відносини.

Третє концептуальне положення полягає в тому, 
що трансформація цілей, завдань, форм виховання 
учнів, їх змістовних, ціннісних, технологічних, 
управлінських, “суб’єкт-суб’єктних” компонентів 
унеможливлюється із-за низького рівня інтересу до 
стану свого психічного й соматичного здоров’я, змісту 
фізкультурно-оздоровчої й корекційно-реабілітаційної 
діяльності, здорового способу життя.
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Четверте концептуальне положення ми 
пов’язуємо із необхідністю впровадження в систему 
виховання, корекції й реабілітації учнів із вадами зору 
педагогічного моніторингу результатів та досягнень 
кожного із них, який повинен виконувати виховну, 
освітню, управлінську, діагностичну, корекційну і 
стимулюючу функції.

Отже, на основі вихідних концептуальних положень 
були розроблені організаційно-педагогічні умови, 
а також технології виховання в учнів особистісно-
ціннісного ставлення до свого здоров’я, як духовно-
соціального феномену.

Розробку першої організаційно-педагогічної 
умови – таксономія цілей виховання в учнів 
особистісно-ціннісного ставлення до свого 
здоров’я – ми пов’язуємо із чітким й аргументованим 
визначенням мети функціонування системи 
духовної, психічної, фізичної, соціальної, медичної, 
педагогічної їх реабілітації. Такий підхід ми 
вважаємо доречним й ефективним у зв’язку з тим, що 
в процесі оптимізації, трансформування й розробки 
інноваційних педагогічних технологій і моделей, 
ціль їх функціонування виконує системо-утворюючу 
детермінанту, яка прогнозує корисний результат, а 
також динаміку подальшого розвитку.

У зв’язку із цим положенням, мету ми сформулювали 
як уявне прогнозування результатів виховання 
пізнавально-емоційного особистісно-ціннісного 
ставлення до здоров’я, на основі чого досягаються 
цілі духовного, фізичного, психоемоційного розвитку 
учнів, реалізується їх соціальна інтеграція в суспільні 
відносини. При цьому, мету особистісно-ціннісного 
ставлення до здоров’я ми розглядали також, і як 
категорію, що відображає в свідомості учнів цінності, 
ціннісні орієнтації, які в процесі виховання визнаються 
стратегічними життєвими цілями й світоглядними 
орієнтирами особистості.

Вважаємо доцільним звернути увагу на те, що ці-
лям навчально-виховного процесу притаманна інтеріо-
ризація, що обумовлює (шляхом внутрішньої фіксації 
свідомістю) розвиток оперативної поведінкової моде-
лі навчально-виховної діяльності. Отже, визначення 
мети, форм, інтеріоризація завдань, що ставляться пе-
ред учнями, передбачають й організаційно-педагогічну 
необхідність упорядкування цих цілей таким чином, 
щоб вони комплементарне інтегрувалися в ціннісний 
кумулятивний ефект функціонування педагогічної сис-
теми виховання особистісно-ціннісного ставлення до 
здоров’я, як духовно-соціальної категорії.

Таке твердження обумовлене тим, що визначен-
ня мети навчально-виховного процесу детермінує 
наукове обґрунтування його ціннісних, змістовних, 
організаційно-педагогічних, “суб’єкт-суб’єктних”, оцін-
них, виховних компонентів. Теоретичні та організаційно-
педагогічні основи визначення оптимальної ієрархії 
педагогічних цілей (таксономія) базуються на низці 
систематизаторів педагогічних цілей когнітивної діяль-
ності людини. Їх атрибутами є структурні компоненти 
педагогічних цілей: знання, аналіз, синтез, предметно-
практичне значення результатів діяльності, оцінка й по-

рівняння результатів когнітивної діяльності, верифікація 
цілей педагогічного процесу [7].

Розробку другої організаційно-педагогічної умо-
ви – структурування інтерактивного освітньо-
виховного й корекційно-реабілітаційного серед-
овища учнів із вадами зору – ми розглядали як 
вихідну педагогічну концепцію нової парадигми осві-
ти й виховання особистості. Сутність цього підходу 
ми формулювали спираючись на фундаментальні нау-
кові праці К.Баханова, І.Беха, В.Григоренка, В.Ясвіна, 
які обґрунтували теоретичні й технологічні аспекти 
“суб’єкт↔суб’єктних” взаємовідношень учасників 
навчально-виховного й корекційно-реабілітаційного 
процесів [3, 4, 7, 16].

Отже, особистісно орієнтоване корекційне навчан-
ня й виховання, соціальна реабілітація, духовний і 
морально-вольовий розвиток учнів були організова-
ні на підґрунті глибокої поваги до особистості учня, 
враховуючи діагностично встановлені особливості 
індивідуального фізичного, психічного, духовно-
соціального розвитку. Такий підхід забезпечує в сис-
темі “учень ↔ педагог”, “учень ↔ навчальна гру-
па”, “педагог ↔ навчальна група”, “учень ↔ учень” 
ставлення до учня, як до свідомого й соціально цін-
ного, відповідального суб’єкта навчально-виховної й 
корекційно-реабілітаційної взаємодії. При цьому ко-
жен учень усвідомлює свою неповторність, гідність, 
повагу до однолітків, педагогів, дорослих, батьків.

Відповідно до такого визначення ми виокремили 
й систематизували низку найбільш суттєвих ознак 
особистісно орієнтованого підходу до структуруван-
ня системи фізкультурно-спортивної роботи з учня-
ми спеціальної школи. У контексті дослідження, 
спираючись на наукові роботи І.Беха, К.Баханова, 
І.Якиманської були визначені наступні ознаки [3, 4, 
15]:

індивідуалізація й диференціація засобів, методів, • 
педагогічних технологій корекції, компенсації й роз-
витку психомоторних здібностей, нервово-м’язової 
й розумової працездатності, психічного й соматич-
ного здоров’я учнів (каузальний тип педагогічного 
впливу);
персоніфікований вплив педагогічних чинників • 
корекції деформованої особистості учнів; вихован-
ня пріоритетних ціннісних орієнтацій і установок; 
формування позитивних стратегій поведінки, спря-
мованих на інтенсифікацію пізнавальних і духо-
вних процесів, адекватної рефлексії (каузальний 
тип атрибутування корекційно-реабілітаційних і 
навчально-виховних процесів);
спеціальні знання, навички й уміння учнів, які фор-• 
муються під впливом корекційно-реабілітаційного 
й виховного процесів, впливають технологічно так, 
щоб забезпечити їх розумовий розвиток (когнітив-
ний компонент таксономії педагогічних цілей), сві-
тогляд, духовні цінності, корекцію життєвого досві-
ду, особистісно-ціннісне ставлення до здоров’я як 
духовно-соціального феномену;
пріоритет виховних цілей, передбачених змістом • 
навчально-виховного й корекційно-реабілітаційного 
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процесів у відповідності до цілей, життєвих, цінніс-
них орієнтацій, моторно-рухових уподобань і мож-
ливостей (психомоторний компонент таксономії);
домінування психолого-педагогічних впливів, спря-• 
мованих на виховання пізнавальних мотивів, інтере-
сів, потреб до самоорганізації, самовиховання, само-
освіти, самоактуалізації, соціально-реабілітаційної 
самореалізації (емоційно-пізнавальний компонент 
таксономії педагогічних цілей);
діохронна реалізація педагогічного моніторингу • 
ефективності функціонування основних педагогіч-
них форм (уроки корекційно-реабілітаційного фі-
зичного виховання, лікувальної фізичної культури, 
просторової орієнтації, реабілітаційного спорту);
домінування в структурі навчально-виховного й • 
корекційно-реабілітаційного процесів самостійної 
активності учнів при визначенні цілей, завдань, 
змісту своєї діяльності; стимулювання активності, 

спрямованої на самоактуалізацію, креативне само-
виявлення, цілеутворення.

У табл. 1 наведена структура однієї із розробле-
них виховних технологій «Діалог фізичної і духовної 
культури».

Отже, реалізація педагогічної технології перед-
бачала послідовну реалізацію компонентів змісту: 
мета уроку → системо-утворюючий чинник; завдан-
ня уроку → диференціація мети; → організаційно-
педагогічна діяльність учителя щодо реалізації профе-
сійних функцій в інтерактивній формі; → діяльність 
учнів щодо досягнення цілей їх фізичної, духовної, 
соціальної реабілітації в інтерактивному середовищі; 
→ дидактичний інструментарій вирішення виховних, 
корекційно-реабілітаційних завдань уроку щодо ви-
ховання в учнів особистісно-ціннісного ставлення до 
здоров’я; → комплекс фізіологічних, психологічних, 
емоційних, педагогічних, виховних, адаптаційних 

Таблиця 1
Структура виховної технології формування в учнів із вадами зору особистісно-ціннісного ставлення  

до здоров’я в умовах інтерактивного уроку корекційно-реабілітаційного фізичного виховання.
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змістовна струк-

тура уроку
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організаційно-педагогічні інтерактивні ознаки й властивості уроку
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Мета – формування знань, навичок, умінь щодо просторової орієнтації, фонду рухових дій 
і якостей, дидактико-реабілітаційної мотивації розвитку особистісно-ціннісного ставлення 
учнів до здоров’я як духовно-соціальної й світоглядної категорії.
Завдання: 
• сформувати систему спеціальних знань (у межах теми);
• сформувати систему психомоторних, просторово-орієнтаційних, рухових навичок і умінь;
• формувати корекційні й компенсаторні механізми рухової та психоемоційної сфери;
• формувати навички комунікативної й діалогової форм взаємодії; 
• формувати пізнавально-емоційну основу особистісно-ціннісного ставлення до здоров’я.
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Співробітництво з учнями в аспекті визначення цілі й завдань уроку; організація малих груп 
та реалізація в них інтерактивних технологій; планування діяльності учнів в аспекті вихов-
них, освітніх, фізкультурно-оздоровчих, корекційно-реабілітаційних завдань; виховання 
особистісно-ціннісного ставлення до здоров’я, дидактико-реабілітаційної мотивації, мотивації 
досягнення; оцінно-контрольна діяльність; спонукання учнів до ефективної діяльності в 
основній частині уроку; забезпечення психомоторної й психоемоційної підготовку учнів з 
урахуванням змісту основної частини; організація позитивної психоемоційної “атмосфери” 
уроку.
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Інтеріоризаційне сприйняття мети й завдань уроку, їх осмислення й прийняття для вико-
нання (співпраця з педагогом); засвоєння теоретичних, організаційно-педагогічних навичок 
й умінь, корекційно й компенсаторно сформованих рухових дій за дидактичною схемою: 
ціль→завдання→завдання підготовчої частини→психомоторна підготовка до основної ча-
стини в структурі навчальної (малої) групи.
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ій Виховні й корекційно-реабілітаційні дидактичні комплекси: комунікативно-діалогова струк-
тура малої групи; фізичні вправи загального й корекційного впливу; методи цілісної вправи; 
музичний супровід; методи психоемоційної регуляції стану учнів; вербальні методи; методи 
«лідирування»; фізичні навантаження малої та середньої потужності.
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т Результати виховної й корекційно-реабілітаційної діяльності учнів, впливу педагогічних 
чинників: інтеріоризаційне сприйняття мети й завдань уроку; подолання інертності психічних, 
моторних, рухових процесів; готовність до вирішення завдань основної частини уроку; по-
зитивна мотивація.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

138

О
сн

ов
на

 ч
ас

ти
на

 
ур

ок
у 

ко
ре

кц
ій

но
-р

еа
бі

лі
та

ці
йн

ог
о 

фі
зи

чн
ог

о 
ви

хо
ва

нн
я

ор
га

ні
за

ці
йн

о-
пе

да
го

гі
чн

а 
ді

ял
ьн

іс
ть

 у
чи

те
ля

Завдання: співробітництво з учнями; реалізація освітньо-виховних й корекційно-
реабілітаційних завдань у малих групах, тріадах, діадах; формулювання завдання тематич-
ного комунікативно-діалогового їх вирішення на рівні заданої аргументації типу “Діалог 
фізичної й духовної культури особистості” (учні розподіляються на малі групи, кожна із яких 
відстоює після виконання певних фізичних вправ свою позицію, потім позиції узгоджуються 
й фіксуються в свідомості як знання, досвід, елемент культури особистості); виконання ру-
хових завдань супроводжується обговоренням, аргументацією, ціннісними узагальненнями, 
особистісними висновками в аспекті виховання особистісно-ціннісного ставлення до свого 
здоров’я; формування здібностей до самооцінки, наполегливості, дидактико-реабілітаційної 
мотивації, каузального типу атрибутування результатів рухової діяльності; керування ходом 
уроку; лікарсько-педагогічний контроль; дозування впливу освітньо-виховних й корекційно-
реабілітаційних факторів; виховання особистості учнів; профілактика травматизму.
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Інтеріоризаційно сприймають завдання; активно діють в аспекті визначення завдань та їх 
вирішення; діють у малих групах «тематичної аргументації»; засвоюють знання, навички й 
уміння просторової орієнтації, життєво актуальних рухових дій; здійснюють самоконтроль і 
самопізнання своєї особистості; установлюють структурно-логічні зв’язки між результатами 
своєї діяльності і рівнем духовного розвитку особистості; визначають свої духовно-ціннісні 
позиції щодо розвитку, збереження й персоніфікованого вдосконалення свого здоров’я, здо-
рового способу життя, особистісно-ціннісного ставлення до здоров’я як духовно-соціальної 
й світоглядної категорії особистості; реалізують каузальний тип обґрунтування результатів 
діяльності.
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Виховні й корекційно-реабілітаційні дидактичні комплекси: спеціальні знання, навич-
ки й уміння; фізичні вправи; фізичні навантаження в діапазоні 40-90% потужності; еста-
фети, рухові ігри, тренажери, засоби звукової індикації просторової орієнтації; методи 
інтерактивного навчання в поєднанні із виховними й загальними педагогічними методами 
формування особистості; методи оцінно-контрольних вимірів навчальних досягнень; ме-
тоди лікарсько-педагогічного контролю та дозування фізичних навантажень з урахуванням 
складної структури дефекту зору; каузально-атрибутивна система оцінки діяльності; мето-
ди цільового виховання особистісно-ціннісного ставлення до здоров’я; методи формування 
дидактико-реабілітаційної мотивації, намагань.
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Результати виховної й корекційно-ребілітаційної діяльності учнів, впливу педагогічних 
чинників: кумулятивний ефект пізнавально-емоційної діяльності за темою; кумулятив-
ний ефект формування корекційно-компенсаторних механізмів розвитку фізичних якостей, 
нервово-м’язової працездатності, просторової орієнтації, адаптаційних можливостей; ку-
мулятивний ефект виховання в учнів  самоорганізованості, наполегливості, працьовитості, 
самоактуалізації, самореалізації, що обумовили певний рівень вихованості особистісно-
ціннісного ставлення до здоров’я.
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Використання методів унормування психічного й фізичного стану учнів; забезпечення 
реалізації методів нервово-м’язової релаксації; підведення підсумків уроку (характеристи-
ка позитивних і негативних результатів); реалізація схвальної, позитивної оцінки рухової 
діяльності учнів у малих групах.
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Виконання спеціальних фізичних вправ у поєднанні з дихальними вправами, що забез-
печують нервово-м’язову релаксацію; осмислюють взаємозв’язок між результатами своєї 
діяльності і рівнем морально-вольових й духовних можливостей; сприймають стимулюючу 
оцінку педагога, своїх партнерів малої групи; викладають педагогу, експертам звіт щодо 
результатів своєї діяльності; засвоюють зміст завдань для самостійної підготовки.
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Виховні й корекційно-реабілітаційні дидактичні комплекси: фізичні вправи, дихальні впра-
ви, елементи самомасажу, що забезпечує нервово-м’язову релаксацію; фізичні вправи на 
координованість рухів і концентрацію увагу; зміст теоретичного й рухового матеріалу для 
самостійної роботи учнів; методи аутотренінгу з музичним супроводом (класичні музичні 
твори).
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чинників: певний рівень нервово-м’язової релаксації, інтенсивні процеси психофізичного 
відновлення; передумови стабілізації кумулятивних ефектів щодо виховання, розвитку, 
вдосконалення психофізичних параметрів особистості.
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змін в організмі й особистості учнів під впливом ін-
терактивної взаємодії; → кумулятивний ефект (ре-
зультат) певного рівня сформованості особистості.

За подібним принципом були розроблені ви-
ховні технології формування в учнів із вадами зору 
особистісно-ціннісного ставлення до здоров’я в умо-
вах інтерактивних уроків лікувальної фізичної куль-
тури («Наповни амфору здоров’я»), а також уроків 
просторової орієнтації («Ключ до скрині здоров’я») та 
уроків реабілітаційної спортивної підготовки («Спорт 
– соціально-педагогічний ліфт особистості»).

Розробка третьої організаційно-педагогічної умови 
– формування в учнів із вадами зору сталого інтересу 
до освітньо-виховної й корекційно-реабілітаційної 
діяльності – здійснювалася також в аспекті реаліза-
ції нової парадигми освіти та виховання, яка в інтер-
претації К.Баханова, розглядається як вихідна концеп-
туальна схема розв’язання педагогічних проблем, та 
ґрунтується на орієнтації навчання на розвиток особис-
тості; визнання учня рівноправним суб’єктом навчаль-
ної взаємодії; на діалозі, як основній формі навчально-
виховного спілкування [3, с. 55].

Пізнавальний інтерес учнів із вадами зору щодо їх 
фізичної й соціальної реабілітації ми розуміли як фор-
му прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спря-
мованість особистості на усвідомлення мети й завдань 
освітньо-виховної й корекційно-реабілітаційної діяль-
ності. Це сприяло орієнтації учнів на засвоєння нових 
знань, навичок й умінь; інноваційних інтерактивних 
виховних технологій; програм фізичної, духовної й со-
ціальної реабілітації в аспекті пізнавально-емоційного 
відображення практики їх інтеграції в суспільно-
соціальні відносини. Пізнавальний інтерес учнів щодо 
своєї фізкультурно-спортивної діяльності також ві-
дображає рівень їх ставлення до освітньо-виховних 
й корекційно-реабілітаційних дій, їх особистісно-
ціннісного ставлення до здоров’я як духовно-соціальної 
й світоглядної категорії особистості.

Розробка та впровадження інтерактивних вихов-
них технологій, а також організаційно-педагогічних 
умов їх реалізації, обумовили досить високий рівень 
їх практичної ефективності. Це узагальнення підтвер-
джується тим, що розроблені виховні технології ви-
користовувались у процесі підготовки олімпійських 
чемпіонів із спортивного плавання серед спортсме-
нів із вадами зору (Мащенко О., Смирнов В., Кліперт 
С.); чемпіонів і призерів світу з пауерліфтингу (Ко-
зирева В., Мазурова А., Драний В., Стольников О.). 
Ці видатні спортсмени є учнями, або випускниками 
Слов’янської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату для сліпих і слабозорих дітей I-III ступеню.

Висновки.
Таким чином, виховання в учнів із вадами зору 

особистісно-ціннісного ставлення до свого здоров’я 
– як духовної, соціальної й світоглядної категорії осо-
бистості, повинно відбуватися на основі використання 
інтерактивних виховних технологій в умовах уроків 
корекційно-реабілітаційного фізичного виховання, лі-
кувальної фізичної культури, просторової орієнтації, 
реабілітаційної спортивної підготовки.

Реалізація організаційно-педагогічних умов у 
структурі спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату для сліпих і слабозорих дітей забезпечила 
формування в учнів особистісно-ціннісного став-
лення до свого здоров’я; пізнавального інтересу до 
фізкультурно-спортивної діяльності, розвиток й збере-
ження свого здоров’я; формування культури здоров’я; 
здатність до самовиховання, самоосвіти, самооргані-
зованості, самоактуалізації, фахового самовизначен-
ня, соціальної самореалізації.

Перспективами подальших досліджень у даному на-
прямі має бути системне осмислення й наукове обґрун-
тування інноваційних технологій формування активно-
го пізнавального інтересу в учнів із вадами зору до їх 
освітньо-виховної й корекційно-реабілітаційної діяль-
ності, яка іманентно позиціонується в структурі особис-
тості, й визначає її духовно-соціальну спрямованість.
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Ιnvestigation of possible changes to biochemical indices regarding 
specific forms of exercise (soccer, swimming etc) in childhood  
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Annotation:
The aim of this study was to investi-
gate possible cardiovascular chang-
es to chosen biochemical indices 
regarding specific forms of exercise 
(soccer, swimming etc) in boys 9 – 14 
years old. The concentration levels 
of the following biochemical parame-
ters were measured: reactionary pro-
tein (CRP), total antioxidant capacity 
(T.A.C), and Fibrinogen. Moreover, 
body fat percentage and body mass 
index were measured and maximum 
oxygen intake (VO2 max) was esti-
mated. The sample comprised 168 
boys, aged 10.33+0.88, 10.62+0.21, 
11.68+0.11 and 10.71+0.24 years 
old respectively, who were classified 
into four Groups (1, 2, 3, 4) accord-
ing to their level of physical activ-
ity. Blood samples were taken from 
all four Groups in the morning of 
the same day after a 12 – hour, all 
– night fasting. The statistical analy-
sis of the results (variance analysis 
one way anova, post hoc – Bonfer-
roni) showed statistically significant 
differences (a = 0.1) in the levels of 
reactionary protein (CRP), fibrinogen 
(fib) and total antioxidant capacity 
(TAC). More specifically there were 
statistically significant differences a) 
regarding CRP, between Group 4 
and all other Groups, b) regarding fi-
brinogen (fib), between Group 4 and 
Groups 1 and 2, and c) regarding 
total antioxidant capacity, between 
Group 4 and Group 2 as well as 
between Group 3 and Group 2. Ad-
ditionally, statistical analysis (Pear-
son correlation) showed statistically 
significant correlations (a = 0.05) a) 
between body fat percentage and 
fibrinogen levels (positive correla-
tion), b) between maximum oxygen 
intake (VO2 max) and fibrinogen 
levels (negative correlation) and c) 
between body mass index and fi-
brinogen levels (positive correlation). 
From these results, it is obvious that 
exercise benefits children, probably 
protecting their organisms against 
cardiovascular diseases.

Бекріс Є., Жіованіс В., Анагностакос 
К., Дафопулу Ж., Сугліс А., 
Сотіропулос А. Дослідження 
можливих змін до біохімічних 
індексів відносно специфічних 
форм вправ (футбол, плавання і 
ін.) в дитинстві. Мета дослідження – 
розслідувати можливі серцево-судинні 
зміни до вибраних біохімічних індексів 
відносно специфічних форм вправи 
(футбол, плавання і ін.) у хлопчиків 9 – 
14 років. Концентраційні рівні наступних 
біохімічних параметрів були розглянуті: 
реакційний протеїн (CRP), повна 
антіокислітельная місткість (T.A.C), і 
фібриноген. Крім того, відсоток жиру 
тіла і індекс маси тіла були зважені, 
включаючи максимальну місткість кисню 
(максимум VO2). Зразок охопив 168 
хлопчиків, у віці 10.33+0.88, 10.62+0.21, 
11.68+0.11 і 10.71+0.24 років, які 
відповідно були класифіковані у чотири 
групи (1, 2, 3, 4) згідно з їх рівнем фізичної 
діяльності. Зразки крові були узяті зі всіх 
чотирьох груп вранці того ж дня після 
12 годин голодування. Статистичний 
аналіз результатів (anova, post hoc – 
Bonferroni) показав статистично істотні 
відмінності (а = 0.1) в рівнях реакційного 
протеїну (CRP), фібриногену (fib) і повної 
антиокислювальної місткості (TAC). 
Особливо були виявлені такі статистично 
істотні відмінності: а) відносно CRP, між 
групою 4 і всіма останніми групами, b) 
відносно фібриногену (fib), між групою 
4 і групами 1 і 2, з) відносно повної 
антиокислювальної місткості, між групою 
4 і групою 2, також як було проведено 
між групою 3 і групою 2. Додатково, 
статистичний аналіз (Pearson cor-
relation) показав статистично істотні 
кореляції (а = 0.05) а) між відсотком жиру 
тіла і рівнями (позитивна кореляція) 
фібриногену, b) між максимальною 
місткістю киснем (максимум Vo2) і рівня 
(негативна кореляція) фібриногену, 
з) між індексом маси тіла і рівнями 
фібриногену (позитивна кореляція). Як 
результат, ці вправи розвивають дітей, 
захищаючи їх організми від серцево-
судинних хвороб.

Бекрис Е., Жиованис В., Анагностакос К., 
Дафопулу Ж., Суглис А., Сотиропулос А. 
Исследование возможных изменений к 
биохимическим индексам относитель-
но специфических форм упражнений 
(футбол, плавание и др.) в детстве. 
Цель исследования – расследовать воз-
можные сердечно-сосудистые изменения к 
избранным биохимическим индексам отно-
сительно специфических форм упражнения 
(футбол, плавание и др.) у мальчиков 9 – 14 
лет. Концентрационные уровни следующих 
биохимических параметров были рассмо-
трены: реакционный протеин (CRP), полная 
антиокислительная вместимость (T.A.C), и 
фибриноген. Кроме того, процент жира тела 
и индекс массы тела были взвешены, вклю-
чая максимальную вместимость кислорода 
(максимум VO2). Образец охватил 168 маль-
чиков, в возрасте 10.33+0.88, 10.62+0.21, 
11.68+0.11 и 10.71+0.24 лет, которые соот-
ветственно были классифицирован в четы-
рех группах (1, 2, 3, 4) согласно их уровню 
физической деятельности. Образцы крови 
были взяты из всех четырех групп утром того 
же дня после 12 часов голодания. Статисти-
ческий анализ результатов (anova, post hoc 
– Bonferroni) показал статистически суще-
ственные отличия (a = 0.1) в уровнях реак-
ционного протеина (CRP), фибриногена (fib) 
и полной антиокислительной вместимости 
(TAC). Более особо были выявлены такие 
статистически существенные отличия: а) от-
носительно CRP, между группой 4 и всеми 
остальными группами, b) относительно фи-
бриногена (fib), между группой 4 и группами 
1 и 2, c) относительно полной антиокисли-
тельной вместимости, между группой 4 и 
группой 2, также как было проведено между 
группой 3 и группой 2. Дополнительно, ста-
тистический анализ (Pearson correlation) по-
казал статистически существенные корре-
ляции (a = 0.05) a) между процентом жира 
тела и уровнями (положительная корреля-
ция) фибриногена, b) между максимальной 
вместимостью кислородом (максимум VO2) 
и уровня (негативная корреляция) фибри-
ногена, c) между индексом массы тела и 
уровнями фибриногена (положительная 
корреляция). Как результат, эти упражнения 
развивают детей, защищая их организмы от 
сердечно-сосудистых болезней.

Keywords:
biochemistry of exercise, football, 
swimming, reactionary protein 
(CRP), fibrinogen (fib), total antioxi-
dant capacity (TAC).

біохімія вправ, футбол, плавання, 
реакційний протеїн (CRP), фібріно-
ген (fib), повна антиокислювальна 
місткість (TAC).

биохимия упражнений, футбол, плавание, 
реакционный протеин (CRP), фибриноген 
(fib), полная антиокислительная вмести-
мость (TAC). 

Introduction1

One of the most important problems plaguing devel-
oped societies is cardiovascular diseases, namely coronary 
disease, strokes and peripheral occlusive heart disease. Ac-
cording to Murray & Lopez [57], coronary disease (CVD) 
is the first cause of death in developed countries, while 
according to Kochanek et al. [40], cardiovascular disease 
is the main cause of death among men in the USA. 

The classical danger factors (high blood pressure, dia-
betes, smoking, hyperlipidemia, obesity) remain the basic 
causes of cardiovascular disease, but its increased incidence 
nowadays cannot be totally attributed to them. Over the last 
© Bekris E., Giovanis V., Anagnostakos K., Dafopoulou G.,  
    Souglis A., Sotiropoulos A., 2011

few years, researches have been investigating “newer” car-
diovascular disease factors, such as Fibrinogen, reactionary 
protein (CRP) and total antioxidant capacity (TAC). Many 
researches argue that Fibrinogen is instrumental in causing 
a number of pathophysiological conditions such as clots, 
atherosclerosis and inflammation [73,30,71]. Reactionary 
protein has been involved in all stages of atherosclerosis, 
from the initial intake of inflammatory cells inside the arte-
rial wall to the rupture of the plaque. CRP not only appears 
to be an important factor in predicting cardiovascular dan-
ger (CVD), [69], but also, increased levels of it point to 
potential cardiovascular incidents [49]. Atherosclerosis is 
an example of nosological procedure in which there is tell-
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ing evidence regarding the participation of oxidative stress. 
Drastic oxygen radicals affect the vessel function with a 
series of pathogenic mechanisms [84,87]. Oxidative dam-
age on the vessel wall leads to atherosclerosis when the bal-
ance / equilibrium between its pro-oxidant and antioxidant 
substances is disrupted [83]. According to Giannakopou-
lou [25] and Osganian [61], antioxidants protect the cells’ 
membranes by neutralizing free oxygen roots, maintaining 
redox balance (homeostasis) and protecting the heart since 
they increase the resistivity of the vessels and limit inflam-
matory factors. 

Although the factors of the risk of developing cardio-
vascular disease clinically appear in adulthood, those that 
affect coronary disease originate in childhood [81] and 
according to Colin Boeham et al. [14], the benefits stem-
ming from adequate physical activity during childhood, 
such as a healthier cardiovascular profile, are multifarious 
and are also enjoyed in adult life. 

Many researches have proven the positive influence of 
exercise on the prevention of cardiovascular complaints 
[4,5,86,78], on the minimized likelihood of develop-
ing metabolic and heart diseases and its contribution to 
longevity [62,41,67,86]. Physical activity influences the 
cardiovascular, neuro – hormonical and muscular tracts, 
the coagulation and fibrinolysis mechanisms, while it 
helps the atherosclerosis retrogression and it promotes 
the endothelial function [75,29,31,51,79,45]. In a num-
ber of researches studying adults or children, fibrinogen 
is inversely related to physical fitness [46,18,17,9], while 
other studies (on children) have not reached the same con-
clusion [76,77]. In certain bibliography reviews, it is ob-
served that CRP decreases with regular exercise in adults, 
whereas, equivocal results are confirmed in another re-
view, regarding children [76]. In recent researches, it is 
observed that regular exercise improves antioxidant ca-
pacity in teenage athletes [2], in adult soccer players after 
a preparatory program [52] or after a routine of practice 
and games [23] as well as in mice, after a short exercise 
program [88]. Nevertheless, there is no bibliographical 
data considering the effect of exercise on antioxidant ca-
pacity in children with different physical activity. The aim 
of the present study is to investigate the possible influence 
of different forms of physical activity on cardiovascular 
biochemical indices, such as reactionary protein (CRP), 
total antioxidant capacity (TAC) and Fibrinogen in boys 
aged 9 – 14 years old. 

Methodology
Sample
The study was based on 168 boys classified into four 

groups with diverse physical activity – exercise patterns. 
The first group (Group 1) comprised 41 boys aged 

10.33+0.88 years old with a Low Physical Activity Level 
(L.P.A.L.) for whom the only form of exercise was P.E 
(Physical Education) at school, which took place twice a 
week and lasted 45 minutes each time.

 The second group (Group 2) comprised 42 boys aged 
10.62 + 0.21 years old with a Moderate Physical Activity 
Level (M.P.A.L.) who, apart from P.E. classes participated 
in  90 – minute soccer practice twice a week.

 The third group (Group 3) comprised 45 boys aged 
11.68+0.11 years old with a High Physical Activity Level 
(H.P.A.L.) who, apart from P.E. classes participated in 90 
– minute soccer practice three times a week. 

The fourth group (Group 4) comprised 40 boys aged 
10.71+0.24 years old with a Very High Physical Activity 
Level (V.H.P.A.L.) who, apart from P.E. classes participated 
in 90 – minute swimming training five times a week. 

The planning of the survey was such so as to minimize 
any differentiation among the four Groups regarding envi-
ronmental factors. The subjects (boys) were Athens resi-
dents since birth. The selection was based on random sam-
pling among a number of volunteers after lots were drawn.

Measurement  procedure
The individuals of all four Groups underwent a rou-

tine clinical examination test (cardiograph, chest x ray, 
systolic and diastolic pressure) which did not reveal any 
obvious pathological condition. Moreover, the same indi-
viduals did not have any health problems and were not us-
ing any medication during blood taking. At the same time, 
their eating habits medical history was taken.  The boys 
and their parents were informed on the purpose, the pro-
cedure and the planning of the survey in detail. All parents 
signed a written consent form, allowing their children’s 
participation in the study. 

Measurements
a). Anthropometric. The anthropometric parameters that 

were examined were height, body fat percentage and body 
mass index. For the estimate of body composition (fat mass 
and body fat percentage), the Meyhew method was applied 
[54]. This method is based on measuring the fat between two 
skin folds, middle femoral and hyper iliac (table 1). 

b). Maximum oxygen intake. To measure maximum 
oxygen intake (VO2max), the retrograde run endurance 
test (recurrent 20m running) was used (table 2-3). The test 
is based on a recorded sound which is heard [39].  

c). Blood taking. Blood was taken from all subjects 
in the morning after a 12 hour fasting and a 36 hour 
abstenance from exercise. During the donation, the 
subjects were sitting down. The samples were taken from 
the Royal Bonanza vein. 9 ml of blood were taken with 
a Cliss syringe without anti-freezing for serum taking. 
Reactionary protein (CRP) was determined through the 
method of anosofelometria in special, automatic Dade 
Behring reagents. Fibrinogen was determined through 
the method of anosofelometria in special, automatic 
Dade Behring reagents. Total antioxidant capacity (TAC) 
was measured with an Olympus Au – 600 automatic 
biochemical analyzer (table 2 – 3). 

Statistical analysis
The SPSS 15 statistical program was used to statistically 

process the finds, while one way anova variance analysis 
was used for the comparisons of different forms of exercise 
among all four Groups.

The post hoc test – Bonferroni was used for the 
differences of each variable between any two Groups. 
All statistical significances were controlled in the entire 
probability level a = 0.1. Parametrical correlations 
between physiological characteristics and biochemical 
indices were made through the linear correlation technique 
and the Pearson (r) coefficient correlation balance on a 
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Table 1
Means and standard deviations of boys (n = 168) for the age (years old), training age (years old), height (cm),  

body weight (kg), body fat percentage (%) and body mass index (kg / m2).

GROUPS WITH 
DIVERSE 

PHYSICAL 
ACTIVITY 
PATTERNS.

N=168

AGE TRAINING 
AGE HEIGHT

BODY 
WEIGHT 

(KG)

BODY FAT 
PERCENTAGE 

(%)

BODY MASS 
INDEX

(KG / M2)

Group 1
(L.P.A.L.)
N=41

10,33±0,88 0 151,33±8,11  44,93±6,86 10,75±2,06 19,32±1,25

Group 2
(M.P.A.L.)
N=42

10,62±0,21 2±0,8 144,90±1,95 40,02±1,28 12,79±1,06 19,02± 0,57

Group 3
(H.P.A.L.)
N=45

11,68±0,11 3±0,7 154,94±3,15 46,27±2,40 11,89±2,48 19,30±0,98

Group 4
(V.H.P.A.L)
N=40

10,71±0,24 4±1,2 148,04±2,94 41,46±3,02 13,65±1,74 18,67±0,82

Table 2
Means and typical errors in the 4 Groups variables of different forms of exercise

Parameters Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
Total antioxidant capacity TAC) 1,30±0,09 1,02±0,06 1,38±0,07 1,32±0,11
Fibrinogen (Fib) 340,33±28,061 377,33±30,76 288,66±15,45 267,00±49,64

Reactionary protein (CRP) 4,52±0,92 4,41±0,32 4,57±0,53 1,97±0,20

Maximum oxygen intake  
(VO2max) 43,58±0,58 48,76±1,28 54,94±1,02 48,94±1,11

Table 3
One way anova variance analysis on the 4 Groups regarding the TAC, Fib, CRP, VO2max  

variables which presented statistically significant differences. 

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F p-value

Maximum oxygen 
intake (VO2max)

Between Groups 176,179 3 58,73 3,890 0,017
Within Groups 498,188 33 15,10
Total 674,367 36

Total antioxidant capac-
ity (TAC)

Between Groups 0,770 3 0,26 4,661 0,007
Within Groups 2,202 40 0,06
Total 2,972 43

Fibrinogen (Fib)
Between Groups 96.977,841 3 32.325,95 3,568 0,023
Within Groups 344.230,731 38 9.058,70
Total 441.208,571 41

Reactionary protein 
(CRP)

Between Groups 55,768 3 18,589 14,279 0,000
Within Groups 41,661 32 1,302   
Total 97,429 35    
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significance level a = 0.05. 
Results 
The results of the comparisons among all 4 Groups 

(Fig.1-4) showed statistically significant differences 
regarding the levels of total antioxidant capacity, 
Fibrinogen, reactionary protein (CRP) as well as maximum 
oxygen intake (VO2max) on a significance level a = 0.1. 

Variance analyses (post hoc test – Bonferroni) showed 
that there are statistically significant differences in total 
antioxidant capacity levels between Groups 2 and 3 (p – 
value = 0.009 < 0.1) and between Groups 2 and 4 (p – 
value = 0.029 < 0.1). 

As far as Fibrinogen levels are concerned, there is 
statistically significant difference between Groups 1 and 
4 (p – value = 0.070 < 0.1), and between Groups 2 and 4 
(p – value = 0.071 < 0.1).

Regarding CRP, there is statistically significant 
difference between Groups 1 and 4 (p – value = 0.000 < 
0.1), between Groups 2 and 4 (p – value = 0.000 < 0.1), 
and between Groups 3 and 4 (p – value = 0.000 < 0.1). 

Concerning maximum oxygen intake (VO2 max), 
there is statistically significant difference between Groups 
1 and 3(p – value = 0.014 < 0.1). 

Linear correlation checks (a = 0.05) showed that 
body fat percentage is positively correlated to fibrinogen 
(correlation coefficient = 0.398), (fig.5), body mass 
index is positively correlated to fibrinogen (correlation 
coefficient = 0.462), (fig.6) and maximum oxygen 
intake (VO2 max) is negatively correlated to fibrinogen 
(correlation coefficient = – 0.415), (fig.7). 

Discussion 
Regarding  total antioxidant capacity ( TAC) results
A number of researches into adults and teenagers have 

concluded that regular exercise causes an increase in total 
antioxidant capacity levels [47,7,2]. 

In agreement with the studies mentioned above, the 
present survey confirms the influence of children’s regular 
exercise on the levels of their antioxidant capacity, since 
the highest levels of total antioxidant capacity appear in 
the two more frequently exercising groups, namely Group 
3 (HPAL) and Group 4 (VHPAL), which are statistically 
significantly higher than those of Group 2 (MPAL).

According to Jenkins et al. [34], regular exercise can 
reduce post workout oxidative stress and limit muscular 
damage, while he observes that the favorable  effects of 
regular exercise are attributable to the higher capacity of 
the enzymatic and non-enzymatic oxidative defense sys-
tem. As the same researcher proved, the mechanism that 
justifies the belief that antioxidative defense appears to be 
regulated with physical activity is the increase in the action 
of catalase and dismutase peroxide on human muscles.

According to the results of this survey, Group 1 
(LPAL) antioxidant capacity levels are not the lowest of 
all Groups as would normally be expected. This is prob-
ably due to diet, whose role is pivotal in maintaining a 
high level of antioxidant capacity, as researches have 
shown [28,82,53,52]. The increased intake of antioxidant 
rich foods offers increased antioxidative defenses to com-
bat oxidative stress, and it is necessary, especially to ath-
letes during periods of vigorous workout, when oxidative 
stress is generated.

The differences of antioxidant capacity levels ob-
served among the Groups seem to be affected by a num-
ber of various factors, such as the kind and frequency of 
training stimuli [52], the duration [6], the quantity and 
vigor [27] of the applied training program when measure-
ments are taken, the subjects’ age, their diet as well as 
their physical fitness before the application of a specific 
workout protocol [21]. 

Regarding reactionary protein (CRP) results
The favorable influence of exercise on the reduction of 

CRP levels has been proven by many scholars / research-
ers [26,54,1,41,66]. This survey’s results agree with those 
of the aforementioned researches, since Group 4 (VHPAL) 
shows statistically significantly the lowest levels of CRP 
in relation to the other Groups, thus affirming Kasapis & 
Thompson’s [36] view that there is an inverse relationship 
between CRP serum levels and physical activity level. The 
same view has also been expressed by King et al. [38], who 
observed that the significant superiority of those exercising 
– regardless of form of exercise – in comparison to the con-
trol group (sedentary lifestyle) was independent of age. Re-
inforcing the significance of regular exercise in children’s 
health [55], realized that children of normal weight with 
dyslipidemia (low levels of HDL-C and increased choles-
terol) who participate in regular exercise do not show – as 
would be expected – high levels of CRP, thus sustaining 
their health on non-dangerous / risk – free levels. According 
to Moldoveanu et.al [54], moderate to high vigor exercise 
causes a  transient increase in pro-inflammatory cytokines 
as well as in acute phase proteins, like CRP, whereas long-
term and systematic physical activity is linked to lower 
pro-inflammatory cytokines and acute phase proteins read-
ings in these subjects’ blood. Reactionary protein (CRP) is 
mainly produced by the liver in response to a variety of 
stimulators and increases the inflammatory response in all 
those factors that commence acute phase cataract. Acute 
phase is a common reaction to a variety of dangers that dis-
rupt homeostasis, one of which is extended exercise [19]. 
Physical activity seems to cause many of these changes in 
the subject’s organism, which is mainly attributableto the 
acute response following vigorous and exhausting exercise. 
This response includes metabolic changes, such as change 
in the nitrite balance, changes in the metabolism of lipids, 
changes in the concentration of cations, changes in the me-
tabolism of iron, activation of the complement, leukocy-
tosis  and increased liver – originating protein production 
that participate in and orchestrate acute phase response. 
Respectively, albumin, a2 glycoprotein, a fetoprotein and 
transferrin are reduced, thus reflecting the change of the 
liver’s functional equilibrium [43]. According to Pedersen 
et al. [63], CRP’s source is liver-induced production with 
IL-6 as the major stimulator, which seems to be produced 
in the highest percentage by the exercised muscle. One of 
the ways in which exercise can reduce the risk of cardio-
vascular disease is through inflammation reduction. How-
ever, the mechanisms responsible for the protective effect 
of physical activity are not perfectly clear yet. According to 
Okita et al. [60], the beneficial effects of regular exercise 
on CRP levels mainly stem from changes in the fat tissue, 
while, at the same time, Pitsavos et al. [64] observe that 
regular exercise greatly reduces the levels of inflammatory 
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Fig. 1. Total antioxidant capacity means in Groups with different forms of exercise.

Fig. 3. CRP means in Groups with different forms of exercise. 
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Fig. 2. Fibrinogen means in Groups with different forms of exercise. 
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Fig.  4. Maximum oxygen intake (VO2 max) means in Groups with different forms of exercise.

Fig. 6. Correlation between body mass index and fibrinogen in the four experimental groups.
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Fig. 5. Correlation between body fat percentage and fibrinogen in the four experimental groups.
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indices contributing to atherosclerosis, causing a 33% re-
duction in CRP levels. 

Regarding fibrinogen results
The present study realized statistically significant dif-

ferences in fibrinogen levels between Groups 1 and 4 (p 
– value = 0.070 < 0.10) as well as between Groups 2 and 4 
(p – value = 0.071 < 0.10). Moreover, Group 4 (VHPAL) 
shows the lowest fibrinogen levels, followed by Group 3 
(HPAL). The results are consistent with the conviction 
that regular exercise reduces fibrinogen levels [15,17,9] 
and is related with a better cardiovascular function since it 
seems to intervene in the fibrinogen regulation mechanism 
[11]. The parameters involved in all these procedures are 
not always clear but it seems that action on endothelial 
level plays a pivotal role. 

Apart from the quantity of exercise (frequency per 
week), the level of physical fitness (ergo, the intensity 
of exercise) seems to play a significant role in fibrinogen 
levels, as estimated from maximum oxygen intake (VO2 
max). According to this study’s results, maximum oxygen 
intake (VO2 max) is negatively correlated to fibrinogen 
(correlation coefficient = -0.415). These conclusions have 
also been reached by various researchers [9,35,58,33], 
who mention that there is a gradually inverse relation-
ship between fibrinogen and physical activity as well as 
physical fitness level as estimated from maximum oxygen 
intake, noting that physical activity and cardiopulmonary 
condition are independent prognostic indices of fibrino-
gen levels. The present study believes that this inverse 
relationship between fibrinogen and maximum oxygen 
intake may also be valid for children (boys). It also agrees 
with Blair et al. view [5] that cardiovascular benefits can 
be unexpectedly big even with a small increase in physi-
cal fitness level. 

An important find in this research is the fact that body 
fat percentage is positively correlated to fibrinogen (cor-
relation coefficient = 0.398) and that body mass index 
(BMI) is positively correlated to fibrinogen (correlation 
coefficient = 0.462). Other surveys also reached the same 
conclusions [8,10,3,22,74], reinforcing the view that an-
thropometric characteristics, such as body fat percentage 

and body mass index, which are largely dependent on 
workout patterns, affect fibrinogen levels in children.

It seems that the favorable influence of exercise on a 
better cardiovascular function may also be mediated by the 
influence of exercise on thecoagulation system [12]. More 
specifically, systematic exercise helps in the secretion of 
NO [13]. According to surveys, NO is the main vasoli-
dation factor and is produced by the vessel endothelium 
[80,32], while its secretion is related to good endothelium 
function. Endothelium dysfunction is a basic parameter of 
atherosclerosis, whose major characteristic is inadequate 
NO secretion, while at the same time, the substances and 
procedures that are related to increased inflammation and 
resulting vessel contraction thrive [16,70,72,20]. NO ac-
tivates t-PA secretion by inhibiting PAI – I, a molecule 
which gets involved in blood coagulation and blood clot 
formation, thus increasing the fibrinogen situation [50]. 
The generated NO reduces the basic fibrinogen levels, 
which is why there are lower fibrinogen levels in the plas-
ma of athletes and generally, in the plasma of people with 
higher levels of physical activity. Thus, there is better 
cardiovascular function [37]. Moreover, regular exercise 
contributes to low platelet activation, reduced tendency 
towards their accumulation and fibrinogen sticking to 
their surface, resulting in lower concentration of this fac-
tor in the plasma of regularly exercising individuals [85]. 

Conclusions
From the results of the present survey, the protective 

role of regular exercise and physical fitness level against 
cardiovascular complaints in children is clear. The benefi-
cial advantages of various forms of physical activity seem 
to differentiate according to their characteristics such as 
frequency, intensity, duration and kind as well as the physi-
cal fitness level of the exercising children. According to the 
results, Group 4 (VHPAL), working out 5 times a week, 
swimming for a total of 7.5 hours, presents the most favor-
able levels of cardiovascular biochemical indices, since it 
shows the lowest levels of inflammatory indices contribut-
ing to atherosclerosis, such as fibrinogen and CRP, in rela-
tion to other forms of exercise, and it also shows the highest 
antioxidant capacity levels after Group 3 (HPAL).

Fig. 7. Correlation between maximum oxygen intake (VO2 max) and fibrinogen in the four experimental groups.
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It is therefore concluded that very frequent weekly ex-
ercise through swimming is particularly effective in shield-
ing children’s health. An important find of this survey is 
the realization that the better the physical activity level and 
especially the improvement of maximum oxygen intake, 
the lower the fibrinogen levels, so children are less at risk 
of cardiovascular complaints. This result denotes the im-
portance of the qualitative characteristics of physical activ-
ity (intensity) and not just the quantitative ones (duration). 
Finally, a particularly important conclusion of this survey is 
the fact that body fat percentage and body mass index are 
positively correlated to fibrinogen, proving the emphasis 
that should be laid by all to children’s normal weightand 
eating habits, which affect their cardiovascular function ir-
respective of their physical activity level.

To summarize, the present survey concludes that reg-
ular exercise in children is beneficial against atheroscle-
rosis and coronary disease. However, to maximize these 
benefits, exercise should be combined with a high physi-
cal activity level and a proper diet.
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