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Ігрова діяльність футболістів 19-20-річного віку  
в професійних командах 2-ої ліги чемпіонату України з футболу

Балан Б.А., Свириденко А.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Даними для дослідження слу-
гували нормативно-правові 
документи Федерації футболу 
України та професійних команд 
(заявочні листи та протоколи 
матчів 2-ої ліги чемпіонату Укра-
їни з футболу). У дослідженні 
довелося долучатись до побудо-
ви статистичних групувань,  що 
дозволило проаналізувати у ди-
наміці ігрову діяльність футбо-
лістів 19-20-річного віку на етапі 
підготовки до високих досягнень. 
Оцінено вплив змагальних на-
вантажень на організм спортс-
менів даного віку. Встановлено 
участь атлетів в складах профе-
сійних команд 2-ої ліги чемпіона-
ту України з футболу.

Балан Б.А., Свириденко А.В. Игровая де-
ятельность футболистов 19-20-летнего 
возраста в профессиональных командах 
2-ой лиги чемпионата Украины по фут-
болу. Данными для исследования служили 
нормативно-правовые документы Федера-
ции футбола Украины и профессиональных 
команд (заявочные листы и протоколы мат-
чей 2-й лиги чемпионата Украины по футбо-
лу). В исследовании пришлось приобщаться 
к построению статистических группирова-
ний,  что позволило проанализировать в ди-
намике игровую деятельность футболистов 
19-20-летнего возраста на этапе подготовки 
к высоким достижениям. Оценено влияние 
соревновательных нагрузок на организм 
спортсменов данного возраста. Установле-
но участие атлетов 19-20-летнего возраста 
в составах профессиональных команд 2-й 
лиги чемпионата Украины по футболу.

Balan В.A., Sviridenko A.V. Playing ac-
tivity of footballers of 19-20-years-old 
age in the professional commands of 
2-d championship of Ukraine of a foot-
ball. Data the normatively-legal documents 
of Federation of football of Ukraine and 
professional commands (request folias 
and protocols of matches of 2d champion-
ship of Ukraine are from football) served as 
for research. In research it was attached 
the construction of the statistical grouping  
what allowed to analyse in a dynamics play-
ing activity of footballers of 19-20-years-old 
age on the stage of preparation to the high 
achievements. Influence of the contention 
loading is appraised on the organism of 
sportsmen of this age. Participating of ath-
letes of 19-20-years-old age is set in com-
positions of professional commands of 2d 
championship of Ukraine of football.

Ключові слова:
підготовка футболістів, зма-
гальні навантаження, профе-
сійні команди.

подготовка футболистов, соревнова-
тельные нагрузки, профессиональные 
команды.

preparation of footballers, competitions 
loadings, professional teams.

Вступ1

Сучасні тенденції розвитку футболу передбачають 
значні фізичні, нервово-психічні та емоційні наван-
таження, які висувають високі вимоги до всіх систем 
організму футболістів. Підвищення функціонального 
стану спортсменів вирішується шляхом індивідуаліза-
ції та оптимізації тренувального процесу і змагальної 
діяльності футболістів. Особливе значення це має при 
підготовці футболістів 19-20 років [13]. Тому що, саме 
в 19-20-річному зникає понад 50% діючих спортсменів 
[2, 5]. Пояснити цю тенденцію можна тільки тренуваль-
ним процесом, який повинен бути повністю спеціаль-
ним. Проте питання удосконалення змісту і структури 
тренувальних навантажень та змагальної діяльності 
талановитих футболістів при переході до команди май-
стрів не повинне породжувати форсовану підготовку та 
приводити до передчасного вичерпання функціональ-
них і психологічних резервів спортсменів. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових 
досліджень в області футболу, виконаних О.П. Базиле-
вичем (1989), М.М. Шестаковим (1992), А.П. Золота-
рьовим (1997), Г.С. Лалаковим (1998), А. Шамардіним 
(2000), В.А. Бліновим (2001), С.В. Дугіним (2003) і 
багатьма іншими, питання вдосконалення змагальних 
навантажень відповідно індивідуальним можливостям 
спортсменів 19-20 років залишається актуальним. 

Тому, ця проблема має важливе теоретичне та 
практичне значення для підготовки повноцінного ре-
зерву в українському футболі. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – провести теоретичний аналіз зма-

гальної діяльності футболістів 19-20-річного віку в 
професійних командах 2-ої ліги чемпіонату України з 
футболу.

© Балан Б.А., Свириденко А.В., 2011

Методи дослідження. У ході виконання роботи 
були застосовані такі методи дослідження: 

теоретичний аналіз сучасної науково-методичної лі-• 
тератури з проблеми, що вивчаємо;
педагогічне спостереження;• 
аналізу нормативно-правових документів;• 
метод статистичної обробки отриманих даних.• 

Результати дослідження. 
Змагальні навантаження в футболі знаходяться 

в нерозривному зв’язку з розвитком загальних за-
кономірностей становлення теоретико-методичних 
основ спортивного тренування, які сформульовані В. 
М. Платоновим. Аналіз ігрової діяльності провідних 
футбольних команд України і окремих гравців 19-
20-річного віку говорить про те, що ефективність їх 
поведінки в ході гри базується на високому рівні спе-
ціальної працездатності, обумовленим станом дихаль-
ної системи, енергозабезпечення і нервово-м’язового 
апарату [8, 9, 12].

Один із головних напрямків подальшого вдоско-
налення управління підготовкою футболістів 19-20-
річного віку необхідно пов’язувати з оптимізацією 
технології планування та контролю змагальних на-
вантажень. Функціональну підготовку футболістів 
на етапі підготовки до високих досягнень потрібно 
розглядати як важливий елемент комплексного під-
ходу щодо вдосконалення спортивно-технічної май-
стерності гравців даного віку. В зв’язку з цим система 
контролю за спеціальною фізичною підготовкою може 
розглядатися як одна із складових технології управ-
ління підготовкою футболістів 19-20-річного віку на 
етапі переходу до професійних команд, а її подальше 
вдосконалення потрібно пов’язувати з глибоким ви-
вченням біологічних закономірностей вікового розви-
тку людини і особливостей протікання адаптаційних 
перебудов організму в умовах специфічних трену-
вальних і змагальних навантажень [10]. 
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У футболістів 19-20-річного віку спостерігається 
високий рівень витривалості і працездатності дихаль-
ної мускулатури, продовжується посилений розвиток 
грудної клітини, помітно збільшується анаеробна про-
дуктивність. Станова сила наближається до сили  25-
30 річних, життєва ємкість легенів досягає   4000 мл.  
У цьому віці показники ЧСС складають 60-65 ударів 
в хвилину і практично не відрізняються від ЧСС до-
рослих. Робота над розвитком відповідних якостей 
може виявитися ефективною лише в разі збігу у часі 
цілеспрямованого напруженого тренування з піком ві-
кового розвитку певної якості [5, 7, 11].

В результаті проведеного нами дослідження (ана-
лізу нормативно-правових документів професійних 
команд 2-ої ліги чемпіонату України з футболу) з ме-
тою визначити участь футболістів 19-20-річного віку 
в складах професійних команд 2-ої ліги чемпіонату 
України з футболу та дати  об’єктивну оцінку впливу 
змагальних навантажень на організм футболістів да-
ного віку були отримані наступні дані. 

В результаті аналізу заявочних листів та прото-
колів матчів стосовно ігрової діяльності футболістів 
19-20-річного віку в сезоні 2005-06 р.р. були отрима-
ні наступні дані: заявлено юнаків – 417 чол., грали в 
матчі більше 45 хв. – 208 чол., грали в матчі менше 45 
хв. – 75 чол., не грали взагалі – 134 чоловіки.

Проаналізувавши заявочні листи та протоколи 
матчів стосовно ігрової діяльності футболістів 19-20-
річного віку в сезоні 2006-07 р.р. були отримані такі 
результати: заявлено юнаків – 514 чол., грали в матчі 
більше 45 хв. – 292 чол., грали в матчі менше 45 хв. 
– 143 чол., не грали взагалі – 79 чоловік. В результаті 
аналізу заявочних листів та протоколів матчів стосов-
но ігрової діяльності футболістів 19-20-річного віку в 
сезоні 2007-08 р.р. були отримані наступні дані: за-
явлено юнаків – 625 чол., грали в матчі більше 45 хв. 
– 384 чол., грали в матчі менше 45 хв. – 153 чол., не 
грали взагалі – 88 чоловік. В сезоні 2008-09 р.р. було 
заявлено юнаків 19-20-річного віку – 551 чол., з яких 
грали в матчі більше 45 хв. – 347 чол., грали в матчі 
менше 45 хв. – 128 чол., не грали взагалі – 76 чоло-
вік. В сезоні 2009-10 р.р. було заявлено юнаків 19-20-
річного віку – 434 чол., з яких грали в матчі більше 45 
хв. – 206 чол., грали в матчі менше 45 хв. – 141 чол., не 
грали  взагалі – 87 чоловік. Визначено динаміку участі 
футболістів 19-20-річного віку складах професійних 
команд 2-ої ліги чемпіонату України з футболу в сезо-
нах 2005-06 – 2009-10 р. р. (Рис. 1).

Проаналізувавши змагальну діяльність футбо-
лістів 19-20-річного віку стало можливим виділити 
проблеми, що, в тій чи іншій мірі, обумовили вище-
зазначений стан підготовленості спортсменів на етапі 
підготовки до високих досягнень: 

1. Низький рівень індивідуальної техніко-тактичної 
майстерності футболістів. Дана проблема є наслідком 
значної спрямованості навчально-тренувального про-
цесу у дитячо-юнацьких футбольних командах на 
фізичній підготовці з використанням відповідних за-
собів та методів тренування [3, 4]. Негативний вплив 
даного аспекту, в контексті підготовки юних футбо-
лістів до діяльності у професійних клубах, полягає у 
засобах, що використовуються для досягнення мети 

(залікові місця у різноманітних першостях, турнірах, 
здобуття кубків на змаганнях), які охоплюють прак-
тично усі складові підготовчого процесу, починаю-
чи з відбору дітей на початкових етапах підготовки. 
Перебуваючи у залежності від спортивних результа-
тів команди, тренери дитячо-юнацьких футбольних 
командах обирають таку спрямованість навчально-
тренувального процесу а також модель змагальної ді-
яльності, які цей результат здатні забезпечити. Як по-
казує практика, найбільш короткий шлях до перемог, 
у даному випадку, є пріоритетність фізичних якостей 
та антропометричних даних юних футболістів як в 
процесі комплектування навчальних груп, так і при 
тактичній побудові ігрової діяльності, що, здебільшо-
го, ґрунтується на використанні довгих передач та по-
стійній боротьбі гравців фактично без м’яча [3, 5]. 

Менеджер футбольної академії «Ліверпуля» Френк 
Скеллі розповідає: «Не тільки в «Ліверпулі», але й у 
всіх академіях клубів Прем’єр-ліги дітям до шістнад-
цяти років заборонено грати в регулярних турнірах, де 
є таблиці та розподіл місць. Робота на результат може 
психологічно зламати юнака, якому в даному віці по-
трібно розвивати індивідуальні якості. Вихованцям 
дозволено законом країни грати тільки в товариських 
матчах з іншими академіями, при чому їх кількість за 
сезон не повинно перевищувати 30» (табл. 1).

2. Організація змагань на етапі підготовки до ви-
соких досягнень. 

Як показують результати дослідження, існуюча 
система проведення змагань серед професійних ко-
манд не враховує вікові психофізіологічні особли-
вості більшої кількості футболістів 19-20-річного 
віку. За винятком чемпіонату України з футболу се-
ред дублюючих команд клубів Прем’єр-ліги, де гра-
ють футболісти віком до 21 років [4, 6]. Таким чином, 
вже на етапі переходу до команди майстрів, внаслідок 
об’єктивної не спроможності молодого талановитого 
футболіста виконувати достатній об’єм фізичних на-
вантажень в процесі ігор, створюються не сприятливі 
умови для вищезазначеного пріоритету розвитку фі-
зичних даних. 

Раптовий злет на етапі переходу футболіста в про-
фесійну команду буває. Відомий український футбо-
ліст Дмитро Чигиринський розпочав грати за осно-
вний склад ФК «Шахтар» (м. Донецьк) в 19 років. В 
невдовзі став капітаном команди, володарем кубку 
України та чемпіоном країни, а вже у 22-річному віці 
– переможцем Кубку УЕФА та приймав участь в фі-
нальному матчі Суперкубку УЕФА. 

Але, в більшості випадків, успіх може принести 
лише тренувальна робота, в якій дотримуються осно-
вні закономірності процесу і враховуються індивіду-
альні особливості гравця [1, 4, 7]. Тренувальні та зма-
гальні навантаження на етапі переходу до професійної 
команди постійно збільшуються, а це, природно, веде 
до психічних перенапружень. Саме тут формується 
відношення до занять як до складної праці з її щоден-
ними навантаженнями і вимогами.

Висновок.
Специфічні особливості організації учбово-

тренувального процесу і змагальної діяльності футбо-
лістів на етапі переходу до професійних команд 2-ої 
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Рис. 1  Динаміка участі футболістів 19-20-річного віку в складах професійних команд  
2-ої ліги чемпіонату України з футболу

Таблиця 1
Характерні риси підготовки футболістів в Англії та Україні

Головні ознаки  
підготовчого процесу

«Ліверпуль» 
(Англія)

«Шахтар» 
(Україна)

Система змагань
Юнакам до 16 років заборонено грати 
в регулярних турнірах, де є таблиці та 
розподіл місць. Дозволено грати в това-
риських матчах з іншими академіями (не 
більше 30 на рік).

Юнаки беруть участь в офіційних 
іграх та регулярних турнірах, де є 
таблиці та розподіл місць. 
В 16 річному віці їх кількість ста-
новить понад 50 матчів на рік. 

Девіз 
(філософія клубу)

«Вчити важливіше, ніж перемагати». В 
процесі відбору пріоритетом є технічні 
можливості гравців, їх координаційні 
здібності 

«Той хто відмовляється стати най-
кращим перестає бути хорошим»

Кількість вихованців, 
що потрапили до скла-
ду 1-ї або 2-ї команд 

З 26 футболістів, що входять до складу 
першої команди 16 гравців є вихованцями 
клубної школи 

З 26 футболістів, що входять до 
складу першої команди 3 гравці є 
вихованцями клубної школи

ліги являють собою досить складний досліджуваль-
ний об’єкт. Ця обставина вимагає обережно підходи-
ти до формування висновків і рекомендацій в області 
подальшого вдосконалення як методології відбору, ке-
рівництва, так і практичних аспектів реалізації її по-
ложень в процесі підготовки футболістів даного віку.  

Проте, інтенсифікація футболу, і як наслідок 
ігрової діяльності 19-20-річних гравців у професій-
них командах 2-ої ліги чемпіонату України з футбо-
лу, пов’язана з підвищеними вимогами до основних 
систем організму спортсменів, вимагає використання 
засобів, методів, величин тренувального впливу адек-
ватних віковим особливостям та рівню спортивної 
кваліфікації атлетів. 

Існуюча система проведення змагань серед профе-
сійних команд 2-ої ліги чемпіонату України з футболу 
не враховує вікові психофізіологічні особливості біль-
шої кількості футболістів 19-20-річного віку. Таким 
чином, вже на етапі переходу до команди майстрів, 
внаслідок об’єктивної не спроможності молодого та-
лановитого футболіста виконувати достатній об’єм 
фізичних навантажень в процесі ігор, створюються 
не сприятливі умови для вищезазначеного пріоритету 
розвитку фізичних даних.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення психологічних якостей футболістів на етапі 
підготовки до високих досягнень в залежності від 
ігрового амплуа. 
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Стан захворюваності сучасної студентської молоді  
та шляхи його поліпшення

Башавець Н.А.
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Анотації:
Розглянуто результати стану 
здоров’я студентів 1-1V курсів ВНЗ 
м. Одеси під час медичного огляду 
у 2005 та 2009 роках, аналізуєть-
ся їх динаміка. Даними для дослі-
дження у 2009 році слугували ре-
зультати медичного огляду 23914 
студентів. Наведено аналіз публі-
кацій сучасних вчених, які освітлю-
ють проблему погіршення здоров’я 
сучасної молоді. Встановлено, що 
з 2005 по 2009 роки відбулося змен-
шення кількості студентів, що відне-
сено до основної медичної групи з 
69,6 % до 65,2 %, підготовчої групи 
– з 16,1% до 13,8%. Відбулося збіль-
шення кількості студентів, що відне-
сено до спеціальної «А» групи – з 
11,9% до 18%, спеціальної «Б» гру-
пи – з 1,7% до 2 %, звільнених – з 
0,7 % до 1 %. Встановлено основні 
напрями оздоровлення сучасної 
студентської молоді.

Башавец Н.А. Состояние заболеваемос-
ти современной студенческой молодёжи 
и пути его улучшения. Рассмотрено 
результаты состояние здоровья студентов 
1-1V курсов вузов г. Одессы при медицин-
ском осмотре с 2005 по 2009 год, анализи-
руется их динамика. Данными для иссле-
дования в 2009 году служили результаты 
медицинского осмотра 23914 студентов. 
Приведен анализ публикаций современных 
учёных, которые поднимают проблему ухуд-
шения здоровья современной молодёжи. 
Установлено, что с 2005 по 2009 год про-
изошло уменьшение количества студентов, 
которые отнесены к основной медицинской 
группы с 69,6 % до 65,2 %, подготовитель-
ной группе – с 16,1% до 13,8%. Произошло 
увеличение количества студентов, которые 
отнесены к специальной «А» группе – с 11,9 
% до 18 %, специальной «Б» группе – с 1,7% 
до 2 %, освобожденных – с 0,7 % до 1 %. 
Указаны основные направления оздоровле-
ния современной студенческой молодёжи.

Bashavets N.A. Sickness rate of modern 
youth and ways of its improvement. The 
paper presents the state of health of the 
1st – 4th – year students of Odessa’s higher 
schools displayed at the medical exami-
nation held from 2005 to 2009; analyzes 
their dynamics. The research data in 2009 
were the results of medical examination 
of 23914 students. The paper analyzes 
publications of some modern scientists 
raising the problem of worsening of modern 
youth’s health. It is established that from 
2005 to 2009 there happened a reduction 
in the number of students referred to the 
basic medical group – from 69,6 % to 65,2 
%, the preparatory one – from 16,1% to 
13,8%. There is an increase in the number 
of students referred to a special “A” group 
– from 11,9 % to 18 %, a special “B” group 
– from 1,7% to 2 %, and the exempts  – 
from 0,7 % to 1 %. The author delineates 
some basic directions for modern youth’s 
health improvement. 

Ключові слова:
здоров’я, студент, захворюва-
ність, медичний огляд, патологія, 
динаміка.

здоровье, студент, заболеваемость, ме-
дицинский осмотр, патология, динамика.

health, student, morbidity, physical 
examination, pathology, dynamics.

Вступ.1

Проблема формування культури 
здоров’язбереження як світоглядної орієнтації 
майбутніх фахівців в освітньому процесі ВНЗ набуває 
особливої значущості з кожним роком в умовах 
повільного погіршення стану здоров’я сучасної 
молоді, що зумовлене несприятливими соціально-
економічними умовами сучасної України, складною 
екологічною ситуацією, низьким рівнем культури, 
інтенсифікацією навчального процесу з перекосом на 
інтелектуальний розвиток особистості, негативний 
вплив організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах на здоров’я студентів, самі 
вони недостатньо дбають про своє здоров’я і не 
дотримуються здорового способу життя, що викликає 
тенденції до дисгармонії та погіршення здоров’я 
студентства. А в сучасних ринкових умовах успіх 
самореалізації у професійній діяльності визначається 
не лише фаховою обізнаністю, а й психічним і 
фізичним благополуччям та ставленням до свого 
здоров’я. Зазначена проблема потребує зміни мислення 
і поведінки майже кожного з членів суспільства та 
потребує відповідного рівня культури молодої людини 
і робить питання культури здоров’язбереження 
особливо актуальним в теперішній час.

Актуальність проблем здоров’я людини значно 
зростає, що відображено у працях сучасних учених 
– філософів, культурологів, соціологів, психологів, 
педагогів та медиків. Так, проблеми здоров’я молоді 
висвітлено у вітчизняних і зарубіжних працях 
філософів і культурологів (В. Климова, І. Фролов та 
ін.); психологів (В. Леві, А. Маслоу та ін.); медиків 
(М. Амосов, Г. Апанасенко, Т. Бойченко, В. Войтенко 
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та ін.); сучасних педагогів (Н. Бєлікова, В. Горащук, 
О. Дубогай, В. Загвязинський, В. Зайцев, Т. Круцевич, 
Ю. Лисицин, С. Сєріков, Л. Сущенко, О. Тімушкин 
та ін.); валеологів (І. Брехман, Г. Малахов та ін.). Про-
блему погіршення здоров’я сучасної молоді розгляну-
то в публікаціях Г. Бесарабчук, І. Герасимової, О. Ду-
богай, В. Зайцева, С. Крамського, М. Овчиннікової, 
О. Ошиної, Р. Раєвського, М. Солопчук, О. Тімушкіна, 
В. Ткаченко, О. Фурманова, Р. Чаплинського та ін. 

Досліджуючи стан здоров’я молоді, В. Платонов 
зазначає, що вища школа одержує – 70 % хворих, ви-
пускає – 90 % [7, с. 42]. До 60 % молодих фахівців, 
які поступають на роботу після закінчення вищого на-
вчального закладу України, фізично не готові працю-
вати в тому темпі і з тією інтенсивністю, які вимагає 
їх професія (за Р. Раєвським зі співавторами) [8]. Ці 
дані наголошують на відсутності в більшості студен-
тів активних зусиль на підтримання свого фізичного 
стану та збереження власного здоров’я.

Дослідженнями науковців визначено, що 17,8 % 
першокурсників не хвилюються за своє здоров’я або 
байдуже ставляться до нього, хоча 35,1 % з них на-
лежить за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи, при цьому більшість з них має декілька за-
хворювань, що свідчить про несформовану в молоді 
мотивацію на здоров’язбереження, відсутність відпо-
відних знань, умінь та навичок, невикористання та-
ких елементарних оздоровчих заходів, як: санаторно-
курортне лікування, дієтичне харчування, корекція 
зору, профілактика втоми та ін. За останні п’ять років 
число повністю звільнених від практичних занять з 
фізичного виховання за станом здоров’я у групах лі-
кувальної фізкультури зросло в 4-5 разів, а в спеці-
альних медичних групах – у 2 рази. Це пов’язано з 
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тим, що реальний обсяг рухової активності студентів не 
забезпечує їхнього повноцінного розвитку і збереження 
здоров’я.

Робота виконана за планом НДР Одеського інсти-
туту фінансів Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у висвітленні результатів 

стану здоров’я та визначенні шляхів його зміцнення 
в сучасної студентської молоді вищих навчальних за-
кладів м. Одеси.

Результати дослідження.
В останні роки виявлено досить велику кількість 

студентів з відхиленням в стані здоров’я. Неухиль-
но зростає кількість спеціальних медичних груп. З 
метою визначення реального стану здоров’я майбут-
ніх фахівців здійснювалося обстеження студентської 
молоді Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова, Одеського державного економічного 
університету, Одеської національної академії зв’язку 
імені О.С.Попова, Одеської державної музичної ака-
демії імені А.В.Нежданової, Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д.Ушинського», Одеського регіо-
нального інституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президенто-
ві України, Одеської державної академії будівництва 
та архітектури, Одеської державної академії холоду, 
Одеського державного екологічного університету, 
Одеського державного інституту вимірювальної тех-
ніки. Нами була простежена динаміка змін у розподілі 
студентів за медичними групами впродовж п’яти ро-
ків (див. таблицю 1).

Як бачимо з таблиці, у 2005 році студентською полі-
клінікою було оглянуто 19626 студентів, з них 13710 осіб 
(69,6%) віднесено до основної групи, 3171 осіб (16,1%) 
до підготовчої групи, 2347 осіб (11.9%) до спеціальної 
«А» групи, 347 осіб (1,7%) до спеціальної «Б» групи, 
123 осіб (0,7%) звільнені від занять. 

У 2006 році було оглянуто 21032 студентів, з них 
14673 осіб (69,8 %) віднесено до основної групи, 2952 
осіб (14%) до підготовчої групи, 2915 осіб (13,9%) до 
спеціальної «А» групи, 351 осіб (1,7 %) до спеціальної 
«Б» групи,  139 осіб (0,6 %) звільнені від занять.

У 2007 році було оглянуто 19975 студентів, з них 
14051 осіб (70,3 %) віднесено до основної групи, 2624 
осіб (13,1 %) до підготовчої групи, 2787 осіб (14 %) до 
спеціальної «А» групи, 377 осіб (1,9 %) до спеціальної 
«Б» групи, 136 осіб (0,7 %) звільнені від занять .

У 2008 році було оглянуто 21408 студентів, з них 
14917 осіб (69,7 %) віднесено до основної групи, 2888 
осіб (13,5 %) до підготовчої групи, 3193 осіб (14,9%) до 
спеціальної «А» групи, 300 осіб (1,4%) до спеціальної 
«Б» групи, 120 осіб (0.5 %) звільнені від занять.

У 2009 році було оглянуто 23914 студентів, з них 
15595 осіб (65,2 %) віднесено до основної групи, 3309 
осіб (13,8 %) до підготовчої групи, 4304 осіб (18%) до 
спеціальної «А» групи, 475 осіб (2%) до спеціальної 
«Б» групи, 237 осіб (1%) звільнені від занять.

Тобто з 2005 по 2009 роки відбулося зменшення кіль-
кості студентів, що віднесено до основної медичної гру-
пи з 69,6 % до 65,2 %, підготовчої групи – з 16,1% до 
13,8% та відбулося збільшення кількості студентів, що 
віднесено спеціальної “А“ групи – з 11,9% до 18%, спе-
ціальної “Б“ групи – з 1,7% до 2 %, звільнених – з 0,7 
% до 1 %.

Загальний розподіл студентів на медичні групи з 
фізичного виховання констатує зменшення кількості 
студентів у підготовчій групі – на 2,3%, в основній гру-
пі – на 4,4%, збільшення їхньої кількості у спеціальній 
“А“ групі – на 6,1%, у спеціальній “Б“ групі – на 0,3 %, 
звільнених від занять – на 0,3 %.

Відтак, повільно продовжується тенденція погір-
шення стану здоров’я, фізичної підготовленості, функ-
ціональних резервів організму сучасної студентської 
молоді.

Третина опитаних нами респондентів зазначили, 
що напружене навчання у вищих навчальних закладах 

Таблиця 1
Динаміка змін у розподілі за медичними групами студентів вищих навчальних закладів  

м. Одеси за 2005-2009 роки

Рік

Підля-
гало мед. 
огляду/ 

оглянуто
осіб

%
оглян-
утих

основна
група

підготовча
група

спеціальна 
«А» група

спеціальна 
«Б» група звільнені

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

2009 25848/
23914 92,5 15595 65,2 3309 13,8 4304 18 475 2 237 1

2008 23439/
21408 91,3 14917 69,7 2888 13,5 3193 14,9 300 1,4 120 0.5

2007 21723/
19975 92 14051 70,3 2624 13,1 2787 14 377 1,9 136 0,7

2006 21836/
21032 96,3 14673 69,8 2952 14 2915 13,9 351 1,7 139 0,6

2005 20198/
19626 97,5 13710 69,6 3171 16,1 2347 11.9 347 1,7 123 0,7
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сприяє виникненню проблем зі здоров’ям: так, 22 % 
із них скаржилися на періодичний головний біль та 
запаморочення, 21 % – на біль у шийно-комірцевій 
зоні, 23 % – на постійний стрес та тривожність за своє 
майбутнє, на недосконалість кредитно-модульної сис-
теми навчання, що викликає багато непорозумінь і 
конфліктів з викладачами під час підрахування балів 
(ця невдоволеність сприяє психологічному диском-
форту та стресу), 18 % – на біль у спині, 16 % – на 
почуття виснаження. Серед причин, через які вони 
не можуть регулярно займатися фізичною активніс-
тю протягом навчального року, були відмічені: брак 
часу – 20 %, для них здобуття знань, умінь та нави-
чок за професійною спеціалізацією є превалюючим; 
відсутність мотивації – 20 %; немає необхідності – 8 
% (що характеризує нерозуміння важливості здоров’я 
як цінності людини для професійної самореалізації), 
хоча більшість із них розуміє, що фізична пасивність 
також сприяє погіршенню стану здоров’я, але не до-
кладають ніяких зусиль для покращення такої ситуа-
ції. Зазначене свідчить, що в цілому рівень культури 
здоров’язбереження як світоглядної орієнтації сту-
дентів низький. Лише незначна частина майбутніх 
фахівців виявляє усвідомлену турботу про стан сво-
го здоров’я, що виявляється у відсутності шкідливих 
звичок, системному занятті спортом чи оздоровчими 
вправами, відсутності пропусків занять без поважних 
причин, упевненості власних сил під час сесії, успіш-
ності в навчанні. 

Одними з причин погіршення здоров’я студентів 
науковці визначають фізичні, психологічні переванта-
ження, стреси, втому, високу відповідальність; склад-
ність теорій і дисциплін, що вивчаються; навчальні 
комп’ютерні технології, які вимагають засвоєння 
доступу до електронних систем світової інформації; 
значний обсяг нової інформації; дефіцит студентсько-
го часу; екзаменаційні перевантаження; недостатня 
прогнозованість результативності навчання; кому-
нікативні енергетичні витрати; суспільні обов’язки; 
алгоритмізовану відповідно до розкладу навчальну 
дисципліну і педагогіко-виховні функції вищого на-
вчального закладу; перебування в постійному ста-
ні самоконтролю, що призводить до психоемоцій-
ного виснаження та погіршення стану здоров’я (за 
С. Грімблатом, В.Зайцевим, С. Крамським) [3]. 

Окрім цього, негативно впливає на стан здоров’я 
молоді її низька рухова активність, оскільки ними не 
виконується необхідний для їхнього віку обсяг фі-
зичного навантаження (за О. Дубогай) [4] через не-
достатню організованість та вимогливість до себе 
студентів у організації власної життєдіяльності та 
низького прояву вольових зусиль. Так, у період до-
звілля на заняття фізичними вправами молодь відво-
дить лише від 5,5 % до 27,0 % часу, а на читання та 
перегляд телевізійних передач – 46,3 %, пасивний від-
починок – 23,2%, алкоголь та паління – 11,4%, азартні 
ігри – 6,3% (за О. Фурмановим) [11].

Науковці зазначають, що виправленню такого ста-
ну здоров’я молоді на державному рівні можливе че-
рез вирішення таких завдань, як:

1) розробка системи безперервної валеологічної 
освіти від народження до старості;

2) створення стійкої мотивації на здоров’я;
3) санітарно-просвітницька робота через засоби 

масової інформації орієнтована на профілактику за-
хворювань;

4) розробка правових актів, які б підвищили 
відповідальність людини за своє здоров’я;

5) формування моди на здоров’я через засоби масової 
інформації;

6) формування культури відпочинку. Зазначене на 
державному рівні характеризувало би турботу 
про збереження здоров’я громадян та сприяло 
формуванню їхньої світоглядній орієнтованості на 
здоров’язбереження. 
О. Ошина наголошує, що вирішенню порушеної 

проблеми сприятиме формування готовності студен-
тів вищих навчальних закладів до здорового способу 
життя, що має будуватися на внутрішніх та зовніш-
ніх мотивах через їхнє залучення до систематичної 
спортивно-масової та суспільно значущої діяльності 
в галузі здорового образу життя, орієнтація на пере-
творення валеологічної ситуації та індивідуальний 
здоровий спосіб життя [6]; М. Овчиннікова та В. Тка-
ченко вважають за необхідне підвищення рівня куль-
тури здоров’я молоді за рахунок спрямованості освіти 
на такі завдання, як-от: освітнє (навчання основних 
аспектів культури здоров’я, шляхів і засобів її реалі-
зації), виховне (виховання особистості, що об’єднує 
духовне багатство, моральну чистоту та фізичну до-
сконалість), психофункціональне (створення фунда-
менту фізичного здоров’я, на якому базується психіч-
не здоров’я) [5].

Отже, потребує перегляду система фізичного ви-
ховання молоді, яка навчається у вищих навчаль-
них закладах та перенаправлення її у бік рекреації, 
здоров’язбереження й отримання позитивних емоцій 
і насолоди від руху, наданні інформації, як зберігати 
здоров’я при різних видах захворювання та важливості 
своєчасного діагностування будь-якого захворювання. 

На нашу думку, окрім вищезазначених причин по-
гіршення здоров'я студентів, є необізнаність майбутніх 
фахівців щодо шляхів власного здоров’язбереження. 
Неготовність молоді піклуватися про своє здоров’я 
можна пояснити не лише низьким рівнем матеріаль-
ного стану сім’ї, а й  безвідповідальністю за своє 
здоров’я, що супроводжується неповноцінним харчу-
ванням, лікуванням, неможливістю оздоровлюватися 
під час канікул, займатися спортом (якщо за це необ-
хідно платити), але й низьким рівнем сформованості 
культури здоров’язбереження як світоглядної орієнта-
ції майбутніх фахівців.

Перспективи покращення якості та об’єму медич-
ної допомоги студентам медики студентських поліклі-
нік вбачають через: підвищення рівня власної квалі-
фікації, покращення якості діагностики та лікування 
студентів шляхом засвоєння нових методів діагностики 
і лікування, раннє виявлення та оздоровлення студен-
тів хворих хронічними захворюваннями, диспансерне 
спостереження за студентами з хронічними захворю-
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ваннями та студентами-інвалідами, підвищення відсо-
тку охвату медичним оглядом і його якості; широке 
застосування нетрадиційних та немедикаментозних 
методів лікування; факультетським лікарям необхідно 
звернути увагу на діагностику і профілактику захво-
рювань студентів, рівень захворюваності яких вищий 
за міські показники: серцево-судинні захворювання, 
виразка шлунку, анемія, бронхіальна астма, хронічні 
бронхіти, хронічні пієлонефрити. 

В оздоровленні та лікуванні студентів треба мак-
симально використовувати можливості денного стаці-
онару, санаторіїв-профілакторіїв, оздоровчих таборів 
та баз відпочинку вищих навчальних закладів; поши-
рити медико-санітарну просвітницьку роботу серед 
студентів з профілактики нездорового способу життя; 
розвивати тісну співпрацю між факультетськими лі-
карями, лікарями стаціонарів, диспансерних центрів 
міста, тубдиспансера, онкодиспансера, адміністраці-
єю ВНЗ щодо заходів оздоровлення студентів.

Науковці наголошують на інших аспектах 
здоров’язбереження. Так, І.Бех передбачає пере-
осмислення означеної проблеми на філософсько-
методологічному рівні, при цьому системотвірною 
одиницею для рефлексивного гуманітарного аналізу 
цього рівня має бути категорія «цінність здоров’я»; 
М. Дутчак підкреслює, що збереження здоров’я мо-
лоді залежить від спільних дій відповідних структур 
державної влади – органів фізичної культури і спор-
ту, освіти і науки, охорони здоров’я, сім’ї і молоді; 
А.Ільченко вирішення проблеми вбачає через акти-
візацію рухової діяльності молоді, удосконалення 
спортивно-оздоровчої роботи в навчальний, позана-
вчальний і позааудиторний час; Л. Сущенко окреслює 
важливість здоров’язбережувальних технологій як 
пріоритетного напряму фізичного виховання студент-
ської молоді; В. Платонов підкреслює, що фізична 
культура повинна формувати культуру здоров’я моло-
ді, а тижневе обов’язкове навчальне навантаження у 
вищих навчальних закладах повинно бути не 40 годин 
як у нас сьогодні, а 24 − за європейським стандартом, 
щоб студент встигав займатися фізичними наванта-
женнями, активним відпочинком і мати змогу для все-
бічного самовдосконалення, особистих справ. 

Інші науковці (І. Герасимова, О. Ошина, Р. Раєв-
ський А. Фурманов, М. Юспа та ін.) акцентують на 
вирішенні таких завдань, як розвиток форм і методів 
навчання, що формують знання, уміння, навички по-
трібні для підготовки до трудової діяльності, поліп-
шення організації рухового режиму та підтримка ви-
сокої працездатності, активне впровадження в побут 
молоді масових видів фізичної культури з метою ви-
ховання звичок до систематичних самостійних занять 
фізичними вправами та запровадження для студентів 
таких заходів, як систематичне визначення рівня фі-
зичної підготовленості молоді, інформувати педаго-
гів, батьків про результати таких обстежень і давати 
рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, 
враховувати потреби та інтереси студентів, формува-
ти в них мотиваційну орієнтацію на здоров’я, здоро-
вий спосіб життя і фізичну культуру, на фізкультурно-

спортивну активність і відповідну систему знань у 
цій галузі за допомогою освітніх засобів, збільшити 
кількість годин на викладання занять з фізичного ви-
ховання у навчальний та позанавчальний час, популя-
ризувати сімейну фізичну культуру. 

Тобто науковці (Г. Бесарабчук М. Солопчук, А. Ті-
мушкін Р. Чаплинський Н. Чесноков, С. Чернов та ін.) 
розглядають цю проблему з різних боків: 

покращення матеріального, програмного і методич-• 
ного забезпечення навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання молоді, 
пошуку шляхів фізичної активізації молоді та злаго-• 
дженої роботи структур відповідальних за здоров’я 
молоді, 
впровадження здоров’язбережувальних освітніх • 
технологій, 
формування пріоритету здоров’я серед інших цін-• 
ностей. 

Ми вбачаємо вирішення означеної пробле-
ми через цілеспрямоване формування культури 
здоров’язбереження як світоглядної орієнтації молоді 
під час її навчання.  

На нашу думку, перспективи покращення якості та 
заходів системи фізичного виховання вищих навчаль-
них закладів, спрямованих на збереження і поліпшення 
здоров’я студентської молоді, повинні передбачати: 

надання методичних рекомендацій батькам і студен-• 
там щодо дотримання рухової активності студент-
ською молоддю в навчальний та позанавчальний 
час обсягом 8-12 годин на тиждень; 
доведення змісту навчальних програм з фізичного • 
виховання, контрольних нормативів у відповідність 
до вікових, індивідуальних закономірностей форму-
вання та розвитку студента з урахуванням позитив-
ного світового досвіду; 
відповідність навчально-виховного процесу в час-• 
тині дотримання санітарних норм і правил щодо 
кількості занять, обсягів домашніх завдань, рухово-
го режиму тощо; 
здійснення медико-педагогічного контролю під час • 
занять з фізичного виховання; забезпечення фізіоло-
гічних норм тижневої рухової активності студентів 
за рахунок обов’язкових занять з фізичного вихо-
вання та додаткових занять у позанавчальний час; 
проведення масової роботи з фізичного виховання • 
студентської молоді; 
дотримання правил безпеки під час проведення за-• 
нять з фізичного виховання; 
організацію спеціальних медичних груп і груп ліку-• 
вальної фізичної культури, секційної форми органі-
зації фізичного виховання; 
поліпшення якості підготовки викладачів фізич-• 
ного виховання завдяки поглибленому вивченню 
медико-біологічних дисциплін;  підвищення якості 
занять з фізичного виховання завдяки пріоритетнос-
ті здоров’язбережувальних технологій та методик, 
які оберігають, підтримують і розвивають здоров’я 
студентів; 
забезпечення навчального процесу спортивним ін-• 
вентарем та обладнанням; 
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прийняття активної участі у формуванні здорового • 
способу життя студентів адміністрації вищих на-
вчальних закладів, студентських рад, вихователів 
гуртожитку, кураторів навчальних груп; 
проведення виховних годин та заходів, спрямованих • 
на здоров’язбереження молоді.

Висновки.
Оскільки на стан здоров’я студентської моло-

ді безпосередньо впливає рівень її освіченості та 
внутрішньої культури [2], доходимо висновку, що 
ситуація, яка склалася зі станом здоров’я молоді, 
пов’язана насамперед із тим, що вихованню культу-
ри здоров’язбереження як світоглядній орієнтації в 
навчальних закладах приділяється мало часу, або вза-
галі не приділяється, а заняття з фізичного виховання 
акцентують на навчання студентів із розвитку їхніх 
фізичних якостей, хоча найважливішим є навчити сту-
дента як зберігати своє здоров’я, як керувати цим про-
цесом, як контролювати свій стан здоров’я, знати та 
вміти застосовувати індивідуальну систему оздоров-
лення, усвідомлювати особистісну відповідальність 
за свій стан здоров’я та спосіб життя.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо 
у визначенні шляхів, спрямованих на усвідомлення 
студентами необхідності формування культури влас-
ного здоров’язбереження як світоглядної орієнтації 
та залучення їх до ведення щоденника самоконтролю 
«Крок до здоров’я».

Література:
Башавець Н.А. Проблема стану здоров’я сучасного майбутнього 1. 
фахівця в психолого-педагогічній літературі / Н.А. Башавець //
Наукові записки нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – 2008.  
– Випуск LХХVІІІ (78). – С. 27-41.
Герасимова И.А. Формирование физической культуры и здоро-2. 
вого образа жизни у студентов высших учебных заведений на 
основе их личностной самооценки: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 
/ Ирина Александровна Герасимова. – Волжский, 2000. – 131 с.
Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в подготовке спе-3. 
циалистов: [учебно-методическое пособие] / С.О. Гримблат, В.П. 
Зайцев, С.И. Крамской. – Харьков: Коллегиум, 2005. – 184 с.
Дубогай О.Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішного на-4. 
вчання дитини / О.Д. Дубогай. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: 
Вид. Л. Галіцина, 2006. –128 с.
Овчинникова М.Н. От азбуки движений к культуре здоровья: 5. 
матеріали науково-методичної конференції [“Фізичне вихован-
ня – здоров’я студентів”] / М.Н. Овчинникова, В.В. Ткаченко. 
– Донецьк: ІПШ „Наука і освіта”, 2003. – С.171-172. 
Ошина О.В. Образовательная система подготовки студентов вузов 6. 
к здоровому образу жизни: дисс ... кандидата пед. наук: 13.00.01 / 
Ольга Викторовна Ошина. – Санкт-Петербург, 2006. – 209 с.
Платонов В. Фізична культура – культура здоров’я / В. Платонов //7. 
Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 2. – С. 40-43.
Раевский Р.Т. Физическое воспитание как действенный фактор 8. 
обеспечения здоровья студенческой молодежи / Р.Т. Раевский //
Спорт для всіх. – Донецк: ДонНУ. – 2000. − №1. – С.5-10.
Солопчук М.С. Фізичне виховання студентської молоді: [методич-9. 
ний посібник] / М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук, Р.Б. Чаплінський. 
– Кам’янець-Подільський, 2003. – 74 с.
Тимушкин А.В. Физическая культура и здоровье: [учебное посо-10. 
бие] / А.В. Тимушкин, Н.Н. Чесноков, С.С. Чернов. – М.: СпортА-
кадемПресс, 2003. – 139 с. 
Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: [учеб. для 11. 
студентов вузов] / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн., Тесей, 2003. 
– 528 с.

Надійшла до редакції 06.05.2011 р.
Башавець Наталия Андреевна 

big66@rambler.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7  / 2011

11

Розвиток теорії адаптивного управління  
у контексті вищого навчального закладу

Борова Т.А.
Харківський національний економічний університет

Анотації:
Досліджено розвиток теорії адап-
тивного управління в освітніх сис-
темах. Розглянуто методологічної 
основи теорії адаптивного управ-
ління та виокремлено сутнісних 
характеристики теорії адаптивного 
управління, які зазнали змін на сьо-
годнішній день у контексті вищого 
навчального закладу. Здійснено 
порівняльний аналіз складових те-
орії адаптивного управління в освіті 
української та російської шкіл адап-
тивного управління. Застосування 
теоретичних засад адаптивного 
управління уможливлює плавний 
перехід до навчання на гуманістич-
них засадах.

Боровая Т.А. Развитие теории адаптив-
ного управления в контексте высшего 
учебного заведения. Исследовано раз-
витие теории адаптивного управления в 
образовательных системах. Рассмотрены 
методологические основы теории адаптив-
ного управления и выделены сущностных 
характеристики теории адаптивного управ-
ления, которые претерпели изменений на 
сегодняшний день в контексте высшего 
учебного заведения. Осуществлен 
сравнительный анализ составляющих те-
орию адаптивного управления в образова-
нии украинской и русской школ адаптивно-
го управления. Применение теоретических 
основ адаптивного управления обеспечи-
вает плавный переход к обучению на гума-
нистических принципах. 

Borova T.A. Adaptive management 
theory development in the field of edu-
cation. The article studies the develop-
ment of the adaptive management theory 
in education systems. The methodology 
of the adaptive management theory is 
discussed and the essential characteris-
tics of adaptive management theory that 
have changed in the context of higher 
education are highlighted. The compara-
tive analysis of the adaptive management 
theory components in the field of educa-
tion of adaptive management Ukrainian 
and Russian schools is carried out. Ap-
plication of adaptive management theo-
retical grounds allows a smooth transition 
to teaching according to the humanistic 
principles. 

Ключові слова:
принципи адаптивного управлін-
ня, адаптивне управління; зміст, 
структура та технології адаптив-
ного управління, освітній коучинг. 
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Вступ. 1

У сучасних умовах освіта зазнає значного 
впливу з боку соціально-економічних перетворень. 
У рамках глобального реформування системи 
вищої освіти головні зміни відбуваються всередині 
вищого навчального закладу, який стає центром 
трансформаційних процесів. Д. Дзвінчук зазначає, що 
з філософської точки зору, глибина і швидкозмінність 
українських і світових тенденцій і явищ вимушена 
і погано передбачувана, трансформація освітньо-
наукового комплексу, технологічні інновації та інші 
явища примушують представників усіх сфер знань ін-
тенсифікувати свою аналітико-теоретичну діяльність. 
Тому, під час переходу України до суспільства знань 
(«інформаційного»), особливої актуальності набува-
ють пошуки перспективних підходів до планування 
трансформацій національної освітньої системи, орга-
нізації і забезпечення її діяльності [2, с.2]. Дослідник 
переконливо довів, що методи прямого адмініструван-
ня в управлінні освітніми системами в Україні вичер-
пали свої можливості як ефективного управління, під-
креслюючи необхідність віддати перевагу непрямим 
методам управління, делегуванню повноважень, під-
вищенню автономії вищих навчальних закладів. Пого-
джуючись з його думкою, зазначимо, що такий підхід, 
дозволить вивести роботу вищих навчальних закладів 
на новий рівень управління, який надасть можливість 
втілювати завдання, що поставлені суспільством пе-
ред сучасною освітою. 

Адаптивне управління ефективно функціо-
нує у період змін у будь-якій організації. Зміни за-
вжди пов’язані з інноваційними процесами. О. На-
вроцький підкреслює, що перманентні інновації є 
умовою підтримки та стимулювання ефективності 
сучасної системи вищої освіти, механізмом її функ-
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ціонування [6, с.3]. Проте, на наш погляд, інноваційні 
процеси не можуть існувати самі по собі, вони 
потребують управління, тобто створення умов для 
розвитку керованої підсистеми, що спрямовуються 
на досягнення визначеної мети. Організації, які 
функціонують у швидкозмінній ситуації, зазнають 
впливу більших змін, ніж організації, що працюють 
у стабільному оточенні. І, хоча, керівники всіх рівнів 
повинні реагувати на зміни, ефект змін і форма реакції 
на різних рівнях відрізняються. 

Отже, освіта як соціальна система має такі самі 
суспільні відношення, внутрішні і зовнішні, як і будь-
яка суспільна система, в ній процеси функціонування 
та розвитку також будуть проходити за тими ж зако-
нами. На наш погляд, необхідно звернути увагу на 
системо утворюючі та системо зберігаючі складові, 
за допомогою яких система розвивається. Розвиток 
системи здебільшого відбувається нерівномірно, тому 
управління такими системами здійснюється ситуа-
тивно і залучаються методи управління у нестабіль-
них ситуаціях, які вимагають адаптивного підходу до 
управління у системі. 

Б. Гершунський зазначає, що якості системи освіти 
містять: гнучкість, динамічність, варіативність, адап-
тивність, стабільність, прогностичність, наступність, 
цілісність, всі вони характеризують як систему в ціло-
му, так і її компоненти, незалежно від їх рівня і профі-
лю [1, с. 48]. Таким чином, визнаючи систему освіти 
як не тільки кількість об’єктів, а й їх взаємозв’язану 
чисельність. Саме у такому випадку система 
набуває інтегративні, нові якості, які не виводяться 
безпосередньо з характеристик, що входять до 
компонентів системи і, яка не є простою механічною 
сумою якостей частин, що утворюють систему. 

Управлінський фактор є провідним у процесі 
становлення особистості, враховуючи як потреби 
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особистості, так і суспільства, тому вони будуть 
пристосовуватися до вимог один одного і виробляти 
спільні інтереси, тобто адаптуватися, що, без сумнівів, 
потребує також адаптивного управління. Отже, існує 
потреба в пошуку інших структур, що відповідають 
новим цілям і завданням управління. Такий стан 
проблеми ускладнюється незначною кількістю 
досліджень, які розкривають феноменологію 
адаптивного управління у вищій школі.

До нині зроблені певні кроки в розробці управління 
адаптивними системами у сфері освіти, а саме: 
виділені особливості управління адаптивною школою 
(Т. Шамова, Т. Давиденко, Е. Ямбург); сформоване 
поняття про адаптивне управління, виокремлено 
його закономірності та принципи (Г. Єльникова); 
напрацьовані матеріали з адаптивного управління 
педагогічними системами (П. Третьяков, С. Мітіна, 
Н. Бояринцева) розроблені питання технології 
адаптивного управління (Г. Єльникова, Г. Полякова, 
В. Петров та ін.). Істотне значення у концептуальному 
плані мали положення освітнього моніторингу на основі 
факторно-критеріального моделювання (Г. Єльникова). 
Застосовано терапевтичний підхід до розробки теорії й 
практики адаптивного управління (П. Третьяков). Все 
ж таки проблема адаптивного управління у сфері вищої 
освіти залишається на стадії дослідження.

Робота виконана за планом НДР Харківського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − аналіз теорії адаптивного 

управління у контексті вищого навчального закладу.
Завданням є виокремити складові теорії 

адаптивного управління в освітній сфері, які зазнали 
змін на сьогоднішній день. Здійснити порівняльний 
аналіз розвитку теорії адаптивного управління в 
освіті української та російської шкіл адаптивного 
управління. У ході дослідження використовувалися 
такі методи: теоретичний аналіз та контент-аналіз. 

Результати дослідження.
У системі освіти адаптивне управління почало 

розвиватися у 90-х роках минулого століття. Г. Полякова 
визначає цей період як «соціально-психологічної 
адаптації управління» і слушно наголошує на 
виокремленні адаптивного управління як окремого 
поняття, яке пізніше було визначено Г. Єльниковою 
та паралельно російським вченим П. Третьяковим 
[3]. Проте, вони стоять на різних позиціях щодо 
призначення адаптивного управління в системі освіти. 
П. Третьяков, С. Мітін, Н. Бояринцева розглядають 
адаптивне управління як «цілеспрямований, 
психозберігаючий, ресурсозабезпечений процес 
взаємодії керуючої та керованої підсистем з 
досягнення запланованого результату, з урахуванням 
їх індивідуальних особливостей та середовища» [7, 
с.12]. П. Третьяков наголошує на психотерапевтичному 
підході, на нашу думку, що є безпосереднім втручанням 
у психічну систему людини і може призвести до 
маніпулятивних дій з боку управлінців. Головним 
завданням адаптивного управління він визначає 
полегшення і одночасно стимулювання діяльності 

учасників педагогічного процесу, тобто створення 
відповідного інтелектуального та емоційного 
оточення у процесі навчання та управління, створення 
атмосфери педагогічної допомоги та психологічної 
підтримки [7, с.4]. Таке тлумачення ще раз підкреслює 
перебільшену роль у зовнішніх факторів впливу 
на людину, а не взаємодію учасників освітнього 
процесу. На відміну від такого підходу, Г. Єльникова 
під адаптивним управлінням розуміє «процес 
взаємовпливу, що викликає взаємопристосування 
поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)логічній 
основі, яка забезпечується спільним визначенням 
реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль 
і самоспрямуванням дій на її досягнення» [3, с.50]. 
Нам імпонує такий підхід до визначення адаптивного 
управління, тому що він ґрунтується на взаємних 
інтересах людини та оточуючого середовища та його 
вимог. Саме таке трактування цього поняття може 
пояснити, яким чином буде відбуватися нетрадиційне 
управління, що спрямовано на розвиток людини і 
суспільства в цілому. Адаптивне управління в системі 
вищого навчального закладу нами розглядається 
як цілеспрямоване, системне управління, що 
ґрунтується на відкритій взаємодії учасників 
управлінського процесу і спрямоване на досягнення 
кінцевого результату у нестабільній ситуації. В основі 
адаптивного управління лежить теорія адаптації. Суть 
її полягає у тому, що в реальності будь-яка освітня 
організація маневрує у розподілі освітніх послуг 
між своїми структурними підрозділами, а також 
створює комбінації найбільш вигідних напрямків дій 
з урахуванням ситуативних чинників зовнішнього 
середовища [4].

У нашому дослідженні взято за основу визначен-
ня систем «людина-людина», Г. Єльникової, яка ви-
значає, що це «особливий вид людської діяльності в 
умовах постійних змін внутрішнього і зовнішнього 
середовища, який забезпечує цілеспрямований вплив 
на керовану систему для збереження і впорядкуван-
ня її у межах заданих параметрів на основі законо-
мірностей її розвитку та дії механізмів самоуправ-
ління» [4, с. 25]. Також необхідно підкреслити, що 
у цій системі людина стоїть у центрі і є суб’єктом 
своєї діяльності, у такому разі вона не може просто 
пристосовуватися до висунутих суспільством вимог, 
а буде узгоджувати і свої інтереси з ними, тому, на 
нашу думку, доцільно розглядати процеси адаптації, 
які відбуваються на основі взаємоузгодження як з 
боку керованого, так і керуючої системи, що сприяє 
поступовому пристосуванню до змін, або до вимог, які 
висуваються. За таких умов, відбудеться спрямований 
розвиток особистості як зовні, так і внутрішньо, 
що значною мірою, відбивається на результатах 
професійної діяльності людини, зокрема, освітньої. 
Необхідно підкреслити, що соціальні системи, з точки 
зору системного підходу, розглядаються як відкриті, 
а керовані підсистеми розглядаються у взаємозв’язку 
з оточенням. Основою в соціальному управлінні, 
як наголошує Г. Єльникова, є взаємодія керуючої і 
керованої підсистем, а принципами їх нормативної 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 7  / 2011

13

взаємодії є ієрархія, самоорганізація і саморегулювання 
[4, с. 45]. Таким чином, на думку науковця, адаптивне 
управління спрямовує суб’єкти діяльності на 
самоуправління й саморозвиток і характеризується 
змістом (функції), організаційною структурою 
(напрямок взаємовпливу і порядок взаємодії учасників 
управлінського процесу) і технологією (послідовність 
етапів, порядок здійснення, способи, методи і 
засоби реалізації механізму взаємоузгодження: 
спрямованого впливу й одночасного вивільнення 
ступенів свободи для саморозвитку). На наш погляд, 
доцільно розглянути розвиток теорії адаптивного 
управління освітніми системами за його сутнісними 
характеристиками. Як було зазначено вище, на 
сьогоднішній день основними вважаються школи 
адаптивного управління в Україні (під керівництвом Г. 
Єльникової) та Росії (під керівництвом П. Третьякова). 
Автор дослідження є представником Української 
школи адаптивного управління і метою є представити 
доповнення та елементи розвитку теорії адаптивного 
управління Української школи. 

Розгляд методологічної основи теорії адаптивного 
управління дає можливість проаналізувати схожість 
у визначених теоріях та підходах, основними серед 
них є теорія систем та теорія нестабільності і підходи: 
синергетичний, комунікативний системний, гуманіс-
тичний, діяльнісний, особистісто-орієнтований си-
туативний антропосоціальний. Необхідно зазначити, 
що для системи вищого навчального закладу актуаль-
ним є компетентнісний підхід, і, безумовно, нами вже 
була використана розроблена раніше теорія адаптив-
ного управління у системі вищої освіти, тому ми її 
виокремлюємо. Тоді як, П. Третьяков в основі теорії 
адаптивного управління розглядає психолого- і психо-
терапевтичний, психоаналітичний підходи. Такі під-
ходи нами не використовуються, тому що вважаємо, 
що це втручання у психічний розвиток особистості, 
а нами розглядаються управлінські основи розвитку 
професіонала. 

Перейдемо до розглядання методологічної основи 
теорії адаптивного управління. Безумовно, адаптивні 
системи функціонують відповідно до певних законо-
мірностей та принципів. Закономірності, які були ви-
значені Г. Єльниковою щодо адаптивного управління 
освітніми системами, носять всеосяжний характер і 
співвідносяться з адаптивним управлінням підсистема-
ми вищого навчального закладу з акцентом на подаль-
ший професійний розвиток упродовж всього життя. 

Не менш значущими є принципи адаптивного 
управління. Г. Єльникова виокремила такі принципи 
адаптивного управління. З огляду на пристосуван-
ня їх до системи управління у вищому навчальному 
закладі, можна визначити ключові: принцип пріори-
тетного визнання розвитку людини і визначальності 
природного шляху його здійснення (людина завжди 
знаходиться у центрі уваги, особливо в інформаційно-
му суспільстві), принцип спрямованої самоорганізації 
(у вищому навчальному закладі діяльність суб’єктів 
навчального процесу ґрунтується в основному на са-
мостійній та індивідуальній роботі, саме цей принцип 

є підґрунтям для природо відповідного розвитку осо-
бистості), принцип кооперації (тільки спільні зусилля 
можуть надати продуктивність у навчальному процесі, 
який містить інтерактивні методи навчання та систе-
му наукової роботи зі студентами на основі проектних 
робіт), принцип моніторингу (самомоніторингу – у 
вищому навчальному закладі коли акцент робиться на 
самостійність і саморозвиток), принцип управління 
через самоуправління, принцип постійного підвищен-
ня компетентності (професійна компетентність фор-
мується саме під час навчання у вищому навчальному 
закладі і удосконалюється упродовж життя), принцип 
прогнозування подальшого розвитку за аналізом ре-
зультату (своєчасне визначення вектору розвитку, осо-
бливо, якщо самостійно, є основою розвитку навичок 
прийняття будь-яких рішень, які необхідні людині, 
зокрема професіоналу будь-якої сфери), принцип ко-
учингу (в основі коучингу є активізація природного 
шляху розвитку керованої підсистеми, яка обумовлена 
відповідністю змісту, засобів і технології управління, 
завданням відновлення рівноваги між її внутрішніми і 
зовнішніми зв’язками на рефлексивній основі). 

В основу психотерапевтичного підходу покладені 
принципи: поваги та довіри до людини; цілісності, 
співробітництва, індивідуалізація, змін, наукової об-
ґрунтованості та оптимізму. Ці принципи доповню-
ють зазначені вище і спрямовані на особистісний роз-
виток людини. 

Аналізуючи номенклатуру функцій адаптивного 
управління, можна визначити, що всі вони є також прі-
оритетними й у контексті вищого навчального закладу: 
спільне вироблення реалістичної мети, критеріальне мо-
делювання, кооперація дій і самоспрямування, самомо-
ніторинг процесу й моніторинг за результатом, прогнос-
тичне регулювання. Проте, П. Третьяков виокремлює 
функції з огляду на терапевтичний підхід, що акцен-
тує їх відмінність від вищезазначених: мотиваційно-
стимулююча, вільного самовизначення, пропедевтіко-
реабілітаційна, коректно-компенсаторна. 

У структурі систем, що характеризуються адап-
тивним управлінням, в основі покладено лінійно-
функціональну структуру, яка одночасно обов’язково 
доповнюється однією, двома або трьома органічними 
структурами у залежності від рівня управління та ор-
ганізації, в якій воно відбувається. Відповідно до кон-
цепції адаптивного управління загальною середньою 
освітою в регіоні, у вищому навчальному закладі також 
мають місце підходи, що були застосовані на загаль-
ноосвітньому рівні, а саме: система переробки інфор-
мації за трьома різноспрямованими потоками (висхід-
ні, низхідні, горизонтальні). Як зазначає Г. Єльникова, 
якщо за визначеними потоками відбувається низхід-
на, висхідна та горизонтально-зустрічна адаптація, то 
адаптивні процеси набувають наскрізного характеру і 
здійснюються шляхом взаємопристосування цільових 
функцій управлінських структур кожного рівня ор-
ганізації (в нашому випадку вищого навчального за-
кладу) [3, с. 89]. В основі всіх структур з адаптивним 
управлінням лежать партнерські взаємовідносини та 
ліберально-демократичний стиль керівництва. 
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Принципи адаптивного управління покладені в 
основу адаптивних моделей. Адаптивною моделлю 
системи управління об’єктом вважають таку модель, 
в якій, в результаті зміни характеристики внутріш-
ніх і зовнішніх властивостей об’єкта, відбувається 
відповідна зміна структури і параметрів регулятора 
управління з метою забезпечення стабільності функ-
ціонування об’єкта. Такі ознаки присутні у всіх трьох 
моделях: модель діяльності (Г. Єльникова), модель 
професійного розвитку суб’єктів управління вищо-
го навчального закладу на основі компетентнісного 
підходу (Т. Борова), модель багаторівневої підтримки 
особистості в рамках управлінської психотерапевтич-
ної діяльності (П. Третьяков). 

Наступною складовою теорії розглянуто техно-
логії, які також мають свої істотні характеристики. 
Так, П. Третьяков виділяє такі методи терапевтичного 
впливу: методи підтримки, когнітивні методи, методи 
зміни поведінки, методи вираження емоцій, спеціальні 
методи (сугестивні і гетеросугестивні методики пси-
хокорекції, методи конгруентної комунікації, метод 
соціальної терапії тощо). Такі методи нами не підтри-
муються, тому що ми вважаємо, що це є безпосереднє 
втручання у психіку людини на основі психоаналізу, 
що повинні робити тільки спеціалісти у цій області, а 
не всі учасники навчально-виховного процесу, навіть, 
з постійною участю шкільного психолога. Нами ви-
користовуються технології, які запропоновані Укра-
їнською школою адаптивного управління: технологія 
освітнього моніторингу, що включає спеціальні етапи, 
засоби і методики реалізації управлінського процесу, 
які забезпечують наскрізність мети, взаємоадаптацію 
суб’єктів управління і сприяють “включенню” меха-
нізмів саморозвитку, нами виокремлено ще одну тех-
нологію адаптивного управління, а саме: технологію 
освітнього коучингу. Технологія освітнього коучинга 
є новою для системи освіти і знаходиться на стадії до-
слідження, проте, вже є певні позитивні результати у 
її використанні у вищому навчальному закладі. Також 
у поєднанні з технологією освітнього коучингу ефек-
тивною є технологія самомоніторингу. 

У свою чергу, технологічний інструментарій у пси-
хотерапевтичному підході включає: вислуховування, 
підбадьорення, пораду, переконання, гра-тренінг «Пе-
дагогічний аналіз», який також може бути використа-
ний і нами, проте, без психотерапевтичної спрямова-
ності. Г. Єльникова запропонувала як інструментарій 
для відслідковування результату діяльності учасників 
освітнього процесу у загально навчальному закла-
ді – базові кваліметричні моделі діяльності суб’єктів 
управління. Нами додані коучингові моделі прове-
дення коуч-сесій, кваліметричні моделі професійного 
розвитку суб’єктів управління. Отже, технології адап-
тивного управління зазнали подальшого розвитку і 
експериментально визначено їх ефективність вико-
ристання у контексті вищого навчального закладу.

Висновки. 
Таким чином, нами проаналізовані сутнісні харак-

теристики сучасного стану розвитку теорії адаптив-
ного управління в освітніх системах. Класична теорія 

адаптивного управління дістала подальшого розвитку, 
а саме: у використанні закономірностей та принців у 
системі вищого навчального закладу, які також були 
взяті за основу при розробці концепції освітнього 
коучингу, у змісті та структурі управління вищим на-
вчальним закладом, у технологіях – розроблено та 
апробовано нову технологію адаптивного управління 
– коучинг, у підходах до розробки моделей суб’єктів 
управління, де провідним став компетентнісний під-
хід. Отже, розглянуті нами положення теорії адап-
тивного управління знайшли своє продовження у 
використанні у системі вищого навчального закладу 
і стали основою розробки інтегрованої моделі адап-
тивного управління розвитком науково-педагогічного 
працівника вищого навчального закладу. 

Таким чином, адаптивне управління дозволить 
більш ефективно залучати інноваційні технології до 
роботи вищих навчальних закладів, в основі яких є 
зміни. Також можна говорити про стратегічне пла-
нування діяльності вищого навчального закладу та 
більш високу результативність її виконання. За умов 
введення адаптивного управління в систему управлін-
ня вищим навчальним закладом, можна спостерігати 
значний розвиток науково-педагогічного колективу, 
тому що спрацьовують механізми саморозвитку лю-
дини, які впливають на продуктивність роботи. 

Підґрунтя теорії адаптивного управління у вищій 
освіті дозволить гнучко підійти до системи управ-
ління у нестабільній ситуації, коли швидкоплинно 
відбуваються зміни та втілюються інноваційні техно-
логії у відповідності до вимог суспільства. Вивчення 
теоретичних засад адаптивного управління уможлив-
лює плавний перехід до навчання на гуманістичних 
засадах, яке б відбивало потреби нашого суспільства і 
людства в цілому. 
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Використання рухливих ігор у фізичній реабілітації  
дітей з церебральним паралічем

Віндюк П.А., Волкова С.С.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянута оцінка енергозабез-
печення організму дітей з цере-
бральним паралічем. У дослі-
дженні приймали участь 16 дітей 
зі спастичними формами цере-
брального паралічу середнього 
шкільного віку. Встановлено, що 
діти з церебральним паралічем 
мають знижені параметри енер-
гозабезпечення організму у по-
рівнянні з дітьми основної групи 
здоров’я. Доведено, що спеці-
ально організовані рухливі ігри 
на заняттях сприяють зростанню 
цих показників.

Виндюк П.А., Волкова С.С. Использование 
подвижных игр в физической реабилита-
ции детей с церебральным параличом. 
Рассмотрена оценка энергообеспечения ор-
ганизма детей с церебральным параличом. 
В исследовании принимали участие 16 де-
тей со спастическими формами церебраль-
ного паралича среднего школьного возрас-
та. Установлено, что дети с церебральным 
параличом имеют сниженные параметры 
энергообеспечения организма в сравнении с 
детьми основной группы здоровья. Доказано, 
что специально организованные подвижные 
игры на занятиях содействуют росту этих по-
казателей.

Vindiuk P.A., Volkova S.S. Use of out-
door games in physical rehabilitation 
of children with a cerebral paralysis. 
We considered the estimation of energy 
in children’s organism with cerebral paral-
ysis. 16 children of secondary school age 
took part in research with spastic forms of 
a cerebral paralysis. It is established that 
children with a cerebral paralysis have 
the reduced energy parameters of the 
organism in comparison with children of 
the basic group of health. It is proved that 
specially organized outdoor games at the 
studies contribute to the growth of these 
indicators.

Ключові слова:
церебральний параліч, багато-
факторна експрес-діагностика, 
енергозабезпечення, ігровий ме-
тод, реабілітація, підлітки.

церебральный паралич, многофакторная 
экспресс диагностика, энергообеспечение, 
игровой метод, реабилитация, подростки.

cerebral paralysis, multifactorial express 
diagnostics, energy, playing method, re-
habilitation, juveniles.

Вступ.1

Статистичні дані свідчать про зростання захворю-
ваності церебральним паралічем (ЦП) як в усьому сві-
ті, так і в Україні. В індустріально розвинених країнах 
частота ЦП представляє 2-2,5 випадку на одну тис. 
населення, у різних регіонах України цей показник 
становить від 2,3 до 4,5 випадку на одну тис. дитячого 
населення. В Україні проживає більш 30 тис. осіб, які 
страждають церебральним паралічем, з них 18 836 ді-
тей у віці до 16 років [8].

У більшості випадків це захворювання пов’язують 
з шкідливими впливами на мозок дитини різних чин-
ників, як в період його розвитку в утробі матері, так і в 
перші роки життя. Клінічна картина характеризується 
руховими розладами у вигляді парезів, паралічів, дис-
тонічних проявів і гіперкінезів, що супроводжують-
ся порушеннями інших аналізаторних систем (зору, 
слуху, вестибулярного апарату, глибокої чутливості та 
ін.), а також мови й психіки [1].

Складні зміни в опорно-руховому апараті дітей, 
що страждають ЦП, приводять до інвалідності, тоді 
як рання й послідовна реабілітація й фізичне вихован-
ня можуть сприяти максимально повному відновлен-
ню втрачених функцій дитини. Тому, дане положення 
вимагає від фахівців розробки науково обґрунтованих 
засобів комплексної реабілітації й удосконалення про-
грам фізичного виховання для дітей із церебральним 
паралічем.

Досить широко представлені в сучасній літературі 
роботи з комплексної терапії хворих ЦП, розроблена 
велика кількість методик з реабілітації хворих ЦП, 
широко розкритий організаційний аспект фізичного 
виховання підростаючого покоління [6]. Існує досить 
велика кількість методик визначення фукціонально-
го стану здоров’я та фізичної підготовки дітей з ЦП 
[7]. Але у доступній нам літературі не було розкри-
те питання стану системи енергозабезпечення у ді-
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тей з церебральним паралічем, хоча сучасні методи 
дослідження в лікарськомуконтролі дозволяють без 
використання функціональних проб і ергометричних 
тестів, заборів проб крові, значних витратчасу й засо-
бів на організацію й проведення досліджень одержати 
експрес-інформацію поточного й оперативного контр-
олю організму. На нашу думку метод багатофакторної 
експрес діагностики С.А. Душаніна [5] може бути ви-
користаний як критерій ефективності програм фізич-
ної реабілітації для дітей з церебральним паралічем.

Обраний напрямок дослідження відповідає на-
уковому плану Класичного приватного університету 
« Теоретико-методичні основи фізичного виховання 
й фізичної реабілітації різних груп населення» номер 
госрегістрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Метою роботи є оцінка ефективності засобів фі-

зичної реабілітації методом багатофакторної експрес-
діагностики С.А. Душаніна [5] у дітей з ЦП.

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; метод багатофакторної експрес-діагностики С.А. 
Душаніна; засоби фізичної реабілітації; методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Експериментальна частина дослідження проводи-

лася на базі інтернату №1 м. Запоріжжя. У досліджен-
ні брали участь 16 дітей середнього шкільного  віку зі 
спастичними формами ЦП із різним ступенем важко-
сті. Діти були поділені на основну та контрольну гру-
пу по 8 осіб у кожній.

Останнім часом у загальному комплексі 
корекційно-виховної роботи з дітьми  з дитячим це-
ребральним паралічем усе більша увага приділяється 
ігровій діяльності, як елементу корекції й соціальної 
адаптації.

Рухлива гра як засіб реабілітації має низку якостей, 
серед яких найважливіше місце займає висока емоцій-
ність учасників. Емоції в грі мають складний харак-
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тер. Це й задоволення від м'язової роботи в грі, від по-
чуття бадьорості й енергії, від можливості дружнього 
спілкування в колективній грі, від досягнення постав-
леної в грі мети. Під час рухливої гри здійснюється 
комплексний вплив на моторику й нервово-психічну 
сферу дитини з церебральним паралічем.

Наступне ускладнення гри (спрямоване на більш 
досконалу техніку руху, рухливість нервово-м'язового 
апарата, високий ступінь координації й м'язової напру-
ги) веде до того, що дитина в силу великої емоційної 
напруги робить максимальний вольовий рух, а звідси 
– значно більша можливість зміцнення виробленого 
руху й переходу його в напівавтоматизований. Поді-
бний же вплив мають і ігри-естафети.

Рухлива гра відноситься до тих проявів ігрової 
діяльності, у яких яскраво виражена роль рухів. Для 
рухливої гри характерні творчі активні рухові дії, 
мотивовані її сюжетом (темою, ідеєю). Ці дії част-
ково обмежуються правилами (загальноприйнятими, 
установленими керівником або учасниками). Вони на-
правляються на подолання різних труднощів на шляху 
до досягнення поставленої мети (виграти, опанувати 
певними прийомами) [3].

Заняття з дітьми основної групи проводилися по 
схемі: вступна частина 7-10 хв., основна частина 20-
25 хв. (переважно рухливі ігри та естафети), заключна 
частина 4-7 хв. Контрольна група займалася згідно з 
програмою та розкладом уроків фізичної культури ін-
тернату.

При організації занять рухливі ігри були класи-
фіковані за двома показниками: 1) за ступенем пси-
хофізичного навантаження (помірна (наприклад “За-
боронений рух”, “Долання болота”, “Пересування”, 
“Попади в ціль”, “Хто далі кине”), тонізуюча (“Кару-
сель”, “Гонка м’ячів по колу”, “В коло”, “Пройди ві-
сімкою”, “Білі ведмеді” та ін.)); 2) за фізичними якос-
тях, що переважно проявляються в грі [2].

В одному занятті використовувалися ігри різної 
спрямованості ( за фізичними якостями і видами ру-
хів) і ступінь складності змісту гри й виконуваних 
елементів і рухів.

Розподіл ігор на заняттях з дітьми з ЦП представ-
лений у табл.1

Паузи між іграми заповнювалися дихальними впра-
вами та вправами на розслаблення. Вибір ігор, методи-
ка їх застосування диктувалася ступенем обмеження 
рухливості дитини з ЦП, станом його інтелекту. 

Також на уроках фізичної культури були введені 
елементи кросової підготовки: пробігання декількох 
відрізків, через певний відрізок часу; біг з переходом 
на ходьбу  упродовж 5-11 хвилин. Так само при прове-
денні дослідження використовувалися навантаження 
циклічного характеру. Школярі займалися на вело-
тренажерах 3 рази в тиждень, у плині 10-25 хвилин, 
самостійно, без догляду викладача фізичної культури. 
Час і темп заняття регулювала сама дитина залежно 
від самопочуття. Діти виконували завдання під нагля-
дом чергового викладача.

Таким чином основними засобами фізичної реабі-
літації дітей основної групи були: загальнорозвиваючі 

вправи, вправи на дихання, вправи на розслаблення, 
рухливі ігри, естафети, елементи кросової підготовки 
та заняття на велотренажерах.

Показники енергозабезпечення організму дітей з 
ЦП до початку дослідження показані у табл. 2.

З таблиці видно що групи були підібрані із прак-
тично рівними вихідними показниками функціональ-
ної підготовленості. 

Нами було проаналізовано отримані данні з дани-
ми функціонального обстеження школярів віднесених 
до основної групи здоров’я представлених у статті 
В.А. Голець, Є.І.Євдокімова [4].

За всіма показникам дослідження діти з ЦП мають 
знижені параметри енергозабезпечення організму, 
наприклад показник анаеробно-креатинфосфатного 
механізму (АКМ) у дітей з ЦП в середньому стано-
вить 35 од., тоді як у здорових дітей – 36,2 од. По-
казник анаеробно-гліколітичного механізму (АГМ) у 
дітей з ЦП – 34,7 од., у здорових дітей – 36,3. По-
казник максимального споживання кисню (МСК) у 
дітей з ЦП – 62,7 у порівнянні з 72,8. Показник ае-
робної економічності (АЕ) у дітей з ЦП – 65, проти 
66,6. Показник ЧСС пано 166,5 (у дітей з ЦП) і 177,8 
(у дітей віднесених до основної групи здоров’я). По-
казник загальної метаболічної ємності (ЗМЄ) у дітей 
з ПЦ – 197,5, у здорових дітей 212. Найбільшу роз-
біжність становлять показники МСК та ОМЄ, що за 
нашою думкою може бути причиною того, що існу-
ючі програми фізичного виховання для дітей з ЦП не 
повною мірою враховують індивідуальні особливос-
ті, у тому числі наявності в них додаткових захво-
рювань, а також не містять спеціально-спрямованих 
вправ, які впливають на розвиток витривалості та 
інших фізичних якостей.

Для визначення ефективності використання ігро-
вих методів у корекції рухових порушень, по закінчен-
ню експерименту була проведена контрольна діагнос-
тика. Отримані данні представлені в табл.3 та табл.4.

Приріст усіх показників у дітей основної групи 
склав від 3 до 7,5% за всіма показниками функціо-
нальної підготовленості. Порівнюючи отримані ре-
зультати, доходимо висновку, що проведені заняття 
позитивно впливають на рухову активність дітей екс-
периментальної групи, а досягти більш значного ре-
зультату не дозволив малий час експерименту й рівень 
дефекту окремих дітей.

Порівнюючи показники контрольної групи, можна 
говорити про незначні зміни у функціональних показ-
никах, що на наш погляд може бути пов'язане з віко-
вими змінами в організмі дітей.

Якщо порівняти данні представленні дітей осно-
вної та контрольної груп після дослідження можна 
говорити про збільшення показників функціональної 
підготовки у дітей основної групи. Наприклад показ-
ник АКМ – 37,5 у дітей основної групи, проти 34,6 у 
дітей контрольної групи. Показник АГМ порівнянно 
з контрольною групою збільшився на 4,5%, показник 
МСК на 7,4%, АЕ в основній групі зріс на 3,1%, а по-
казники ЧСС пано та ОМЄ змінилися у позитивному 
напрямку на 3 – 5%.
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Таблиця 1 
Графіку  проведення рухливих ігор для дітей з ЦП на перші 20 занять

Назва гри/№ заняття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Карусель Р Р Г Г У У
Заборонений рух Р Г Г Г У
Долання болота Р Г Г Г У У У
Будівничі Р Г Г Г У У
Пересування Р Г Г Г У У
Собачки Р Г Г Г
Гонка м’ячів по колу Р Г Г Г У
М’яч сусіду Р Г Г У Г
М’яч середньому Р Г Г
Гонка м’ячів Р Г Г Г У
Попади в ціль Р Г Г Г
Хто далі кине Р Г Г Г У
В коло Р Г Г У
Білі ведмеді Р Г Г У
Хто більше збере Р Г Г У
Пройди вісімкою Р Г Г У Г

Позначки: О – ознайомлення з грою та її правилами; Г – гра за заздалегідь вивченими правилами,  
                         У – удосконалення ігрових навичок.

Таблиця 2
Показники енергозабезпечення організму дітей з ЦП (основної та контрольної групи) до початку 

дослідження за методом проф. С.А.Душаніна

Показник ОГ,  M±m КГ, M±m t P
Анаеробно-Креатинфосфатний механізм («вибу-
хова сила») 35,3±8,3 34,7±5,4 0,2 >0,05

Анаеробно-Гликолітичний механізм (швидкість) 34,5±5,3 35,2±3,4 0,3 >0,05

Аеробна потужність – МСК  (витривалість) 63,1±11,2 62,4±10,6 0,12 >0,05

Аеробна економічність (WПАНО), % 64,5±5,8 65,5±7,4 0,27 >0,05

ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв 166,3±15,7 167,1±11 0,1 >0,05

ЗМЄ (здатність протистояти стомленню) 197,24±15,3 198,06±17,5 0,09 >0,05

Таблиця 3
Порівняння показників енергозабезпечення дітей з ЦП основної групи до й після проведення  

програми ФР за методом проф. С.А.Душаніна

Показник До початку досл. 
M±m

Після досл. 
M±m

Приріст по-
казника, % t P

Анаеробно-Креатинфосфатний 
механізм («вибухова сила») 35,3±8,2 37,5±10,4 6,2 0,43 >0,05

Анаеробно-Гликолітичний 
механізм (швидкість) 34,5±5,3 37±5,35 4,5 0,89 >0,05

Аеробна потужність – МСК  
(витривалість) 63,1±11,1 65,6±10,1 7,4 0,4 >0,05

Аеробна економічність (WПАНО), 
% 64,5±5,8 66,5±5,5 3,1 0,5 >0,05

ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв 166,3±15,8 171,1±16,76 2,9 0,55 >0,05

ОМЄ (здатність протистояти стом-
ленню) 197,25±15,3 206,5±15,8 4,7 1,2 >0,05
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Незважаючи на невірогідність отриманих даних, 
можна прослідити тенденцію до збільшення показ-
ників у дітей основної групи. У дітей з контрольної 
групи показники залишилися практично на рівні пер-
винного дослідження. Це дозволяє говорити про ефек-
тивність запропонованих ігрових методів.

Висновки.
1. Складні зміни в опорно-руховому апараті дітей, що 

страждають церебральним паралічем, приводять до 
інвалідності, тоді як рання й послідовна реабілітація 
й фізичне виховання можуть сприяти максимально 
повному відновленню втрачених функцій дитини. 

2. Енергозабезмечення організму дітей з церебраль-
ним паралічем майже не досліджене, хоча метод 
розроблений С.А. Душаніним дозволяє без вико-
ристання функціональних проб і ергометричних 
тестів, заборів проб крові, значних витрат часу й 
засобів на організацію й проведення досліджень 
одержати експрес-інформацію поточного й опера-
тивного контролю стану організму.

3. Багатофакторна експрес діагностика за методом 
Душаніна С.А. показала, що діти з ЦП мають 
знижені параметри енергозабезпечення організму у 
порівнянні з дітьми віднесеними  до основної групи 
здоров’я.

4. Спеціально організовані рухливі ігри на заняттях 
сприяють зростанню показників функціональної 
підготовки та позитивно впливають на організм 
в цілому. Наприклад показник анаеробно-
гліколітичного механізму збільшився на 6,2%, по-
казник анаеробно-гліколітичного механізму на 4,5%, 
показник максимального споживання кисню на 
7,4%, аеробної економічності зріс на 3,1%, а показ-
ники ЧСС пано та загальної метаболічної ємності 
змінилися у позитивному напрямку на 3 – 5%.

Незважаючи на невірогідність отриманих даних, 
можна прослідити тенденцію до збільшення показни-
ків у дітей основної групи.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на 
розробку методики удосконалення енергозабезпечен-
ня організму дітей з церебральним паралічем за раху-
нок рухливих ігор у поєднанні з циклічними видами 
рухової діяльності.
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Таблиця 4
Порівняння показників енергозабезпечення дітей з ЦПконтрольної групи до й після проведення  

дослідження за методом проф. С.А.Душаніна

Показник  До початку исс. 
M±m

Після исс.  
M±m

Приріст  
показника, 

%
t P

Анаеробно-Креатинфосфатний 
механізм («вибухова сила») 34,7±5,3 34,65±3,7 -0,1 0,43 >0,04

Анаеробно-Гликолітичний 
механізм (швидкість) 35,2±3,4 35,6±3,6 1,1 0,23 >0,05

Аеробна потужність – МСК  
(витривалість) 63,1±11,1 65,6±10,1 3 0,4 >0,05

Аеробна економічність (WПАНО), % 65,5±7,4 65,6±7,3 0,1 0,02 >0,05

ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв 167,1±11 167,6±11,5 0,3 0,09 >0,05

ОМЄ (здатність протистояти стом-
ленню) 198±17,5 199±18 0,5 0,2 >0,05
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Фізична реабілітація хворих з пошкодженнями передньої 
хрестоподібної зв'язки колінного суглобу  

в післяопераційоному періоді
Давиденко О.В., Гагара В.Ф.

Класичний приватний університет

Анотації:
Наведено результати наукових 
досліджень з оцінки ефективності 
впливу на організм хворих з пошко-
дженням зв’язок колінного суглобу 
підібраного комплексу методів фі-
зичної реабілітації. В експерименті 
брали участь 20 чоловіків у віці 30-
40 років з повним розривом пере-
дньої хрестоподібної зв’язки колін-
ного суглобу у післяопераційному 
періоді. В результаті дослідження 
встановлено, що підібраний реа-
білітаційний комплекс виявився 
більш ефективним у порівнянні з 
традиційними комплексами, які за-
стосовуються в лікарняних та реа-
білітаційних закладах.

Давыденко Е.В., Гагара В.Ф. Физическая 
реабилитация больных с повреждениями 
передней крестообразной связки коленно-
го сустава в послеоперационном периоде. 
Приведены результаты научных исследований 
по оценке эффективности влияния на организм 
больных с повреждением связок коленного сус-
тава подобранного комплекса методов физи-
ческой реабилитации. В эксперименте прини-
мали участие 20 мужчин в возрасте 30-40 лет 
с полным разрывом передней крестообразной 
связки коленного сустава в послеоперацион-
ном периоде. В результате исследования уста-
новлено, что подобранный реабилитационный 
комплекс оказался более эффективным в 
сравнении с традиционными комплекса-
ми, которые применяются в больничных и 
реабилитационных учреждениях.

Davydenko E.V., Gagara V.F. Physi-
cal rehabilitation of patients with 
injuries of the anterior cruciate liga-
ment of the knee in the postopera-
tive period. The results of research to 
evaluate the effectiveness of influence 
on the organism of patients with knee 
ligament damage picked up a complex 
of methods of physical rehabilitation. 
The experiment involved 20 men aged 
30-40 years with a complete rupture 
of the anterior cruciate ligament of the 
knee in the postoperative period. The 
study found that matched rehabilita-
tion complex was more effective than 
traditional complexes, which are used 
in hospitals and rehabilitation institu-
tions.

Ключові слова:
колінний суглоб, хрестоподібні 
зв’язки, розрив, реабілітація.

коленный сустав, крестообразные связки, 
разрыв, реабилитация.

knee, cruciate ligament tear and reha-
bilitation.

Вступ.1

За даними літератури проблема лікування пацієн-
тів з патологією колінного суглоба залишається акту-
альною та однією із найскладніших у травматології та 
ортопедії. Розриви хрестоподібних зв’язок колінного 
суглоба становлять від 7,3 до 62% всіх ушкоджень 
капсульно-зв’язкового апарата [1].

Одним із заходів, який в змозі покращити ре-
зультати лікування хворих при пошкоджені сумково-
зв’язкового апарата колінного суглоба, може стати 
впровадження чітких поетапних реабілітаційних дій 
[2].

Лікувальна дія фізичних реабілітаційних вправ здій-
снюється за рахунок основних механізмів: тонізуючого 
впливу фізичних вправ, трофічної дії фізичних вправ, 
механізму формування тимчасових та постійних ком-
пенсацій i механізму нормалізації функцій колінного 
суглобу [3].

Існуючі комплекси фізичної реабілітації людини 
при повному розриві зв’язок колінного суглобу цих 
хворих ще повністю досконалі та повні, тому пошук 
нових комплексних програм фізичної реабілітації цих 
хворих є актуальною проблемою, яка потребує науко-
вого вирішення. У зв’язку з цим, подальші досліджен-
ня з цієї тематики мають певні перспективи.

Представлені в роботі матеріали з пошуку но-
вих програм реабілітації хворих з пошкодженнями 
зв’язок колінного суглобу є плановими науковими до-
слідженнями кафедри фізичної реабілітації Інституту 
здоров’я, спорту та туризму Класичного приватного 
університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виходячи з розуміння патогенетичних механізмів 

протікання процесу пошкодження передньої хресто-
подібної зв'язки колінного суглоба можна дійти ви-
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сновку, що створення комплексної програми методів 
фізичної реабілітації, сприятиме підвищенню ефек-
тивності лікування даного виду травм.

Тому, метою нашого дослідження було вивчення 
ефективності впливу підібраного комплексу методів 
фізичної реабілітації на відновлення стану хворих з 
повним розривом передньої хрестоподібної зв’язки 
колінного суглоба в післяопераційному періоді.

Досягнення поставленої мети здійснювалось шля-
хом виконання наступних завдань: 1) проаналізувати 
літературні джерела за темою дослідження; 2) піді-
брати комплекс методів фізичної реабілітації хворих з 
розривом передньої хрестоподібної зв’язки колінного 
суглоба; 3) оцінити ефективність впливу підібраного 
комплексу.

Для оцінювання функціонального стану хворих 
до та після реабілітації були застосовані такі мето-
ди дослідження: гоніометрія (вимір кута згинання та 
розгинання пошкодженої кінцівки), шкала больової 
чутливості за шкалою 

А.В. Зембатова, кількість присідань за тестовою 
шкалою, вимір окружностей кінцівки [4].

Підібрана програма фізичної реабілітації хворих 
експериментальної групи включала наступні методи: 
ЛФК, масаж, фізіотерапевтичне лікування (електромі-
остимуляція м’язів нижньої кінцівки, магнітолазеро-
терапія, фонофорез з препаратом «Біоль»), гідрокіне-
зотерапія, заняття на тренажері пасивних рухів.

Вправи ЛФК передбачали дозоване навантаження 
на колінні суглоби з розгинанням та згинанням кін-
цівок. При виконанні вправ застосовувався тренажер 
пасивного згинання рухів, гумовий джгут, стілець.

Загальне фізичне навантаження збільшується за 
рахунок тривалості (до 35–45 хв), щільності про-
цедури, кількості повторень, різних вихідних по-
ложень. Заняття доповнюються дозованою ходою, 
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лікувальним плаванням, прикладними вправами, ме-
ханотерапією. 

Основним критерієм відновлення працездатності 
хворого є задовільна амплітуда та координація рухів 
у суглобі при позитивній характеристиці сумково-
зв'язкового апарату колінного суглоба. 

Етапом фізичної реабілітації є відновлення функ-
цій сумково-зв'язкового апарату колінного суглоба 
після оперативного втручання. Особливе значення 
надається вправам у басейні, фізіотерапевтичне лі-
кування (магнітолазеротерапія, фонофорез з «Біоль», 
елетростимуляція м’язів нижньої кінцівки), робота на 
тренажері згинання пасивних рухів.

Масаж нижніх кінцівок – це масаж пальців сто-
пи, гомілково-ступневого суглоба, гомілки, колінного 
суглоба, стегна, нервових стовбурів. Його проводили 
при положенні пацієнта лежачи на животі або спині; 
для розслаблення м'язів під колінні і гомілко-ступневі 
суглоби підкладали спеціальні вали.

Також в експериментальній групі нами був засто-
сований курс № 10 фонофорезу з препаратом «Біоль». 
Препарат «Біоль» являє собою прозору рідину висо-
кої мінералізації (120-180 г/л). Містить збалансований 
комплекс мінеральних солей, мікроелементів, актив-
них органічних речовин і біостимуляторів, характер-
ний для цільних мулів.

Препарат «Біоль» має виражену біохімічну дію на 
організм людини: справляє стимулюючий ефект на 
регенеративні процеси в тканинах, виявляє відчутні 
болезаспокійливі, протизапальні, розсмоктуючі та ан-
тисептичні властивості. Препарат також благотворно 
впливає на процеси енергетичного метаболізму і об-
міну речовин, оказує нормалізуючий вплив на стан 
нервової системи, тонус м’язів, збільшує обсяг рухів 
у суглобах [5].

Ще ми застосовували електростимуляцію м’язів 
нижньої кінцівки, яка забезпечує ізометричне або ізо-
тонічне тренування м'язів. Курс електростимуляції 
складався з 15–20 сеансів, які проводилися два–три 
рази на тиждень. Основний частотний діапазон для 
електростимуляції 30 – 150 Гц. Цей метод не потребує 
значного часу на проведення процедури і добре пере-
носиться хворими [6].

Реабілітація хворих експериментальної групи та-
кож включала гідрокінезотерапію, яка полягала у за-
стосуванні вправ на розтягування м’язів передньої та 
задньої поверхні стегна, гомілки, внутрішньої поверх-
ні стегна, бігу на місці у воді басейну [7].

Запропонований нами курс фізичної реабілітації 
тривав 21 день, як у контрольній так і в експеримен-
тальній групах.

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лися на базі відділення ортопедії, артрології та спор-
тивної травми Запорізької обласної клінічної лікарні. 
Нами були проведені клінічні спостереження 20 хво-
рих чоловічої статі віком 25–40 років з повним розри-
вом передньої хрестоподібної зв'язки колінного сугло-
ба в післяопераційному періоді. Хворі були розділені 
на дві рівні групи – контрольну та експериментальну 
по 10 осіб у кожній.

Результати дослідження.
Перед проведенням курсу реабілітації для оцінки 

ступеня порушення функцій у колінному суглобі у 
хворих була досліджена: сила м’язів нижніх кінцівок 
за кількістю присідань, амплітуда активних та пасив-
них рухів у колінному суглобі, ступінь больових від-
чуттів, окружності гомілки та стегна для визначення 
ступеня м’язової атрофії.

Статична обробка первинних результатів дослі-
дження морфо-функціонального стану організму 
хворих обох груп до проведення реабілітації вказує 
на недостовірне розходження показників між ними, 
що дозволяє нам казати про однорідність підібраного 
контингенту.

На заключному етапі нашого дослідження, для 
визначення ефективності застосованого комплексу 
фізичної реабілітації було проведене повторне дослі-
дження зазначених показників. 

Аналізуючи отримані дані ми встановили, що се-
редня амплітуда активного згинання в прооперовано-
му суглобі в контрольній групі до і після реабілітації 
збільшилася на 110, а в експериментальній групі амп-
літуда збільшилась на 32,20. Різниця цих змін після 
реабілітації у хворих обох груп становила величину 
– 22,40 при t = 14,5, що вказує на достовірність отри-
маних результатів.

Середня амплітуда активного розгинання кінцівки 
в прооперованому суглобі хворих контрольної групи 
до і після реабілітації в середньому збільшилася на 
6,30, а в експериментальній групі амплітуда активного 
розгинання в колінному суглобі в середньому збіль-
шилася на 14,70. Статична обробка змін амплітуди 
активного розгинання вказує на достовірний приріст 
показників, як у контрольній – t = 10,7, так і у експе-
риментальній групах – t = 3,8. Різниця показника обох 
груп після проведення реабілітації склала величину 
8,80 при t = 12,3, що вказує на недостовірність отри-
маних результатів.

Середня амплітуда пасивного згинання в проопе-
рованому суглобі в контрольній групі в середньому 
збільшилася на 5,80, в експериментальній групі амп-
літуда пасивного згинання в прооперованому суглобі 
в середньому збільшилася на 12,00. Статистична об-
робка показників пасивного згинання вказує на досто-
вірний приріст величин як у контрольній – t =7,9, так 
і в експериментальній групі – t = 7,5. Різниця цього 
показника у хворих обох груп після проведення реабі-
літації склала величину 19,00 при значенні t = 13,4, що 
підтверджує достовірність змін.

Середня амплітуда пасивного розгинання в проо-
перованому суглобі в контрольній групі в середньому 
збільшилася на 5,60, а в експериментальній групі амп-
літуда пасивного розгинання в прооперованому су-
глобі в середньому збільшилася на 14,30. Статистична 
обробка змін пасивного розгинання вказує на досто-
вірний приріст вторинних показників як у контроль-
ній t = 8,4, так і в експериментальній групах – t = 12,3. 
Різниця цього показника обох груп після проведення 
реабілітації склала величину 9,90 при t = 11,3, що вка-
зує на достовірність отриманих змін.
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Позитивна динаміка встановлена також й при ви-
мірі окружності стегна на рівні 5 см вище колінно-
го суглоба. У контрольній групі різниця окружності 
стегна на пошкодженій нижній кінцівки до та після 
реабілітації в середньому зменшилася на 3,4 см, а в 
експериментальній групі відповідно змінилися на 4,4 
см. Різниця цього показника у хворих контрольної та 
експериментальної груп після реабілітації склала ве-
личину 0,9 см при t = 1,7, що вказує на недостовір-
ність змін.

Виміром окружності гомілки на рівні 10 см нижче 
колінного суглобу у хворих контрольної групи до та 
після реабілітації встановлено, що цей показник змен-
шився на 1,7 см. Показник окружності гомілки у хво-
рих експериментальної групи відповідно зменшився 
на 3,2 см.

Статистична обробка цих даних вказує на достовір-
ність різниці між первинними та вторинними показни-
ками окружності гомілки і стегна, як у контрольній – t 
= 3,3, так в експериментальній групі – t = 5,7. Різниця 
окружності гомілки хворих обох груп після проведення 
реабілітації склала величину – 1,4 см, при t = 2,4, що 
вказує на достовірні зміни цього показника. 

Результати оцінки больового синдрому за допомо-
гою альгезіометрії за п’ятибальною шкалою в контр-
ольній групі показують, що прояви болю зменшилися 
на 2,5 бали, а в експериментальній групі даний показ-
ник зменшився в середньому на 2,7 бали. Дані зміни 
показників були достовірними, як у контрольній так і 
в експериментальній групі. Різниця цього показника 
обох груп після проведення реабілітації склала вели-
чину 0,5 бали при t = 1,6, що вказує на недостовірність 
отриманих змін.

Оцінювання показника кількості присідань за від-
повідною шкалою в контрольній групі в середньому 
зріс на 1,1 бали, а в експериментальній відповідно 
на 1,5 бали. Статистична обробка даних змін вказує 
на достовірний приріст показників, як у контрольній 
групі – t = 2,9, так в експериментальній групі – t = 3,4. 
Різниця цього показника між контрольною та експе-
риментальною групами після проведення реабілітації 
склала величину 0,8 бали при t = 2,2, що вказує на до-
стовірні зміни показника.

Процес відновлення більшості морфофункціо-
нальних показників стану хворих більш ефективно 
проявився у хворих експериментальної гpyпи.

Висновки.
1. Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема 

лікування пацієнтів з патологією колінного суглоба 
залишається актуальною та однією із найскладніших 
у травматології та ортопедії. Реабілітація хворих при 
пошкоджені сумково-зв’язкового апарата колінного 
суглоба є важливим заходом, який направлений 
на ефективне та прискорене відновлення стану їх 

здоров’я. Комплекси фізичної реабілітації людини 
при повному розриві зв'язок колінного суглобу, які 
застосовуються в лікарняно-реабілітаційних закла-
дах ще повністю досконалі та повні, тому пошук 
нових комплексних програм фізичної реабілітації 
цих хворих є актуальною проблемою, яка потребує 
наукового вирішення. Подальші дослідження з цієї 
тематики мають певні перспективи.

2. В підібраний комплекс реабілітаційної програми 
хворих експериментальної групи були включені 
такі методи, як ЛФК, масаж, гідрокінезотерапія, 
магнітолазеротерапія, фонофорез з препара-
том «Біоль», електростимуляція м’язів нижньої 
кінцівки, заняття на тренажері пасивних рухів. Ком-
плекс, який отримували хворі контрольної групи не 
включав трьох останніх методів, які застосовували-
ся у хворих експериментальної групи.

3. В результаті застосування цього комплексу отримані 
достовірні результати покращення показників 
функціонального стану пацієнтів дослідних груп. 
Кількості присідань зросла на 0,8 балів, рівень бо-
льових відчуттів знизився на 1,6 бали, амплітуди 
активного згинання кінцівки зросла на 22,40, а па-
сивного згинання – на 19,00. Амплітуда активного 
розгинання кінцівки зросла на – 8,80, а пасивного 
розгинання – на 9,90, окружність стегна зменши-
лася на 0,9 см, а окружність гомілки – на 1,4 см. 
Кращі результати відновлення рухових функцій 
були відмічені у хворих експериментальної групи, 
що свідчить про ефективність впливу підібраного 
комплексу в порівнянні з комплексом заходів, який 
отримували хворі контрольної групи.
Подальші дослідження передбачається провести 

в напрямку вивчення інших проблем фізичної реабі-
літації хворих з пошкодженнями передньої хрестопо-
дібної зв'язки колінного суглобу.
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Інформаційна культура майбутнього вчителя 
фізичної культури у процесі професійного розвитку  

в умовах інформаційно-освітнього простору
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядається інформаційна 
культура майбутнього вчителя 
фізичної культури у процесі 
професійного розвитку в умо-
вах інформаційно-освітнього 
простору. Розкривається роль 
створення інформаційно-
освітнього простору, який лік-
відує просторовий чинник між 
всіма суб’єктами інноваційної 
діяльності. Наголошується, 
що реалії сьогодення свідчать 
про поширення інформаційних 
технологій (ІТ) в усіх галузях 
виробництва, сфери обслуго-
вування, науки, освіти, а також 
вказується, що на формування  
інформаційної культури впли-
вають досягнення у галузі ін-
форматики, кібернетики тощо.

Драгнев Ю.В. Информационная культура 
будущего учителя физической культуры в 
процессе профессионального развития в 
условиях информационно-образовательного 
пространства. Рассматривается информаци-
онная культура будущего учителя физической 
культуры в процессе профессионального разви-
тия в условиях информационно-образовательного 
пространства. Раскрывается роль создания 
информационно-образовательного простран-
ства, которое ликвидирует пространственный 
фактор между всеми субъектами инновацион-
ной деятельности. Отмечается, что реалии на-
стоящего свидетельствуют о распространении 
информационных технологий (ИТ) во всех отрас-
лях производства, сферы обслуживания, науки, 
образования, а также указывается, что на фор-
мирование  информационной культуры влияют 
достижение в отрасли информатики, кибернетика 
и т.д.

Dragnev Y.V. Informative culture of fu-
ture teacher of physical culture in the 
process of professional development 
in the conditions of informatively-edu-
cational space. In the article the inform-
ative culture of future teacher of physical 
culture is examined in the process of 
professional development in the condi-
tions of informatively-educational space. 
The role of creation of informatively-edu-
cational space which liquidates a spatial 
factor between all of subjects of innova-
tive activity opens up. It is marked that 
realities of настоящего testify to distri-
bution of information technologies (IT) in 
all of industries of production, spheres of 
service, sciences, educations, and also 
specified, that on forming of informative 
culture achievement in industry of infor-
matics, cybernetics, influence et cetera.

Ключові слова:
інформаційна культура, про-
фесійний розвиток, майбутні 
вчителі фізичної культури, 
інформаційно-освітній про-
стір.

информационная культура, профессиональ-
ное развитие, будущие учителя физической 
культуры, информационно-образовательное 
пространство.

informative culture, professional devel-
opment, future teachers of physical cul-
ture, informatively-educational space.

Вступ. 1

Зараз перед системою вищої фізкультурної осві-
ти постає найважливіше завдання – формування ін-
формаційної культури майбутнього вчителя фізичної 
культури у процесі професійного розвитку в умовах 
інформаційно-освітнього простору. Важливість фор-
мування інформаційної культури у майбутнього 
вчителя фізичної культури полягає в тому, що вона 
необхідна для майбутньої професійної діяльності, а 
також для успішного входження в професію вчителя 
фізичної культури в загальноосвітній школі. Тому її 
формування підвищує конкурентоспроможність май-
бутнього вчителя фізичної культури й на світовому 
ринку праці.

Слід вказати, що сучасному інформаційному сус-
пільству потрібні грамотні фахівці з фізичного вихо-
вання і спорту, які здатні оцінювати і обробляти на-
вчальні досягнення учнів загальноосвітньої школи за 
допомогою сучасних комп’ютерних та інформаційних 
технологій. Тому також необхідно розробляти та впро-
ваджувати спеціальні програми навчання на курсах 
підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної 
освіти для вчителів фізичної культури, які б могли за-
стосовувати інформаційні і комп’ютерні технології у 
своїй професійній діяльності.

Л. Білоконенко доводить, що інформаційна культу-
ра студента стимулюється багатьма чинниками, зокре-
ма такими, що спрямовані на виконання поставлених 
навчальною програмою завдань [3]. Але такий підхід, 
на нашу думку, завузький, і потребує розширення сти-
мулів формування інформаційної культури в умовах 
інформаційно-освітнього простору.
© Драгнєв Ю.В., 2011

В. Новікова вказує, що значний потенціал інформа-
ційного освітнього простору залишається незатребу-
ваним унаслідок невисокої інформаційної культури як 
студентів, так і викладачів і навчально-допоміжного 
персоналу. При цьому поки не вироблена стійка сис-
тема включення студентів в інформаційний освітній 
простір ВНЗ, використання його ресурсів і вплив на 
студентів буде більшою мірою ситуативним, чим сис-
темним [10]. Ми погоджуємося з твердженням В. Но-
вікової про те, що потенціал інформаційного освітньо-
го простору залишається незатребуваним унаслідок 
невисокої інформаційної культури як студентів, так 
і викладачів, тому назріла необхідність підвищення 
рівня як комп’ютерної грамотності, так й інформацій-
ної культури майбутнього вчителя фізичної культури. 
Слід наголосити, що формувати інформаційну куль-
туру необхідно у всіх, кого залучено до навчального 
процесу з того чи іншого боку.  

Н. Гендіна наголошує, що …для освітніх установ, 
і для бібліотек особливого значення набуває органі-
зація інформаційної освіти і підвищення інформацій-
ної культури особистості. При цьому формування ін-
формаційної культури, як в освітній установі, так і в 
бібліотеці повинно бути спеціально організованим, 
цілеспрямованим процесом, що припускає проведення 
навчання різних категорій користувачів спеціальним ін-
формаційним знанням і умінням [8]. Ми погоджуємося 
з Н. Гендіною, що формування інформаційної культу-
ри, як в освітній установі, так і в бібліотеці необхідно, і 
тому під час роботи в бібліотеці майбутньому вчителю 
фізичної культури працівники бібліотеки повинні на-
дати всіляку інформаційну підтримку, у тому числі за 
допомогою комп’ютера та мережі Інтернет.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду професійного розвитку присвячено до-
слідження таких учених (В. Виноградов, Л. Воро-
шилова, Л. Скворцов, В. Новикова та ін.) [5; 6; 10]. 
Інформаційна культура розглядається в працях таких 
вчених (О. Аніщенко, А. Бєрмус, Л. Білоконенко, 
Н. Гендіна,  В. Кравець, В. Кухаренко, О. Падалка та 
ін.)  [1; 2; 7; 8; 9]. 

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

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

інформаційну культуру майбутнього вчителя фізичної 
культури у процесі професійного розвитку в умовах 
інформаційно-освітнього простору. 

Результати дослідження.
В даний час дуже актуальні питання формування 

інформаційної культури майбутнього вчителя фізич-
ної виховання, яка здійснюється і повинна здійсню-
ватися в умовах безперервної освіти. Інформаційна 
діяльність повинна стати невід’ємним компонентом 
багатьох видів професійної діяльності вчителя фізич-
ної культури, тому підвищення рівня інформаційної 
компетентності студентів є одним з важливих завдань 
вищої фізкультурної освіти. Формування інформацій-
ної культури якісно впливає на розвиток мислення 
майбутнього вчителя фізичної культури в навчально-
му процесі та у процесі самостійної діяльності.

В. Кравец, В. Кухаренко вказують, що в даний 
час існує велика кількість визначень інформаційної 
культури. В даному випадку вчені розглядають ви-
значення В. Виноградова та Л. Скворцова [5], дане 
в двох аспектах. Інформаційна культура в широкому 
сенсі – це сукупність принципів і реальних механіз-
мів, що забезпечують позитивну взаємодію етнічних 
і національних культур, їх з’єднання в загальний до-
свід людства. У вузькому сенсі слова це: оптимальні 
способи поводження із знаками, даними, інформацією 
і представлення їх зацікавленому споживачеві для ви-
рішення теоретичних і практичних завдань; механіз-
ми вдосконалення технічних середовищ виробництва, 
зберігання і передачі інформації; розвиток системи 
навчання, підготовки людини до ефективного вико-
ристання інформаційних засобів і інформації [9]. Таке 
визначення, подане у двох аспектах, розкриває не 
лише взаємодію етнічних і національних культур, а й 
особливості інформатизації вищої фізкультурної осві-
ти в Україні, де на перше місце постають механізми 
вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 
професійної підготовки, зберігання і передачі інфор-
мації на CD та DVD дисках, а також флеш картах.

О. Аніщенко та О. Падалка доводять, що реалії 
сьогодення свідчать про поширення інформаційних 
технологій (ІТ) в усіх галузях виробництва, сфери об-
слуговування, науки, освіти. В умовах інформатизації 

суспільства досить актуальною є проблема формуван-
ня інформаційної культури (ІК) особистості. На думку 
вчених, інформаційна культура поки що є показником 
швидше професійної культури, проте з часом вона має 
стати важливим чинником розвитку кожної особистос-
ті [1]. Такі думки вчених свідчать про зацікавленість 
проблемою формування інформаційної культури. Ми 
вважаємо, що інформаційна культура дійсно поки що 
є показником професійної культури, тому майбутньому 
вчителю фізичної культури необхідно її підвищити та-
ким чином, щоб у нього була можливість стати дійсно 
громадянином інформаційного суспільства з високим 
рівнем комп’ютерної грамотності та високим рівнем 
інформаційної культури не за формою, а по суті.

Л. Білоконенко вказує, що в умовах інформатизації 
суспільства досить актуальною є проблема формуван-
ня інформаційної культури. На думку вченої, інфор-
маційна культура…. з часом повинна стати важливим 
чинником розвитку кожної особистості [3]. Ми по-
годжуємося з Л. Білоконенко, і вважаємо, що інфор-
маційна культура повинна стати головним чинником 
інформатизації суспільства взагалі та інформаційного 
суспільства зокрема. Продовжуючи думку Л. Біло-
коненко вчена Л. Пілавова-Слюсарєва доводить, що 
важливою соціально-освітньою передумовою інфор-
матизації суспільства в цілому, і утворення зокрема, 
є розповсюдження інформаційної культури в суспіль-
стві. На сучасному етапі розвитку соціуму інформа-
ційна культура стає одним з основних показників 
загальної культури особистості. Причому викорис-
товуються такі поняття, як „інформаційна культура”, 
„інформаційна письменність”, „інформаційна компе-
тентність” тощо [11]. Ці твердження вчених Л. Біло-
коненко та Л. Пілавової-Слюсарєвої актуалізують про-
блему формування інформаційної культури. У процесі 
професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної 
культури в умовах інформаційно-освітнього простору 
формування інформаційної культури складає певну 
проблему, виходячи із специфіки навчального про-
цесу. Тому формування інформаційної культури осо-
бистості майбутнього вчителя фізичної культури є пер-
спективним напрямом розвитку фізкультурної освіти в 
сучасних умовах інформатизації вищої школи.

Н. Гендіна вважає, що інформаційна культура осо-
бистості – одна з складових загальної культури люди-
ни; сукупність інформаційного світогляду і системи 
знань і умінь, що забезпечують цілеспрямовану само-
стійну діяльність по оптимальному задоволенню інди-
відуальних інформаційних потреб з використанням як 
традиційних, так і нових інформаційних технологій. 
Вона є найважливішим чинником успішної професій-
ної і буденної діяльності, а також соціальній захище-
ності особистості в інформаційному суспільстві [7]. 
Безперечно, що сформованість інформаційної куль-
тури цілком впливає на формування інформаційного 
світогляду майбутнього вчителя фізичної культури в 
умовах інформаційно-освітнього простору.

А. Бєрмус доводить, що в останнє десятиліття 
відбулося оформлення інформаційного простору, як 
специфічної гуманітарної культури. Існує цілком без-
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умовно інституційний вираз інформаційної культу-
ри, його різнорівневими елементами є і комп’ютерні 
класи, і глобальні електронні мережі… Сформувала-
ся сукупність інституційних суб’єктів інформаційної 
культури, до яких належать виробники устаткування і 
програмного забезпечення, провайдери, техніки і екс-
плуатаційний персонал, і, звичайно ж, індивідуальні і 
корпоративні користувачі [2]. А. Бермус вказує більше 
на технічний аспект проблеми інформаційної культу-
ри в інформаційному просторі. У нашому випадку це 
питання постає не на останньому, але і не на першому 
місце серед проблем формування інформаційної куль-
тури майбутнього вчителя фізичної культури. Ми вва-
жаємо, що формування інформаційної культури по-
винно відбуватися на об’єктивному та суб’єктивному 
рівнях в умовах інформаційно-освітнього простору 
України.

Л. Васильченко, посилаючись на наукові розробки 
учених вказує, що в цілому єдиний інформаційно-
освітній простір трактується як сукупність наступних 
компонентів: інформаційних ресурсів, що містять дані, 
відомості і знання, зафіксовані на відповідних носіях 
інформації; організаційних структур, забезпечуючи 
функціонування і розвиток єдиного інформаційно-
освітнього простору, зокрема збір, обробку, зберіган-
ня, розповсюдження, пошук і передачу інформації; за-
собів інформаційної взаємодії громадян і організацій, 
що забезпечують їм доступ до інформаційно-освітніх 
ресурсів на основі відповідних інформаційних техно-
логій – програмно-технічних засобів і організаційно-
нормативних документів [4]. У цьому просторі фор-
мування інформаційної культури майбутнього вчителя 
фізичної культури повинно відбуватися з урахуванням 
вищеперелічених компонентів. Професійний роз-
виток повинен відбуватися в умовах безперервної 
освіти та продовжуватися протягом всієї професійної 
діяльності. В таких умовах формування інформацій-
ної культури буде більш вдалим і цілеспрямованим. 
Л. Ворошилова, продовжуючи думку Л. Васильчен-
ко, вказує, що призначення інформаційно-освітнього 
простору… є в механізмі забезпечення стійкого роз-
витку системи безперервної освіти фахівців з іннова-
ційної діяльності [6]. Резюмуючи твердження вчених 
Л. Ворошилової та Л. Васильченко, ми вважаємо, що 
формування інформаційної культури майбутнього 
вчителя фізичної культури у процесі професійного 
розвитку в умовах інформаційно-освітнього просто-
ру важлива проблема і має вирішуватися комплексно 
на всіх етапах безперервної освіти в сучасних умовах 
інформатизації суспільства. Тому слід констатувати, 
що однією з глобальних цілей інформатизації освіти 
є підготовка вчителів різних спеціальностей, зокре-
ма майбутніх вчителів фізичної культури, які мають 
високий рівень інформаційної культури та готові за-
стосовувати інформаційні технології у майбутній про-
фесійній діяльності.

Висновки.
У підсумку слід наголосити, що розглядання про-

блеми формування інформаційної культури майбут-
нього вчителя фізичної культури у процесі профе-
сійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього 
простору  розкриває роль створення відповідних умов 
для застосування інформаційних технологій у на-
вчальному процесі. Інформаційна діяльність в умовах 
безперервної освіти повинна стати невід’ємним ком-
понентом професійної діяльності вчителя фізичної 
культури в загальноосвітній школі на уроці фізичної 
культури та у позакласній діяльності.

У перспективі планується приділити увагу 
комп’ютерній грамотності майбутнього вчителя фі-
зичної культури, як одного з основних елементів про-
фесійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього 
простору.
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Сравнительный анализ структуры спортивной тренировки  
в академической гребле  и гребле на байдарках и каноэ

Жирнов А.В., Бондарь А.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены данные 
экспертной оценки разных видов 
подготовки в гребном спорте. 
Определена структура спортив-
ной тренировки. Рассмотрены 
принципы применения 
количественных методов оцен-
ки качества в спорте. Выявлены 
наиболее приоритетные виды 
спортивной подготовки в разных 
дисциплинах гребного спорта. 
Проведен сравнительный ана-
лиз влияния на спортивный ре-
зультат разных видов подготовки 
в академической гребле и гребле 
на байдарках и каноэ.

Жирнов А.В., Бондар А.А. Порівняль-
ний аналіз структури процесу спор-
тивного тренування в академічному 
веслуванні та веслуванні на байдар-
ках і каное. Представлені дані екс-
пертної оцінки різних видів підготовки в 
веслувальному спорті. Визначена струк-
тура спортивного тренування. Розглянуті 
принципи вживання кількісних методів 
оцінки якості в спорті. Виявлені найбільш 
пріоритетні види спортивної підготовки в 
різних дисциплінах веслувального спор-
ту. Проведено порівняльний аналіз впли-
ву на спортивний результат різних видів 
підготовки в академічному веслуванні і 
веслуванні на байдарках і каное.

Zhirnov A.V., Bondar A.A.  Comparative 
analysis of structure of sporting prepara-
tion in a boat-racing, rowing on kayaks 
and canoe. In the article information of expert 
estimation of different types of preparation is 
presented in boating. On the basis of analysis 
of literary sources the structure of the sporting 
training is certain. Principles of application of 
quantitative methods of estimation of quality 
are considered in sport. The most priority types 
of sporting preparation are exposed in different 
disciplines of rowing. On the basis of opinions 
of experts the comparative analysis of influ-
ence on the sporting result of different types of 
preparation is conducted in a boat-racing and 
rowing on kayaks and canoe.

Ключевые слова:
виды подготовки, экспертиза, 
метод  парного сравнения.

види підготовки, експертиза, метод  
парного порівняння.

types of preparation, examination, method of 
pair comparison.

Введение.1

Основной целью спортивной тренировки является 
достижение максимально возможного результата для 
каждого конкретного спортсмена [2, 5, 7].

За последнее время возросли спортивные достиже-
ния, возросла конкуренция и плотность спортивных 
результатов на различных соревнованиях, а так же 
объем и интенсивность тренировочных нагрузок [5, 
7]. Одним из направлений достижения максимально 
спортивного результата является оптимизация струк-
туры спортивной тренировки. 

Структура спортивной тренировки состоит из раз-
личных видов подготовки: общей физической, специ-
альной физической, технической, психической, такти-
ческой, теоретической, а также из внетренировочных 
и внесоревновательных факторов, одним из которых 
является спортивный инвентарь [1, 5, 7]. В зависи-
мости от специфики вида спорта соотношение выше 
перечисленных видов подготовки может значительно 
изменяться. И для повышения эффективности тре-
нировочного процесса необходимо четко определить 
наиболее  важные виды подготовки.

Гребные дисциплины, в частности академическая 
гребля и гребля на байдарках и каноэ относятся к ви-
дам спорта, которые требуют от спортсмена разносто-
ронней подготовленности и высокого уровня разви-
тия практически всех двигательных качеств [2], что 
требует оптимального соотношения  различных видов 
подготовки. Поскольку в академической гребле и гре-
бле на байдарках и каноэ различные виды подготовки 
имеют разное влияние на спортивный результат, необ-
ходимо выявить степень их влияния и соответственно 
корректировать тренировочный процесс.

Структура подготовки спортсменов обуславлива-
ется главной задачей, решению которой посвящена 
тренировка на данном этапе многолетнего совершен-
ствования [5, 7].

© Жирнов А.В., Бондарь А.А., 2011

Подготовка спортсмена многогранна и включает в 
себя следующие разделы: техническую, физическую, 
морально-волевую, тактическую и интеллектуаль-
ную, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Только оптимальное развитие всех названых видов 
подготовки позволяет ввести спортсмена в состояние 
спортивной формы, интегральным показателем кото-
рой является спортивный результат [2, 5, 7]. Вместе 
с тем, в теории и методике спортивной тренировки 
выделяется ряд таких основных параметров подго-
товленности и видов подготовки, которые в наиболь-
шей степени влияют на результат в том или ином виде 
спорта. Это, как правило, определяет в дальнейшем 
целенаправленный подбор средств и методов их фор-
мирования и развития [2, 3].

Современная практика показывает, что до настоя-
щего времени еще недостаточно разработана методи-
ка определения степени влияния разных видов под-
готовки на спортивный результат в гребном спорте и 
требует дальнейшего изучения на основе проведения 
экспериментальных исследований. 

Поскольку влиянию разных видов подготовки на 
спортивный результат невозможно дать четкую ко-
личественную оценку, то одним из путей решения 
данной проблемы является применения методов ква-
лиметрии. В основу этих методов положена работа с 
экспертами и экспертными оценками, т.е. ответами, 
которые они представляют [4, 6]. 

Для использования таких данных разработан ма-
тематический аппарат, который тесно взаимосвязан с 
математико-статистическими методами [1, 6, 8].

Таким образом, экспертиза – это система органи-
зационных, логических и математико-статистических 
процедур, направленных на получение от специали-
стов информации и анализ ее с целью выработки 
оптимальных решений [6, 8].

Исследования выполнены согласно «Сводного 
плана НИР в области физической культуры и спорта 
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на 2011 – 2015 гг.» Министерства образования, мо-
лодежи и спорта Украины по теме: 2.6 «Теоретико-
методические основы совершенствования трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности в 
структуре многолетней подготовки спортсменов». 

На основании выше изложенного нами поставлена 
цель и задачи работы.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – сравнить влияние разных ви-

дов подготовки на спортивный результат в академиче-
ской гребле и гребле на байдарках и каноэ.

Задачи исследований:
1. Изучить влияние разных видов подготовки на спор-

тивный результат в академической гребле и гребле 
на байдарках и каноэ при помощи метода эксперт-
ных оценок.

2. Провести сравнительный анализ влияние разных 
видов подготовки на спортивный результат в акаде-
мической гребле и гребле на байдарках и каноэ.
Методы исследований: теоретический анализ и 

обобщение данных специальной научно-методической 
литературы; собеседования с тренерами и спортсме-
нами; метод экспертных оценок; методы математиче-
ской статистики. 

Результаты исследований.
Для решения поставленных задач нами был ис-

пользован метод экспертных оценок. Данный метод 
позволил нам ранжировать исследуемые объекты по 
степени влияния на спортивный результат. Объектами 
экспертизы являлись виды спортивной подготовки: 
специальная физическая подготовка, общая физиче-
ская подготовка, техническая подготовка, психиче-
ская подготовка, тактическая подготовка, теоретиче-
ская подготовка и спортивный инвентарь.

Критерии оценки предметов экспертизы были сле-
дующие: степень влияния данного вида подготовки на 
спортивный результат; количество часов, выделяемое 
на данный вид подготовки; уровень подготовленности 
спортсменов в данном виде подготовки; объектив-
ность контроля за данным видом подготовки; темп 
прироста подготовленности спортсмена.

Проведение экспертизы включало следующие эта-
пы: формулировка задач; подбор экспертов; выбор 
методики (составление плана экспертизы) проведение 
опроса экспертов; обработка информации и ее анализ; 
оценка степени согласованности мнений экспертов.

Эффективность экспертизы, значимость получен-
ных результатов находится в прямой зависимости от 
организации работы на всех этапах их проведения.

Наиболее важным этапом является подбор экспер-
тов. В исследованиях принимало участие 16 экспер-
тов. 8 специалистов по гребле на байдарках и каноэ, 
из них 4 спортсмена и 4 тренера и 8 специалистов по 
академической гребле соответственно. Критерии вы-
бора экспертов были следующие: для спортсменов – 
спортивная квалификация (мастера спорта Украины), 
стаж занятий спортом (не менее 5 лет); для тренеров – 
тренерская категория (первая и высшая), стаж работы 
(не менее 7 лет), количество подготовленных масте-
ров спорта (не менее 5).

Нами использовался метод парного сравнения, ко-
торый основан на парном сравнении всех (каждого с 
каждым) факторов. Наиболее весомый в каждой паре 
оценивался «1», а второй в «0» баллов. Данные зано-
сились в матрицу парных сравнений, в которой и по 
горизонтали и по вертикали обозначены все сравни-
ваемые объекты. Каждая клетка таблицы относилась 
к двум сравниваемым объектам и в ней проставлялась 
оценка (1 или 0). Место, занятое объектом, опреде-
ляется числом набранных баллов: чем больше сумма 
баллов, тем выше занятое место.

Каждому эксперту была предоставлена анкета  и 
правила ее заполнения, а также критерии оценки ви-
дов подготовки. 

В таблице 1 приведен пример заполнения анкеты и 
расчета мест занятыми отдельными предметами экс-
пертизы.

Следующим этапом экспертизы является обра-
ботка информации и ее анализ. Целью данного этапа 
является приведение мнения экспертов к общему зна-
менателю. 

Нами отдельно рассматривалась значимость видов 
подготовки в гребле на байдарках и каноэ и в академи-
ческой гребле. В таблицах 2 и 3 представлены  обоб-
щенные мнения экспертов по гребле на байдарках и 
каноэ и по академической гребле соответственно. В 
таблицы 2 и 3 заносились результаты полученные ме-
тодом парного сравнения, что повысило надежность 
экспертизы.

Как видно из данных представленных в таблице 2 
в гребле на байдарках и каноэ виды подготовки рас-
пределились следующим образом: 1 место – специ-
альная физическая подготовка, 2 место – техническая 
подготовка, 3 место – общая физическая подготовка, 4 
место – инвентарь, 5 место – психическая подготовка, 
6 место – тактическая подготовка, 7 место – теорети-
ческая подготовка.

В академической гребле (табл. 3) в виды подго-
товки распределены так: 1 место – специальная фи-
зическая подготовка, 2 место – общая физическая 
подготовка, 3 место – техническая подготовка, 4 ме-
сто – психическая подготовка, 5 место – инвентарь, 6 
место – тактическая подготовка, 7 место – теоретиче-
ская подготовка. 

Следующим этапом экспертизы является оценка 
степени согласованности мнений экспертов. 

Степень согласованности мнений экспертов была 
определена при помощи коэффициента конкордации, 
который рассчитывалась по формуле:

W = 12•S/[m2•(n3 - n )] 

где: S – сумма квадратов отклонения сумм рангов; 
   m – количество экспертов; 
    n – количество оцениваемых качеств (видов под-

готовки). 
Если Wрас ≥ Wгр, то экспертиза состоялась и суммы 

баллов (места) экспертов – действительны. Эксперти-
зу считают объективной (при количестве экспертов 
m=8), если коэффициент согласованности не ниже 
чем 0,7. 
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Таблица 1
Анкета эксперта К-ко мастера спорта Украины по гребле на байдарках и каноэ

№ Вид Предметы  (объекты) Сумма
баллов Место

п/п подготовки 1 2 3 4 5 6 7  ∑Xi

1 ОФП Х 0 0 1 1 1 1 4 3

2 СФП 1 Х 0 1 1 1 1 6 2

3 Техн. П 1 1 Х 1 1 1 1 7 1

4 Такт. П 0 0 0 Х 0 1 0 1 6

5 Псих. П 0 0 0 1 Х 1 0 2 5

6 Теор. П 0 0 0 0 0 Х 0 0 7

7 Инвентарь. 0 0 0 1 1 1 Х 3 4

Таблица 2
Сводная таблица мнений экспертов о значимости разных видов подготовки в гребле на байдарках и каноэ

№
п/п

Объект экспер-
тизы.

Результат ранжирования.
№ эксперта.  

(m – количест. экспертов).

Сумма 
баллов 

∑Xi
∑Xi 
–Xc

(∑Xi 
–Xc)2

Место

Вид под 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОФП 3 3 3 3 4 2 3 1 22 -10 100 3
2 СФП 2 1 1 2 1 1 2 2 12 -20 400 1
3 Тех. П 1 2 2 1 2 3 1 3 15 -17 289 2
4 Так. П 6 7 5 6 6 6 6 6 48 16 256 6
5 Псих. П 5 5 6 4 5 5 5 4 39 7 49 5
6 Теор. П 7 6 7 7 7 7 7 7 55 23 529 7
7 Инвент. 4 4 4 5 3 4 4 5 33 1 1 4

Таблица 3
Сводная таблица мнений экспертов о значимости разных видов подготовки в академической гребле

№
п/п

Объект экспер-
тизы.

Результат ранжирования.
№ эксперта.  

(m – количест. экспертов).

Сумма 
баллов 

∑Xi ∑Xi –Xc (∑Xi 
–Xc)2

Ме-
сто

Вид под 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОФП 1 1 2 2 2 1 2 3 14 -17,7 313,29 2
2 СФП 2 2 3 1 1 2 1 1 13 -18,7 349,69 1
3 Тех. П 3 4 1 3 4 3 3 2 23 -8,7 75,69 3
4 Так. П 6 6 6 6 6 6 6 7 49 17,3 299,29 6
5 Псих. П 4 3 4 4 4 4 5 4 32 0,3 0,09 4
6 Теор. П 7 7 7 7 7 7 7 6 55 23,3 542,89 7
7 Инвент. 5 4 5 5 3 5 4 5 36 4,3 18,49 5

Таблица 4
Сравнение влияния разных видов подготовки на спортивный результат  

в академической гребле и в гребле на байдарках и каноэ

Академическая гребля Гребля на байдарках и каноэ

1 место специальная физическая подготовка специальная физическая подготовка
2 место общая физическая подготовка техническая подготовка
3 место техническая подготовка общая физическая подготовка
4 место психическая подготовка спортивный инвентарь
5 место спортивный инвентарь психическая подготовка
6 место тактическая подготовка тактическая подготовка
7 место теоретическая подготовка теоретическая подготовка
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При проведении экспертизы о значимости разных 
видов подготовки в гребле на байдарках и каноэ и в 
академической гребле получены следующие коэф-
фициенты конкордации Wрас=0,91, Wрас=0,89 соответ-
ственно.

Сравнивая полученные данные (табл. 4.) мы ви-
дим, что в обоих видах спорта первое место занимает 
специальная физическая подготовка. Это связано с 
тем, что достижение заданного спортивного результа-
та требует значительного объема специальных упраж-
нений, которые являются наиболее эффективными.

Шестое и седьмое места занимают тактическая 
подготовка и теоретическая подготовка соответствен-
но. В академической гребле и на «прямых» дистан-
циях в гребле на байдарках и каноэ в настоящее вре-
мя тактические варианты прохождения дистанции 
практически заменены оптимальными моделями ее 
прохождения. В академической гребле второе место 
занимает общая физическая подготовка, третье ме-
сто – техническая подготовка, а в гребле на байдар-
ках и каноэ данные факторы расположены наоборот. 
Это связано с тем, что техника академической греб-
ли менее сложна, чем в гребле на байдарках и каноэ. 
Вместе с тем академическая гребля предъявляет более 
высокие требования к развитию физических качеств 
спортсмена.

Выводы.
Определение влияния разных видов подготовки на 

спортивный результат в гребле академической и гре-
бле на байдарках и каноэ позволит скорректировать 
планирование тренировочного процесса. Полученные 

данные достоверны, так, как расчетные коэффициенты 
конкордации значительно выше граничных. Несмотря 
на сходство исследуемых видов спорта влияние видов 
подготовки на спортивный результат различно, что 
обусловлено спецификой соревновательной деятель-
ности и степенью сложности освоения техники дви-
гательных действий.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
коррекцию тренировочного процесса в академиче-
ской гребле и гребле на байдарках и каноэ.
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Поняття дидактичної підтримки  
у навчанні студентів із соматичними захворюваннями 

Кисла Н.Ю.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Cковороди

Анотації:
На основі теоретичного аналі-
зу джерел уперше визначається 
сутність, характеристики поняття 
дидактичної підтримки в процесі 
навчання студентів із соматични-
ми захворюваннями. Розкрива-
ються філософські, психологічні, 
соціальні основи дидактичної під-
тримки. Виділено відмінність між 
педагогічною і дидактичною під-
тримкою студентів із соматичними 
захворюваннями.

Кислая Н.Ю. Понятие дидактической по-
ддержки в обучении студентов с сомати-
ческими заболеваниями. На основе тео-
ретического анализа источников впервые 
определяется сущность, характеристики 
понятия дидактической поддержки в про-
цессе обучения студентов с соматическими 
заболеваниями. Раскрываются философ-
ские, психологические, социальные основы 
дидактической поддержки. Выделено отли-
чие между педагогической и дидактической 
поддержкой студентов с соматическими за-
болеваниями. 

Kislaja N.J. Concept of didactic sup-
port of training students with somatic 
diseases. This article, first based on the 
theoretical analysis of the sources, de-
fines the essence and characteristics of 
the didactic support’s concept in the edu-
cational process of students with physical 
disabilities as well as determinations of 
philosophical, psychological  and social 
basis of didactic support’s concept. The 
difference between concepts of pedagog-
ical and didactic support is also observed 
in it.

Ключові слова:
педагогічна підтримка, дидактич-
на підтримка, наукові основи ди-
дактичної підтримки, студенти 
із соматичними захворюваннями.

педагогическая поддержка, дидактическая 
поддержка, научные основы дидактичес-
кой поддержки, студенты с соматически-
ми заболеваниями. 

pedagogical support, didactic support, 
scientific bases of didactic support, stu-
dents with somatic diseases.

Вступ. 1

На необхідність підвищення якості навчання 
інвалідів наголошується в Законах України: «Про 
дошкільну освіту», «Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в України». За 
особами з інвалідністю закріплюється право на що 
встановлюються державні гарантії на здобуття освіти 
на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, 
бажанням та інтересам з урахуванням медичних 
показань та протипоказань до наступної трудової 
діяльності. Забезпечення права інвалідів на освіту 
та заходи щодо реалізації цього права передбачено 
також й в основному міжнародному документі щодо 
інвалідів — Конвенції ООН про права інвалідів, 
підписаній Україною у вересні 2008 р. [1].

У всьому світі, у т.ч. й в Україні, тривалий час 
панувала «сегрегативна» модель соціальної роботи 
громадян з інвалідністю, що передбачала навчання 
цих осіб у спеціальних загальноосвітніх школах-
інтернатах. Така модель позбавляла інвалідів можли-
востей перебувати у звичайному оточенні, серед своїх 
однолітків, які не мають проблем зі здоров’ям [1]. Але 
для реалізації інвалідами права на освіту на рівні, що 
відповідає їх здібностям і можливостям, бажанням 
та інтересам доцільною є медична модель соціальної 
роботи, для чого необхідні застосування додаткових 
технологій, форм, методів навчання для покращення 
рівня засвоєння матеріалу інвалідами, зокрема педа-
гогічна підтримка студентів в навчанні і вихованні. 
Соматичні захворювання часто призводять до інвалід-
ності, але потрібні спеціальні умови для навчання не 
тільки школярів, а й студентів з такими захворюван-
нями. Для цього існують спеціальні вищі навчальні 
заклади, навчання і виховання в яких вимагає поліп-
шення форм, методів, технологій.

Педагогічну підтримку досліджували О.С. Газма-
на, Т. Анохіна, А.Г. Асмолов, А. Андрєєва, Олексан-
дрова Е. А., Н. Касіцина, Г. Коджаспірова та А. Ко-
© Кисла Н.Ю., 2011

джаспіров, Макєєва Т.В, Н. Михайлова, А.В. Мудрик, 
С.М. Юсфін. У той час, як дидактична підтримка в 
наукових дослідженнях не вивчалась. Не досліджу-
вались і філософські, психологічні, соціальні основи 
сього поняття. 

Дослідження виконано у відповідності з темою 
науково-дослідної роботи кафедри загальної педаго-
гіки Харківського національного педагогічного уні-
верситету ім. Г.С. Сковороди „Організація навчально-
виховної діяльності школярів і студентів спрямованої 
на саморозвиток особистості”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є: визначення сутності і 

основ поняття „дидактична підтримка”. 
Завданнями статті є:

1) визначення філософських, психологічних 
соціальних основ дидактичної підтримки;

2) визначення сутності і характеристики дидактичної 
підтримки студентів із соматичними захворюван-
нями;

3) визначення відмінностей між поняттями 
педагогічної підтримки і дидактичної підтримки.
Результати дослідження. 
Проблема визначення сутності поняття дидактич-

ної підтримки студентів із соматичними захворюван-
нями має свої витоки у: філософії освіти, етиці, пси-
хології, соціальній роботі, педагогіці.

Так, філософи пов’язують підтримку особистості в 
навчанні з поняттями „свобода” і „відповідальність”, 
„гуманізм”, „свобода вибору”. Гуманізм у навчанні 
передбачає повагу до особистості, її цінностей, прав 
як – знання і поважання педагогами індивідуальності 
особистості через: а) опору на позитивне в людині; б) 
впевненість в подоланні невдач у навчанні; в) опору 
на родину, колектив, особистість; г) гнучку, з мож-
ливістю вибору систему навчання, яка враховує зді-
бності учнів до інших, передбачає специфічний ритм 
навчання та обмежену кількість учнів у навчанні, 
вільний вибір учителем форм і методів викладання. 
Гуманізм – передбачає створення умов для реалізації 
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права на освіту студентів з особливими потребами в 
навчанні через: 
а) освітнє законодавство, яке створює базу для 

існування названої гнучкої системи навчання, 
індивідуалізації та диференціації навчання; 

б) „свободу освіти”. „Вислів „свобода освіти” – це 
стиль навчання, дидактичного вибору, коли діти 
самі вирішують, що і як вони будуть вивчати; це і 
свобода побудови навчального процесу відповідно до 
власного світорозуміння; це і право батьків обира-
ти навчальний заклад для своєї дитини” [3, с. 212]; 

 в) гуманітаризацію освіти через  „...щире піклування 
про долю кожного студента, усіляку підтримку 
його думки й позиції, готовність підтримувати з 
ним діалог як із цілком рівноправним партнером, 
який становить собою цілісну систему, здатну до 
постійного самовдоскона лення та саморозвитку” [3, 
с.214], а також через насичення навчальних планів 
дисциплінами про людину в усіх сферах її життя, що 
демонструє причини і наукові шляхи розв’язання 
життєвих потреб людини, правові основи задово-
лення її потреб.
Гуманізм, таким чином, дає напрями здійснення 

підтримки особистості в навчанні: індивідуалізація і 
диференціація навчання, особлива нормативна база і 
режим навчання, які враховують особливості навчан-
ня студентів з особливими потребами, гуманітариза-
ція освіти, взаємодія з родиною, дитячим колективом, 
особистістю в інтересах реалізації права на освіту цієї 
особистості, опора на позитивне в людині, діалог в 
навчанні.

Але гуманізм передбачає не тільки повагу до лю-
дини, але й обов’язкові вимоги до неї. Основною ви-
могою є відповідальність особистості, у тому числі й 
в навчанні. І. Степаненко визначає підтримку особис-
тості „як відповідальність, яка міститься у тому, що 
людина визнає власне діяння саме таким, за „попере-
дньо обміркованим наміром”, підтримує його підґрун-
тя, мотиви та наслідки, тобто бере відповідальність на 
себе. Це означає визнання того, що я сам даю відповідь 
за наслідки своєї діяльності, й провина, й заслуга мого 
діяння належить саме мені. Тому я готовий нести „роз-
плату” за законом про відповідальність, та сприймаю 
оцінку (самооцінку) власної діяльності, її наслідків 
саме як таку „розплату” [2, с. 126].   

Необхідною для успіху в навчанні є і відповідаль-
ність родини за свою дитину. Родина – провідний 
фактор соціалізації дитини; „...у межах нашої культур-
ної традиції і законодавства батьки несуть відпові-
дальність за піклування про дітей так само, як потім 
діти несуть відповідальність за піклування про батьків. 
Така взаємна відповідальність підтримується не тільки 
силою морально-правових норм, але й силою внутріш-
ніх родинних зв'язків, без якої будь-які зовнішні наста-
нови не можуть бути ефективними” [2, с. 130]. Батьки 
мають бути, таким чином, залучені до процесу навчан-
ня, як відповідальні за долю своєї дитини. Це вимагає 
спеціальної батьківської просвіти щодо допомоги в 
навчанні дітей з особливими потребами. Батьківство, 
за Р. Овчаровою, передбачає знання, вміння, емоції і 

почуття щодо дітей. Потрібна, таким чином програма 
розвитку відповідального батьківства щодо навчання 
дітей із соматичними  захворюваннями у ВНЗ.

Потрібна і особлива відповідальність педагогів до 
навчання дітей з особливими потребами. Беата Гофрон 
говорить, „що не можна сприймати учнів, які мають 
труднощі, як нездібних до навчання в нормаль-
ному ритмі, а навпаки, слід визначити їм сміли-
ву мету для реалізації в конкретно визначеному 
часі. Кожен учень, а також батьки і вчителі повинні 
бути переконані, що невдачі не є неминучі. Усі по-
винні створювати разом з персоналом школи відпо-
відальний колектив, який матиме повноту прав” [4, 
с.177]. Ця відповідальність повинна ґрунтуватися на 
знанні особливостей дітей.

Підтримка також пов’язується з поняттям „со-
лідарність” [5], що вимагає об’єднання всіх зусиль 
(педагогічного колективу навчального закладу, бать-
ків, дітей) в інтересах дітей, перш за все, в інтересах 
реалізації їх права на освіту, збереження здоров’я при 
збільшеному, у порівнянні з іншими дітьми, наван-
таженні при засвоєнні програмного матеріалу (дер-
жавного стандарту освіти). Це вимагає залучення до 
процесу навчання в якості ресурсів підтримки: психо-
логів, соціальних працівників, медичних працівників, 
волонтерів тощо, визначення їх місця і ролі в процесі 
підтримки. Тобто мова йде вже про взаємодію щодо 
підтримки в навчанні студентів.

Психологи здійснюють в навчальному закладі 
функцію психологічної підтримки щодо навчання і 
виховання дитини. „...Психологічна підтримка визна-
чається, як психологічні прийоми та методи, які орга-
нічно інтегровані в конкретні технологічні процедури 
та операції роботи фахівців спрямовані на активізацію 
адекватної поведінки, стабілізацію її психоемоційно-
го стану” [7, с.26].

„Основними завданнями психологічної підтрим-
ки є: корекція психічного стану – зняття емоційного 
напруження для забезпечення ефективності профкон-
сультації; підвищення активності громадян та спри-
яння соціально-психологічній адаптації (переоцінка 
життєвої ситуації та формування в клієнтів позитив-
ної життєвої перспективи); навчання умінням та нави-
кам ефективної поведінки” [6, с.43-44 ].

„Цілями психологічної підтримки визначені такі: 
захист і підтримка психологічними засобами фізично-
го, психологічного, соціального і духовного здоров‘я, 
активізації власних зусиль клієнта; допомога в пере-
оцінці цінностей, зміні цілей, переконань, настанов 
та інтересів людини відповідно до ситуації та реаль-
ної, об’єктивної життєвої ситуації, що склалася; фор-
мування адекватної самооцінки; формування влас-
ної відповідальності за результати своєї діяльності 
(схильності до інтернального виду суб’єктивного 
контролю); надання впевненості у власних силах, 
зменшення надмірного емоційного напруження та за-
побігання депресії”. [7 с.26]. „Психологічна підтрим-
ка здійснюється шляхом оптимізації психологічного 
стану людини внаслідок вирішення або зниження 
актуальності психологічних проблем, що заважають 
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трудовій, професійній та соціальній самореалізації на 
кожному з етапів життя людини” [8, с.30].

Психологічна підтримка ж у контексті форму-
вання відповідальності пов’язується з формуванням 
інтернального локусу контролю. Локус контролю 
–„індивідуально-психологічне поняття, що харак-
теризує те, в чому людина бачить основні причини 
власної поведінки і вчинки інших людей. При вну-
трішньому локусі контролю ці причини існують в лю-
дині, в її психології, а при зовнішньому локусі контр-
олю вони знаходяться поза людиною, наприклад, у 
зовнішніх об'єктивних обставинах його життя – англ. 
locus controle” [9]. „Локус контролю (від лат. locus – 
місцеперебування та від франц. controle — перевірка) 
– схильність людини приписувати відповідальність за 
результати своїх дій зовнішнім силам і обставинам, 
або навпаки – власним зусиллям та здібностям. 
Люди, які схильні пояснювати причини своїх дій 
та поведінки внутрішніми чинниками (здібності, 
характер, внутрішній стан тощо), мають тенденцію 
до внутрішньої локалізації контролю (інтернальної). 
Зокрема, людина з інтернальним локусом контролю 
у разі невчасного виконання завдання шукатиме 
причини цього у власних здібностях, особливостях 
пам’яті чи мисленні, у своїй неорганізованості чи 
повільному темпі активації. Психологи зазначають, 
що інтернали більш послідовні у досягненні мети, 
схильні до самоаналізу, організовані, незалежні, 
комунікабельні” [10].

„Люди, які схильні приписувати причини своїх дій 
та поведінки зовнішнім чинникам (доля, обставини, 
природні перешкоди тощо), мають тенденцію до 
зовнішньої локалізації контролю (екстернальної). 
Такі люди обов’язково знайдуть пояснення своєї 
неуспішності в зовнішніх перешкодах” [10]. „Люди 
з зовнішнім локусом контролю шукають пояснення 
всьому, що відбувається в напливі обставин і 
вчинках інших людей. В крайніх варіантах такі люди 
безвідповідальні, постійно виправдовують себе і 
не соромляться звалювати вину за свої помилки 
на оточуючих” [11]. Психологічна підтримка 
реалізується тут через психокорекцію, рефлексію, 
індивідуалізацію. 

Існує декілька поглядів вчених на поняття 
психокорекції. „А. Осипова визначає поняття 
психокорекції як систему заходів, спрямованих на 
виправлення вад психології або поведінки людини 
за допомогою спеціальних засобів психологічного 
впливу, тому у процесі психокорекції виявляються 
недоліки, що не мають органічної основи і не являють 
собою стійкі якості, котрі формуються достатньо 
рано і в подальшому практично не змінюються” [12, 
с.7]. „На думку Р. Немова психокорекція – сукупність 
психологічних прийомів, що використовуються 
психологом для виправлення недоліків психіки або 
поведінки психічно здорової людини” [13, с.213]. Та-
ким чином, психокорекція допомагає психологічними 
прийомами студенту стати суб’єктом діяльності.

В зарубіжних країнах в школах здійснюється пси-
хокорекційна робота, орієнтована на здійснення до-

помоги учням випробуючи труднощі в адаптації. Ці 
труднощі можуть проявлятися в поведінці, навчанні, 
негативно вплинути на самопочуття підлітка. Здій-
снення допомоги реалізується в формі групової і ін-
дивідуальної психокорекційної роботи. Психокорек-
ція розрахована на психічно здорових людей, здатних 
до прогресивних самозмін. У випадку зі студентами 
із соматичними захворюваннями це є можливим у на-
вчанні, вихованні, соціалізації. Потрібна робота з мо-
тивації їх до змін в собі. Сьогодні психологічна корек-
ція широко використовується в системі психологічної 
допомоги дітям і підліткам в навчальних закладах 
Росії, України. У той же час ВНЗ психокорекцією не 
займається, хоча є потреба в ній для студентів із со-
матичними захворюваннями. Причиною є відсутність 
психологів у штаті ВНЗ.

Підтримка вимагає рефлексії. „Слово “рефлексія” 
походить від латинського reflexio, що означає звертан-
ня назад, відображення” [14, с.5]. У сучасних енци-
клопедіях термін „рефлексія” визначається як „форма 
теоретичної діяльності розвинутої людини, спрямова-
на на осмислення усіх своїх власних дій і їхніх зако-
нів; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку 
духовного світу людини” [14, с.5]. Рефлексія, таким 
чином, пов’язується із взаємодією з іншими людьми в 
різних сферах, передбачає діалог, спостереженя, ана-
ліз спілкування і прогнозування спілкування в май-
бутньому, здійснюється у спілкуванні.

„У загальному розумінні рефлексія у педагогічній 
науці – це мислинєво-діяльнісний процес усвідомлен-
ня суб'єктом продуктів своєї діяль ності; вона допома-
гає сформулювати отримані результати, визначити цілі 
подальшої роботи, скоригувати свою діяльність” [15, 
с.5]. Таким чином, педагогічна рефлексія передбачає 
самодіагностику, самоаналіз, само прогнозування, са-
мооцінку, розуміння, усвідомлення власної професій-
ної діяльності, себе як учасника педагогічного процесу, 
своїх ставлень, цінностей, вчинків, емоцій, очікувань і 
співставлення їх з реальною взаємодією в навчально-
виховному процесі. Враховуючи, що викладачів до ро-
боти зі студентами із соматичними захворюваннями не 
готують у ВНЗ, роль рефлексії є особливою і для викла-
дачів, і для студентів під час навчання– для того, щоб 
було менше невідповідності між очікуваннями і реаль-
ними результатами навчання.

 „Термін „індивідуалізація навчання” різні автори 
означують по-різному залежно від того, яку мету і за-
соби мають на увазі. В „Українському педагогічному 
словнику” поняття „індивідуалізація процесу навчан-
ня” визначено як „організацію навчально-виховного 
процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу на-
вчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рі-
вень розвитку їх здібностей до навчання” [16, с.142]. У 
випадку зі студентами із соматичними захворювання-
ми важливо враховувати відмінності, які пов’язані ще 
й з захворюваннями. Тому ми згодні з дослідженнями 
Г.Кумаріної, І. Унт, В.Володька, за якимим індивіду-
алізація навчання розглядається як найповніше вра-
хування індивідуальних особливостей кожного окре-
мого учня в реальному навчально-виховному процесі. 
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Отже підтримка в навчанні студентів із соматичними 
захворюваннями на основі індивідуального підходу 
вимагає вивчення їх особливостей і врахування через 
комплекс організаційних, дидактичних і методичних 
заходів. 

Педагогічна підтримка особистості в навчанні, 
таким чином, створює умови для кращого засвоєння 
змісту освіти і розвитку особистості, зміни ставлення 
до навчання, своєї ролі в ньому. У той же час, педа-
гогічна підтримка як психокорекція, рефлексія, інди-
відуалізація є можливою лише за умови спілкування 
між всіма учасниками навчально-виховного процесу. 
Знов потрібним є навчання комунікативним умінням 
викладачів.

Соціальна підтримка в зміст поняття „підтримка” 
вносить умови, за яких вона здійснюється. Соціальна 
підтримка є терміном соціальної роботи, і складовою 
соціального супроводу – тривалої соціальної роботи 
над подоланням складних соціальних проблемам лю-
дини [5]. Соціальна підтримка здійснюється в світлі 
концепції „допомоги для самодопомоги” як соціальні 
послуги, які є необхідними особам, сім’ям, що не мо-
жуть самостійно реалізовувати свої права, виконувати 
функції, обов’язки, які надаються з метою не допус-
тити поглиблення кризи. Соціально-педагогічними 
послугами  підтримки є: інформування, підтримуюче 
консультування, представництво, пошук ресурсів, ор-
ганізація дозвілля, спілкування, соціально-позитивної 
діяльності, діагностика проблем та їх причин [17, 
с.19; 5, с.151]. Підтримка є першим етапом надання 
послуг особистості в кризі, здійснюється як куратор-
ство, нагляд, інспектування, дорадництво, фасиліта-
ція, взаємодопомога, залучення до діяльності в інших 
умовах і за кращими зразками. Підтримка передбачає 
споживання соціальних послуг, мінімальну самостій-
ність особистості в розв’язанні проблем, але сприяє 
пом’якшенню ситуацій. [5, с. 151-152]. Підтримка 
є взаємодією, співпрацею [17, с. 151], що означає 
спільне прийняття рішень про споживання послуг, 
спілкування у діагностиці і самооцінці, складання 
плану співпраці – тобто передбачає діалог на суб’єкт-
суб’єктних засадах. 

Підтримка в соціальній роботі, сферами якої за За-
коном України „Про соціальну роботу з дітьми та мо-
лоддю”, є також освітня, виховна, передбачає надання 
комплексу соціальних послуг відповідно до проблем 
особистості. Тобто знов-таки необхідною є співпраця 
і комунікація між педагогічними працівниками в ін-
тересах дітей і, окремо, – між усіма учасниками пе-
дагогічного процесу. Основою взаємодії є реалізація 
права дитини на освіту [5]. Таким чином, розглядаємо 
соціальну підтримку в навчанні як комплекс соціаль-
них послуг для недопущення погіршення успішності 
дітей у навчанні. 

Соціальний захист – неюридичний захист [5], 
комплекс послуг для реалізації права на освіту дітей 
із соматичними захворюваннями. Знов-таки виходимо 
на систему роботи навчального закладу, орієнтовану 
на реалізацію права на освіту дітей з особливими по-
требами в навчанні.

Виходячи із потреб студентів із соматичними за-
хворюваннями, послугами соціальної підтримки і соці-
ального захисту студентів із соматичними захворюван-
нями у ВНЗ ІІ рівня акредитації можуть бути: послуги 
з підтримки здоров’я та ведення безпечного способу 
життя; з допомоги в самообслуговуванні; з навчання і 
профорієнтації; психологічної підтримки; з організації 
дозвілля, спілкування, вирішення конфліктів; з просві-
ти батьків; з адаптації до нових умов навчання.

Слід відзначити, що соціальна підтримка і соціаль-
на допомога є різними поняттями в теорії соціальної 
роботи, які мають різну мету і різний набір послуг [17],  
хоча багато дослідників (А.Й. Капська, М.О. Бєляєва, 
О.А. Самородна та інші) їх ототожнюють і визначають 
одне через одного. Те ж саме маємо і в педагогіці.

 Наші дослідження свідчать, що педагогічна під-
тримка в навчанні означає: ставлення до дитини, як 
до суб’єкта навчання, що вимагає суб’єкт-суб’єктного 
спілкування, навчального діалогу, фасилітації, кон-
сультацій, кураторства, дорадництва, нагляду, мотива-
ції, спонукання до рефлексії і відмови від авторитар-
ного стилю спілкування, репродуктивно-варіативного 
навчання; використання в навчальному процесі про-
блемних ситуацій і методів проблемного навчання, 
взаємодопомоги, підкріплення успіхів; активізації та 
індивідуалізації навчання; формування відповідаль-
ності студентів за себе в процесі навчання у поєднанні 
відповідальності батьків і педагогів за успіхи дітей.

Слід відзначити, що дидактична підтримка можли-
ва тоді, коли людина поступово включається в процес 
співпраці і взаємодії зі своїм викладачем. Важливо 
отримати її згоду на допомогу і підтримку. В окремих 
випадках згода повинна бути явна, а інколи може бути 
і скрита від неї, виявлятися на рівні його почуттів, мо-
тивів. Тобто потрібна робота по мотивуванню особис-
тості на взаємодію з педагогічними працівниками для 
здійснення підтримки в навчанні.

На основі викладеного можна виділити за змістом 
педагогічну підтримку: дидактичну, соціальну, вихов-
ну. Дидактична підтримка – це складова педагогічної 
підтримки в процесі навчання. Щодо студентів із со-
матичними захворюваннями вона повинна включати 
ще й: врахування в навчанні впливу їх захворювань на 
результати навчання; роботу щодо виявлення трудно-
щів у навчанні студентів, їх причин і розробку шляхів 
їх подолання; спільну роботу над засвоєнням нового 
студентів, викладачів, батьків; особливе педагогічне 
спілкування зі студентами на основі емпатії, толе-
рантності, взаєморозуміння і врахування труднощів 
спілкування студентів, їх емоційного стану, зумовле-
ного новими умовами життя і навчання; створення 
сприятливої атмосфери для навчання і спілкування; 
цілісність у навчання і вихованні студентів. Дидак-
тична підтримка повинна доповнюватися в комплексі 
психокорекцією, рефлексією, інтернальним локусом 
контролю, соціальною підтримкою в адаптації до но-
вих умов життя і навчання;

Своєю педагогічною методологією дидактична 
підтримка має: індивідуальний підхід, гуманізм у на-
вчанні. 
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Висновки. 
Нами у статті розкрито було філософські, психоло-

гічні, та інші наукові основи дидактичної підтримки. 
Філософські основи дидактичної підтримки розкри-
ваються через поняття „свобода” і „відповідальність”, 
„гуманізм”, „свобода вибору”. Психологічні основи 
досліджувалися в контексті психологічної підтримки, 
локусу контролю, психокорекції, рефлексії, індивіду-
алізації. Дидактична підтримка розкриває свій зміст 
також через поняття соціальної підтримки та соціаль-
ної допомоги, соціального захисту. 

Сутністю дидактичної підтримки є: складова пе-
дагогічної підтримки в процесі навчанні. Щодо сту-
дентів із соматичними захворюваннями вона повинна 
включати ще й: врахування в навчанні впливу їх за-
хворювань на результати навчання; роботу щодо ви-
явлення труднощів у навчанні студентів, їх причин і 
розробку шляхів їх подолання у емпатію, взаєморо-
зуміння в поєднанні з психокорекцією, рефлексією, 
індивідуалізацію, форм інтернального локусу контр-
олю, соціальною підтримкою в адаптації до нових 
умов життя і навчання; спільну роботу над засвоєнням 
нового студентів, викладачів, батьків; особливе педа-
гогічне спілкування зі студентами на основі емпатії, 
толерантності, взаєморозуміння і врахування трудно-
щів спілкування студентів, їх емоційного стану, зумов-
леного новими умовами життя і навчання; створення 
сприятливої атмосфери для навчання і спілкування; 
цілісність у навчання і вихованні студентів. Своєю пе-
дагогічною методологією дидактична підтримка має: 
індивідуальний підхід, гуманізм у навчанні.

Виявлено, що різницею між педагогічною і дидак-
тичною підтримкою є те, що педагогічна підтримка 
орієнтована на самостійне досягнення бажаних ре-
зультатів в навчанні, самовихованні, спілкуванні, здо-
ровому способі життя, професійному самовизначенні. 
На відміну від педагогічної дидактична підтримка до-
помагає долати проблеми студентів із соматичними 
захворюваннями, які пов’язані безпосередньо з їх на-
вчальним процесом і вирішувати ці проблеми допома-
гає викладач під час проведення занять. Наші дослі-
дження свідчать, що зважаючи на особливі потреби 
студентів із соматичними захворюваннями, вони не в 
змозі самостійно вирішувати проблеми, які виникають 
у них під час навчання, потрібно врахування виклада-
чем впливу їх захворювань на результат навчання, їх 
потреби в суб’єкт-суб’єктному спілкуванні та інші. 

Перспективами подальшого дослідження є роз-
робка педагогічних умов і технологій організації ди-
дактичної підтримки в навчанні студентів із соматич-
ними захворюваннями у ВНЗ І рівня акредитації.
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Детерминанты возникновения нефиксированных нарушений 
ОДА у детей дошкольного возраста

Козлов Ю.В., Лазарева Е.Б.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены данные анализа 
научно-методической литературы 
по вопросу нарушения осанки у до-
школьников. Рассмотрены детерми-
нанты нарушения осанки у детей 5-6 
лет. Результаты исследования литера-
турных источников свидетельствуют, 
о необходимости разработки и вне-
дрения новых программ физической 
реабилитации в дошкольных заведе-
ниях. Наибольший эффект ожидается 
при использовании количественных 
данных биогеометрического профиля 
осанки и видеотехнологий. 

Козлов Ю.В., Лазарєва О.Б. Детермі-
нанти виникнення нефіксованих по-
рушень ОРА у дітей дошкільного віку. 
Представлені дані аналізу науково-
методичної літератури з питання пору-
шень постави у дошкільнят. Розглянуто 
детермінанти порушень постави у ді-
тей 5-6 років. Результати дослідження 
літературних джерел свідчать, про не-
обхідність розробки і впровадження но-
вих програм фізичної реабілітації у до-
шкільних закладах. Найбільший ефект 
очікується при використанні кількісних 
даних біогеометріческого профілю по-
стави і відеотехнологій.

Kozlov Yu.V., Lazareva E.B. Determi-
nants of nonfixed locomotors system vi-
olations in preschool children. Scientific 
and methodical literature about preschool-
ers postural disorders were analyzed in the 
article. Consideration  of the determinants 
of postural disorders in children 5-6 years 
was carried out. Results of the study of lit-
erary sources suggest the need to develop 
and implement new physical rehabilita-
tion programs in preschools. The great-
est effect is expected when based on the 
foundation of certain numerical showings 
of biogeometrical sideview of bearing and 
videotechnology.

Ключевые слова:
реабилитация, нарушения осанки, 
дошкольники.

реабілітація, порушення постави, до-
шкільнята.

rehabilitation, postural disorders, pre-
schoolers.

Введение.1

Одна из актуальных проблем человечества — здо-
ровье детей, его сохранение в сложных социально 
– экономических и природных условиях [8]. Откло-
нения в состоянии здоровья детей наносят большой 
социальный и экономический ущерб. В то же время 
Е.М. Бондарь [4] на основании анализа состояния 
здоровья детей 5–6 лет, считает необходимым подчер-
кнуть, что за последние годы, заболеваемость детей, 
посещающих дошкольные учреждения в Украине, 
продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к 
увеличению. 

Количество детей с нарушением осанки, по дан-
ным разных исследований, составляет от 60 до 80% 
[13]. По-видимому, это связано с изменившимися 
социально-экономическими условиями, негативным 
влиянием, изменившейся экологической обстановкой 
среды обитания человека и, прежде всего, гиподина-
мией.

Значительная часть детей оказываются неготовы-
ми к реальным условиям и требованиям школьного 
обучения. У 80% детей, поступающих в первый класс, 
уже отмечаются различные отклонения в состоянии 
здоровья — от функциональных расстройств до хро-
нических заболеваний. Более чем у 70% детей отме-
чаются функциональные нарушения ОДА, которые в 
последующем, в школьном онтогенезе, закрепляются, 
вызывая появление более серьезных нарушений и за-
болеваний, как в развитии самого ОДА, так и других 
органов и систем организма [1]. 

Частота нарушений осанки у школьников значи-
тельно возрастает при недостатках педагогического 
воздействия в дошкольном возрасте, так как с нача-
лом обучения в школе в режиме дня детей, а значит, 
и деятельности всех систем организма, происходит 
значительная перестройка [9].

При этом, как отмечает О. Г. Елисеева [9]- эф-
фективно начать учебу в школе могут только здоро-
вые дети, обладающие достаточной функциональной 
© Козлов Ю.В., Лазарева Е.Б., 2011

готовностью и здоровьем, то есть так называемой 
«школьной зрелостью». Медико-биологические иссле-
дования процессов адаптации детей при поступлении 
в школу свидетельствуют о напряженной деятельно-
сти всех физиологических систем детского организма, 
что приводит в некоторых случаях к задержке физиче-
ского развития, снижению резистентности организма 
и развитию различных заболеваний [5]. 

Возникает потребность в повышении уровня здо-
ровья ребенка до поступления в школу, однако следу-
ет признать, что существующие на сегодняшний день 
способы коррекции и профилактики статики позво-
ночника у детей представляются недостаточно эффек-
тивными, так как эта проблема достигла критического 
уровня [6]. 

В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает разработка и реализация комплексных 
оздоровительно-профилактических программ (техно-
логий), направленных на формирование здорового по-
звоночника и коррекцию нарушений ОДА средствами 
физической культуры [8] и физической реабилитации 
[18] в условиях детского образовательного учрежде-
ния. Достижение здоровья детей через образование 
признано одним из перспективных направлений [1]. 

Исследование выполнялось согласно плана 
научно-исследовательской работы кафедры кинезио-
логии Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины и «Сводного плана НИР в 
области физической культуры и спорта на 2006 – 2010 
гг.» Министерства по делам семьи, молодежи и спор-
та Украины по теме 3.2.1 «Усовершенствование био-
механических технологий в физическом воспитании 
и реабилитации с учетом пространственной органи-
зации тела человека». Номер государственной реги-
страции  0106U010786.

Цель, задачи работы, материал, методы. 
Цель работы – систематизировать и обобщить со-

временные научно-методические знания и результаты 
практического опыта, касающиеся вопроса реабили-
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тации детей старшего дошкольного возраста с функ-
циональными нарушениями ОДА.

Методы исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, интернет источников.

Результаты исследований.
За последние годы все чаще отмечаются случаи 

возникновения отклонений в системе ОДА у детей 
дошкольного возраста. 

Осанка – характеристика состояния ОДА, уровня 
физического развития, сформированности (степени 
зрелости) поведенческих навыков, отражающая спо-
собность человека поддерживать оптимальное эсте-
тическое и физиологическое положение тела и его 
частей при удержании статических поз (стоя, сидя и 
др.), и, обеспечивающая рациональное и адекватное 
выполнение основных естественных и профессио-
нальных движений [24].

Нормальная осанка дошкольника характеризуется 
уменьшением угла наклона таза от 22 до 25°, наме-
чается поясничный лордоз, живот выдается, лопатки 
слегка выступают [15].

Онтогенетическое формирование осанки в детском 
возрасте в определенной мере связано с целым рядом 
анатомических, функциональных особенностей ОДА, 
генетическим фактором, социально-бытовыми усло-
виями и другими факторами. Обращает на себя то 
обстоятельство, что значительные изменения проис-
ходят в ОДА у детей 5-6 лет. А.С.Некрасов [20] счита-
ет необходимым подчеркнуть, что все длинные кости 
рук и ног характеризуются наличием метаэпифизар-
ного хряща, т.е. зон роста, в кисти ребенка 6-ти лет 
наблюдаются центры окостенения всех костей запя-
стья. До 7 лет существенно изменяется форма груд-
ной клетки. Увеличивается наклон ребер, особенно 
нижних. Ребра тянут к себе грудину, которая не только 
растет в длину, но и опускается книзу. Одновременно 
меняется соотношение передне-заднего и поперечно-
го диаметров грудной клетки. Позвонки в период от 
3 до 6 лет растут в длину и ширину, а затем за счет 
верхней хрящевой пластинки заметно увеличивается 
их высота. К 6-ти годам имеются самостоятельные 
точки окостенения в верхнем и нижнем отделах по-
звонков. Позвоночный столб ребенка 6-7 лет весьма 
чувствителен к деформирующим воздействиям. К 
концу первого детства четко проявляются шейный и 
грудной физиологические изгибы позвоночника. По-
ясничный лордоз окончательно формируется несколь-
ко позже – к периоду половой зрелости [7].

Мышечная масса, составляющая у новорожденно-
го около 20% массы тела, к восьми годам достигает 
28-35%. Мышцы развиваются гетерохронно, в нача-
ле формируются двигательные функции, имеющие 
существенное значение для жизни (необходимые для 
дыхания, питания и т.д.), а затем участвующие в про-
цессе обучения и воспитания у детей определенных 
навыков. Таким образом, ОДА у детей дошкольного 
возраста характеризуется незавершенностью процес-
сов роста и развития. Почти каждая из костей скелета 
продолжает значительно изменяться по форме, разме-
рам и внутреннему строению [22].

Скелетная мускулатура характеризуется слабым 
развитием сухожилий, фасций и связок. Хорошо сфор-
мированы крупные мышцы туловища и конечностей, 
однако, мышцы спины, имеющие большое значение 
для удержания правильной осанки, развиты слабее 
[25]. Соответственно, состояние ОДА дошкольников 
в значительной мере зависит от внешних воздействий 
и под воздействием ряда факторов: несоответствием 
нагрузки возможностям организма в результате ожи-
рения; слабостью мышечно-связочного аппарата; не-
достаточной прочностью костей; неправильной позой 
при стоянии и сидении; генетическими факторами; вы-
соким процентом рождаемости ослабленных детей; за-
болеваниями в неонатальный и более поздние периоды 
развития ребенка; ограничением двигательной актив-
ности, ухудшением экологической обстановки; занято-
стью родителей и.т.д. Все это отрицательно сказывает-
ся на состоянии скелета мышц и позвоночника [3, 13]. 

В.В. Клестов [11] отмечает, что наибольшим из-
менениям показатели осанки подвержены в периоды 
первого и второго ростовых скачков.

Причины деформаций позвоночника в основном 
подразделяются на две группы: внутренние 
(эндогенные) и внешние (экзогенные).

К первой группе относятся такие, как нарушение 
деятельности центров, регулирующих работу мышц, 
которые участвуют в поддержании ортоградной позы 
ребенка, нарушение в развитии костной системы 
и связочного аппарата; расстройство или слабое 
развитие координации движений, что тормозит 
формирование и закрепление сложных двигательных 
связей; эндокринные нарушения; болезни, такие как 
рахит, костный туберкулез [2,16]. Некоторые авторы 
выделяют нарушение зрения, как одну из причин 
нарушения осанки, и рассматривают нарушение 
зрения на одном глазу как причину сколиотической 
деформации [23].

По мнению И. Д Ловейко [17], А.В. Невзорова 
[19] осанка зависит от ряда анатомических, 
физиологических и социальных факторов. 

К анатомическим факторам, определяющим 
осанку ребенка, относятся форма позвоночника, его 
расположение относительно передней срединной оси 
тела, выраженность физиологических изгибов, наличие 
деформаций, развитие мускулатуры. Последний из 
названных факторов считается ведущим.

К физиологическим факторам, влияющим на 
осанку, относятся темпы и характер индивидуального 
развития двигательных навыков и статических реакций, 
применение в качестве тренирующего воздействия 
специальных физических упражнений для осанки и 
систематичность их использования. Осанка ребенка 
может измениться, несмотря на относительную 
стабильность анатомических факторов, так как 
является динамическим стереотипом. Она может 
улучшиться в процессе специальных физкультурных 
занятий, но она может и ухудшиться при нарушении 
стереотипа, например при изменении режима, в связи 
с поступлением в школу, в период полового созревания 
и т.д. [17, с.14].
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Отклонения от нормальной осанки принято обо-
значать [24], как нарушения осанки в том случае, если 
по результатам углубленного обследования не выяв-
лены заболевания позвоночника или других отделов 
ОДА. Следовательно, нарушения осанки занимают 
промежуточное положение между нормой и патоло-
гией, и, по сути, являются состоянием предболезни. 
Считается, что нарушения осанки не являются забо-
леванием, так как они сопровождаются только функ-
циональными нарушениями ОДА. Однако, как от-
мечается многими авторами [6, 24 и др.], нарушения 
осанки могут послужить причиной, которая может 
привести, при недостаточном к ней внимании, к более 
серьезным патологиям.

Решающим фактором в формировании здорового 
позвоночника является освоение навыков поддержа-
ния вертикального положения тела и ходьба. Важную 
роль в формировании вертикальной позы играют ре-
гуляторные влияния высших отделов центральной 
нервной системы, от которых зависит тонкая произ-
вольная координация между положением и движени-
ем отдельных звеньев человеческого тела. В результа-
те индивидуального развития создается определенно 
формирующийся динамический стереотип, в струк-
туру которого входят и так называемые познотониче-
ские рефлексы.

В этой связи К.Б. Петров [23] также указывает на 
очевидность этиологической роли нарушения этап-
ности развития постуральных тонических рефлексов 
головного мозга. По мнению автора, патология ве-
стибулярной системы играет важную роль в процессе 
поддержании вертикальной позы ребенка. Я.В. Фи-
щенко [2] отмечает, что в развитии компенсаторных 
противоискривлений активную роль играет вестибу-
лярный аппарат. Первичные структурные изменения 
на уровне основной кривизны вызывают отклонение 
позвоночника в вогнутую сторону деформации, ком-
пенсация которого осуществляется развитием проти-
воискривлений, регулируемых вестибулярным аппа-
ратом и проприоцептивной чувствительностью. 

Большая группа авторов связывает развитие де-
формаций с остеопоретическими явлениями в по-
звонках. По мнению С.Д. Шевченко [26] этот факт 
присущ скорее детям в подростковом возрасте, хотя 
некоторые факты остеопении были зафиксированы и 
в возрасте 8 лет.

При анализе причин деформаций позвоночника 
значительно больше внимания уделяется внешним 
причинам. Из них выделяют следующие: неблагопри-
ятные условия окружающей среды [15]; неудовлет-
ворительная постановка физического воспитания в 
школе и дошкольных учреждениях [22]; слабая под-
готовленность учителей и воспитателей к ведению 
работы по профилактике нарушений осанки; вредные 
привычки [15]; неправильная организация режима 
труда и отдыха в семье и школе.

Фактические данные, представленные Н.Л. Но-
совой [21] свидетельствуют о существовании тесной 
взаимосвязи между морфологическим статусом и 
функциональным состоянием ОДА. Н. С. Бирченко 

[3] считает, что развитие отклонений в становлении 
опорно-двигательного аппарата ребенка (в частности, 
формирование мышечного корсета туловища и регу-
ляция его тонуса) зависит от функциональной меж-
полушарной асимметрии. На основании проведенных 
исследований автор считает, что изучение физиологии 
двигательного аппарата (в норме и при нарушениях, в 
том числе и сколиозе) должно включать в себя два от-
носительно самостоятельных, но тесно взаимосвязан-
ных раздела: биомеханику двигательного аппарата и 
деятельности скелетных мышц, и нейрофизиологию 
его обеспечения. Автором установлено, что наличие у 
ребенка идиопатического сколиоза связано с проявле-
нием функциональной межполушарной асимметрии 
переднего мозга в моторной сфере (асимметрия ног) и 
сенсорной сфере (асимметрия в зрительной сфере – у 
девочек.

Н. Ю. Ларькиной [14], установлено влияние при-
вычной двигательной активности на психофизиоло-
гические показатели и физическое развитие ребенка. 
При оценке внимания и зрительно-моторной коорди-
нации (мелкой моторики) у детей с высоким уровнем 
ПДА установлены наибольшие показатели по устой-
чивости, концентрации, переключаемости и объему 
внимания, а также скорости и точности зрительно-
моторной координации. 

В то же время, по мнению М.Е. Клюева, [12] 
одна из главных причин деформаций позвоночника 
– в ограничении двигательной активности, т.к. ей 
придается определяющее значение среди факторов, 
влияющих на формирование опорно-двигательного 
аппарата.

Однако ведущей причиной в нарушении осанки ряд 
авторов считает образование условно-двигательного 
«осаночного» рефлекса неправильного держания тела, 
переходящего в динамический стереотип. С этим, на 
наш взгляд, нельзя не согласиться, и физкультурная 
деятельность школьников в процессе обучения, при 
соответствующей ее организации, предоставляет 
возможность для устранения этой причины.

Вместе с тем многие стороны этиологии и 
патогенеза нарушений осанки, особенно таких ее 
проявлений, которые переходят в структурную 
деформацию позвоночника, до сих пор остаются 
невыясненными и во многом дискуссионными.

Выводы.
Анализ литературы по проблематике коррекции 

нефиксированных нарушений ОДА у  детей 
дошкольного возраста позволяет сделать заключение, 
что многие аспекты данной проблемы подробно 
изучены или находятся в поле зрения исследователей. 
Исследование нарушений осанки и сводов стопы, 
применение физических упражнений для устранения 
и профилактики деформаций ОДА всегда были в 
поле зрения многих авторов. Однако, подводя итог 
анализу литературных данных, следует выделить ряд 
вопросов, нуждающихся в дальнейшем рассмотрении 
и решении:
1. Подробно изучены особенности нарушений ОДА, 

способы их диагностики и коррекции, однако нет 
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данных об особенностях влияния плоскостопия на 
различные виды нефиксированных деформаций по-
звоночника во фронтальной и особенно саггиталь-
ной плоскости у дошкольников;

2. Программы профилактики и реабилитации нефик-
сированных нарушений ОДА при перегруженности  
различными методами воздействия остаются низ-
коэффективными. 
Таким образом, поиск путей оптимизации 

комплексной программы физической 
реабилитации для детей 5-6 лет в условиях 
дошкольного общеобразовательного учреждения 
с целью достижения наибольшей эффективности 
восстановления, прежде всего на ранних стадиях 
нарушения осанки и плоскостопия определяет 
перспективу дальнейших исследований.
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Учитель – головна фігура педагогічного процесу  
(історико-педагогічний аспект)

Колесник І.О.
Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Обґрунтовано теоретичні положення 
формування та розвитку особистос-
ті вчителя відповідно до суспільних 
ідеалів. Узагальнено психолого-
педагогічну модель українського 
вчителя, визначено його характе-
ристику та вимоги щодо виконання 
професійних обов’язків. Зробле-
но аналіз історико-педагогічної 
літератури та творчої спадщини 
педагогів-класиків. Встановлено, 
що психолого-педагогічна модель 
українського вчителя вимагає від 
високого рівня національної само-
свідомості, ґрунтовного знання істо-
рії України та української психолого-
педагогічної думки.

Колесник И.А. Учитель - главная фигура 
педагогического процесса (историко-
педагогический аспект). Обосновано те-
оретические положения формирования и 
развития личности учителя в соответствии 
с общественных идеалов. Обобщено 
психолого-педагогическую модель укра-
инского учителя, определены его харак-
теристика и требования по выполнению 
профессиональных обязанностей. Про-
веден анализ историко-педагогической 
литературы и творческого наследия 
педагогов-классиков. Установлено, что 
психолого-педагогическая модель укра-
инского учителя требует высокого уровня 
национального самосознания, знания ис-
тории Украины и украинской психолого-
педагогической мысли.

Kolesnik I.A. Teacher – the central fig-
ure of the pedagogical process (the 
historical and pedagogical aspects). 
The article based on the study of histori-
cal and educational literature and creative 
heritage of teachers of classic grounded 
theory of the formation and development 
of the individual teacher in accordance 
with the social ideals are summarized 
psycho-pedagogical model of Ukrainian 
teachers, defined its characteristics and 
requirements for the implementation of 
their professional duties. It is defined 
that psychological pedagogical model of 
Ukrainian teacher demand a high level of 
national consciousness, basic knowledge 
of the history of Ukraine and Ukrainian 
psycho-pedagogical thought.

Ключові слова:
учитель, український народ, інтер-
ес, знання, любов до дітей, розви-
ток.

учитель, украинский народ, интерес, 
знания, любовь к детям, развитие.

teacher, the Ukrainian people, the inter-
est, knowledge, love for children, devel-
opment.

Вступ.1

Проблема вчителя, його професіоналізму, світо-
глядної культури, духовно-морального вигляду – одна 
з найактуальніших у педагогіці та філософії освіти. Це 
пояснюється тим, що саме від вчителя, його особис-
тісних характеристик залежить реалізація навчальних 
планів, якість освітніх послуг, виховання підростаю-
чого покоління. У Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, у Державній програмі 
“Вчитель” визначається завдання формування осо-
бистості вчителя відповідно до потреб практики, су-
часних змін, що відбуваються в країні та світі. Зрозу-
міло, цей процес має бути забезпечений теоретично. 
Тому дослідження проблема формування особистості 
вчителя є актуальним і невідкладним завданням педа-
гогічної науки. 

Актуальність статті зумовлюється також необхід-
ністю осмислення місця і ролі вчителя в освіті, його 
особистісних характеристик та якостей в умовах 
утвердження постіндустріального вектора суспільно-
го поступу.

У цьому контексті інтерес викликає педагогічна 
спадщина вітчизняних педагогів-класиків, а саме: Г. 
С. Сковорода, Т. Шевченко, І. Я. Франко, А. С. Мака-
ренко, В. С. Сухомлинський та ін.

В українській освітянській літературі остан-
ніх років до проблеми формування особистості 
вчителя зверталися такі вчені, як В.Андрущенко, 
С.Гончаренко, Л.Губерський, М.Євтух, І.Зязюн, 
В.Кремень, В.Кушерець, О.Савченко, О.Сердюк, 
І.Надольний, В.Огнев’юк та ін. Однак, незважаючи на 
публікації цих та багатьох інших вчених, проблема за-
лишається актуальною. В її структурі існують такі не 
достатньо визначені питання, як загально-філософські 
проблеми особистості, особистість вчителя як ідеал і 
реальність, модернізація підготовки сучасного вчите-
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ля в педагогічному університеті, напрями та фактори 
формування особистісних характеристик вчителя в 
сучасних умовах.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – на основі вивчення історико-

педагогічної літератури, творчої спадщини педагогів-
класиків обґрунтувати теоретичні положення форму-
вання та розвитку особистості вчителя відповідно до 
суспільних ідеалів.

Результати дослідження.
Із давніх часів наші предки усвідомлювали на 

основі вивчення історико-педагогічної літератури, 
творчої спадщини педагогів-класиків, обґрунтували 
теоретичні положення формування та розвитку осо-
бистості вчителя відповідно до суспільних ідеалів – 
важливу соціальну функцію вчителя. Київські князі 
зверталися до Константинополя зі словами: «Земля 
наша охрещена, а нема в нас учителя, який би нас 
учив, і повчав, і втолковував святії книги. Не розумі-
ємо ми ні грецької, ні латинської. Тіж нас учать так, 
а інші — інак, тому-то не розуміємо ми написання 
букв, ані значення їх. Пришліть-но нам учителів, які 
можуть нам розказати [про] книжні слова і їх суть» 
[2, с. 15]. Кирило і Мефодій були одними з тих, хто 
започаткував освітньо-учительські традиції в Украї-
ні, які ґрунтуються на жадобі до знань, усвідомленні 
важливості освіти й просвітництва для суспільного й 
індивідуального буття. 

У ході наукового пошуку встановлено, що українці 
виявляли поважне ставлення до освіти. Так, ще Во-
лодимир Мономах повчав: «...коли добре щось умієте 
— того не забувайте, а чого не вмієте — то того учі-
тесь...» [2, с.458]. Батьки намагалися будь-що віддати 
своїх дітей у науку. «Вік живи — вік учись», — гово-
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рить народна мудрість. Водночас, народна дидактика 
пройнята життєрадісним духом, глибокою вірою в 
інтелектуальні можливості людини. Це передається, 
зокрема, закликом: «Не кажи — не вмію, а кажи — на-
вчусь». «До нас в науку— ми навчимо» — вселяється 
педагогічний оптимізм тому, хто прагне навчатися. 

У традиціях українського народу було вшанування 
особи вчителя, який користувався заслуженим авто-
ритетом. «Шануй учителя, як родителя!» — таку на-
станову давали дитині, яка вперше йшла до школи. 

Зазначимо, що висувалися високі вимоги як до 
школи, так і до особистості вчителя, який мав бути 
наділений не тільки інтелектуальними рисами, а й ду-
ховними якостями. Навчати іншого може тільки той, 
хто сам багато знає і вміє («Розумний учить, а дурень 
повчає», «Розумний научить, а дурень намучить», «З 
розумним поговорити, то розуму наберешся, а з дур-
нем, то і свій загубиш». Адже навчання — не така 
вже й легка справа («Наука — не проста штука»), яку 
можна було б звести до простої передачі знань, якими 
володіє вчитель, тим, хто навчається.

Національно-теоретичне підґрунтя проблеми укра-
їнського вчительства як психокультурного феномена 
закладалося у діяльності братських шкіл в Україні. 
Так, у найдавнішому Статуті луцької братської школи 
було сказано: «Вчитель, цієї школи має бути благо-
честивим, розсудливим, смиренномудрим, лагідним, 
стриманим, не п'яницею, не блудником, не хабарни-
ком, не гнівливим, не заздрісним, не сміхотворцем, 
не лихословом, не чародієм, не басносказателем, не 
посібником єресей, але прихильником благочестія, 
будучи в усьому взірцем добрих справ». Учителями 
повинні бути люди... «чесні, діяльні і працьовиті; не 
для годиться, а насправді вони мають бути живими 
взірцями чеснот, що їх вони повинні прищепити ін-
шим (Ніщо удаване не може бути тривалим)».

Взірцем для українського вчителя, на наш погляд, 
виступає український просвітитель ХІХ ст. О.В. Дух-
нович, який наголошував, що «...Наставник повинен 
бути обдарованим особливими якостями, і між ними:
1. Той, хто бажає вчити, повинен мати справжнє по-

кликання до цієї служби.
2. Повинен мати добрі й правильні знання та відомості 

з того предмета, який хоче викладати іншим.
3. Повинен мати чистий і непорочний норов і 

процвітати доброчесностями.
4. Повинен бути вже від природи лагідним, поважним, 

з повним характером муж.
5. Повинен учнів своїх любити та їхню любов також 

для себе заслужити.
6.Від природи треба йому володіти легким, зрозумілим 

способом викладання.
7. Повинен мати потрібні засоби для навчання і на-

ставляння.
8. Повинен добрий порядок поважати. Хто цих вла-

стивостей від природи дарованих не має, той не 
принесе в педагогічній сфері ніякої користі, і краще 
йому відмовитися від цієї служби, ніж коли-небудь... 
жахливо відповідати за недоліки бути навіки пока-
раним» (див. [7, с. 145]). 

Особистість вчителя, його просвітницька й духо-
вна місія була в центрі уваги видатних українських 
постатей, зокрема Г.С.Сковороди, який свого часу 
боровся проти схоластики та обмеженості мислення 
частини вчителів. Він високо цінував того, хто «в не-
споріднене собі діло не втручався» і застерігав на-
родною мудрістю: «Якщо не народжений, не сунься 
в книгочество». А якщо вчителя його «»посада не 
веселить», то це суперечить його «натурі», природі, 
а отже, професія не дасть «ні насолоди, ні мораль-
ної задоволеності», тільки завдасть шкоди. А такий 
«знаючий учитель без успіху учнів» є «не спокоєн і 
не щаслив». 

Вивчення педагогічної спадщини відомих вітчиз-
няних вчених довело, що народні просвітителі мину-
лого бачили вчителем людину освічену, культурну, 
яка добре знає не тільки предмет, який викладає, а й 
суміжні науки. В особистості вчителя Г.С. Сковоро-
да вбачав високо освічену людину: «Довго сам учись, 
коли хочеш навчати інших». Сам же він своєю педа-
гогічною діяльністю уособив у собі власний ідеал пе-
дагога, діяльність якого ґрунтується на мудрості на-
родної педагогіки, національних освітньо-виховних 
традиціях. «Всяк мусить пізнати свій народ і в народі 
себе» — один з провідних його принципів самотво-
рення особистості [6]. За справедливим переконанням 
Г.Сковороди, учитель повинен володіти ґрунтовними 
знаннями, прагненням до самоосвіти: «долго самому 
учиться, если хочеш учить других», любити науку й 
постійно вивчати її,не зупиняючись, бо «хто думає 
про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не 
перестане учитись..» [5, c.221]. 

Найвищу морально-духовну цінність педагога, 
стрижень всієї педагогічної системи — любов до 
дитини і до справи — переконливо обстоював І.Я. 
Франко: «Який же дар дістали ті, Що так дітей учити 
вміють? Мені здається, в скарбі тім Любві найбільш 
дісталось їм». Любов до дитини народний просвіти-
тель висуває на одне перших місць. Він зазначив, що 
«учителі – друзі молоді, які заохочують її до самостій-
ного мислення, обізнані в різних науках, активні гро-
мадські діячі» [10, c.28].

Т.Шевченко високо цінував професію педагога 
й уважав, що до вчительської роботи потрібно до-
пускати лише чесних і сумлінних людей. Педагог-
просвітитель вбачав вчителем людину життєрадісну, 
спроможну захопити дітей, прищепити їм любов та 
інтерес до навчання, а не вселяти їм страх перед со-
бою, адже вчитель незаперечно впливає на дітей.

Сьогодні на етапі реформування й модернізації 
освіти велика увага приділяється урахуванню віко-
вих та психологічних особливостей учнів, гуманіс-
тичній спрямованості освіти, що у свій час обстою-
вав К.Ушинський. Учитель, з погляду К.Ушинського, 
«повинен багато вчитися розуміти душу в її явищах 
та багато думати про мету, предмет і засоби виховної 
майстерності, перш ніж стати практиком» [9,c.15]. 
«У вчителяі середнього навчального закладу, - писав 
К.Ушинський, - знання предмета аж ніяк не становить 
основного достоїнства. Основна перевага гімназично-
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го викладача полягає в тому, щоб він умів своїм пред-
метом виховувати учнів» [9, c.41].

Надзвичайно актуальними, у межах досліджува-
ної проблеми є поради І.Огієнка, який наголошував, 
що: «Кожен учитель — якого б фаху не був — мусить 
досконало знати свою соборну мову й вимову та со-
борний правопис. Не вільно вчителеві оправдовувати 
свого незнання рідної мови нефаховістю» [5]. 

Серед найголовніших рис національного вчителя 
Г. Ващенко виділяв «Служіння Богу і Україні» [1]. 
Варто задуматися також над словами іншого педагога-
патріота Я.Чепіги: «Для вчителя-українця національ-
не самовиховання так само конечне, як конечне для 
вчителя активне життя, а не пасивне животіння» [10, 
с.35]. 

У контексті нашого дослідження набувають акту-
альності погляди В.Сухомлинського, який наголошу-
вав: «Інтелектуальне зростання, постійне збагачення, 
оновлення, поповнення, поглиблення, удосконалення 
знань – це питання життя вчителів» [7, c.51]. Педагог-
просвітитель у своїх працях неодноразово акцентував 
свою увагу на вчительській любові до дітей. «Мудра 
любов до дітей – вершина нашої педагогічної культу-
ри, думки й почуттів, - стверджував в Сухомлинський. 
– Сердечність, теплота, доброзичливість у ставленні 
до дитини – те, що можна назвати загальним словом 
доброта, є результатом великої тривалої праці педаго-
га над самовихованням почуттів» [6, c.299]. Учитель 
має бути людиною доброї душі, любити дітей такими, 
якими вони є. «Педагог без любові до дитини, - пи-
сав В.Сухомлинський, - це все одно, що співець без 
голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття 
кольору» [6, c.292]. Педагог-майстер постійно наго-
лошував на тому, що справжній педагог не тільки на-
вчає, а й виховує. Він зазначив, що учитель поєднує в 
собі дві спеціальності. Він має бути фахівцем не лише 
з того предмета, який викладає,  а ще й педагогом-
вихователем. Тобто вчитель, навчаючи, виховує, а 
виховуючи – навчає. Навчаючи, він покликаний не 
лише передавати учнями знання, а й прищеплювати 
їм гуманні ідеали, пробуджувати потребу до суспіль-
но корисної діяльності, виробляти активну життєву 
позицію. Ось чому вчитель повинен поєднувати в собі 
майстерність викладача й вихователя [8].

Окреслюючи особливість справжнього вчителя 
А.Макаренко звертав увагу на визначення основних 
рис характеру вчителя. Наголошуючи, що педагог має 
право на гнів, А.Макаренко писав: «Коли ви майстер, 
то ви будете переживати обурення, але у вас це не на-
бере ніяких антипедагогічних форм. Це буде щирий 
вияв вашого справжнього людського почуття, не про-
сто людини, а педагога-майстра» [3, c.225].

Висновки.
Таким чином, проведений аналіз педагогічної 

спадщини педагогів-класиків дозволяє зробити ви-
сновок про те, що багатий доробок у царині укра-
їнської філософсько-педагогічної думки виступає 
культурно-національним підґрунтям для розробки 
психолого-педагогічної моделі українського вчителя, 
здатного і готового до педагогічної діяльності в су-
часних соціально-економічних і політичних умовах. 
Це вимагає від українського педагога високого рівня 
національної самосвідомості, ґрунтовного знання іс-
торії України та української психолого-педагогічної 
думки, наслідування національних шкільних тради-
цій і усвідомлення культурної самобутності народної 
педагогіки, підвищення мовленнєвої культури щодо 
своїх рідномовних обов'язків і утвердження в освіт-
ньому просторі української мови як державної.
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Особливості сприйняття та переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку

Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Аксютин В.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Досліджено 22 боксера високої 
кваліфікації у віці 18-23 роки, 
яких було розділено на дві гру-
пи за стилем ведення поєдинку: 
атакуюча та захисна. Виявлено, 
що атакуючий стиль ведення 
поєдинку у боксерів супрово-
джується наявністю високого 
рівня працездатності, зниженням 
втомленості, занепокоєння та за-
лежності від стану вегетативних 
функцій. Виявлено зниження ав-
тономності та ріст гетерономнос-
ті у структурі психофізіологічного 
стану боксерів атакуючого стилю 
ведення поєдинку, що вказує на 
наявність компромісності та по-
передження зовнішніх вдарів.

Коробейников Г.В., Коробейникова Л.Г., 
Аксютин В.В. Особенности восприятия 
и переработки зрительной информации 
у боксеров с различным стилем веде-
ния поединка. Обследовано 22 боксеров 
высокой квалификации в возрасте 18-23 года, 
разделенных на две группы по стилю ведения 
поединка: атакующий и защитный. Выявлено, 
что атакующий стиль ведения поединка у бок-
серов сопровождается наличием высокого 
уровня работоспособности, снижением уста-
лости, тревоги и зависимостью от состояния 
вегетативных функций. Выявлено снижение 
автономности и рост гетерономности в струк-
туре психофизиологического состояния бок-
серов атакующего стиля ведения поединка, 
что указывает на наличие компромиссность и 
предотвращения внешних неудач.

Korobeynikova G.V., Korobeynikova 
L.G., Axyutin V.V. The features of 
perception and processing of visual 
information in boxers with different 
style of match. We examined 22 box-
ers qualifications aged 18-23 years, di-
vided into two groups by their style of 
fight: attack and defensive. Revealed 
that the attacking style of the fight in 
boxing is accompanied by the presence 
of high-level performance, decrease fa-
tigue, anxiety and dependence on the 
autonomic functions. The lowering of 
autonomy and growth heteronomnosti 
in the structure of psycho-physiological 
condition of boxers from attacking style 
of match, indicating the presence com-
promise prevention and external failure.

Ключові слова:
особливості сприйняття та пе-
рероблення інформації, боксери 
з різним стилем ведення поєдин-
ку, тест Люшера.

особенности восприятия и переработки ин-
формации, боксеры с разным стилем веде-
ния поединка, тест Люшера.
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Вступ.1

Сучасний бокс, як олімпійський вид спорту, ха-
рактеризуються наявністю у спортсмена високих 
координаційних, швидкісно-силових показників, 
володіння різноманітними атакуючими і захисними 
діями, при умові відповідного стилю та манери ве-
дення поєдинку в умовах тактичної боротьби та ви-
сокого емоційного напруження [1, 2]. Підтримання 
рівня спеціальної фізичної, техніко-тактичної та 
психологічної підготовленості боксерів вимагає 
корекції тренувального процесу, у зв’язку з чим 
виникає необхідність вивчити взаємозв’язок стилю 
ведення поєдинку і психофізіологічних характеристик 
боксера. Роль психічних процесів, що мають велике 
значення в прогнозі та аналізі ситуації, які виникають 
на рингу [3, 4]. Аналіз розглянутої наукової літерату-
ри свідчить про недостатність вивчення питань, які 
стосуються особливостей стилю ведення поєдинку 
у боксерів та зв’язку із психофізіологічними харак-
теристиками. Водночас, стиль ведення поєдинку, як 
свідчать деякі джерела літератури [5, 6] залежать від 
індивідуально-типологічних особливостей організму 
спортсмена.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи вивчити особливості сприйняття та 

переробки зорової інформації у боксерів із різним 
стилем ведення поєдинку.

Методи й організація досліджень. У досліджен-
нях приймали участь 22 боксерів високої кваліфікації 
віком 18-23 роки. 

Обстеження здійснювалось за допомогою 
апаратно-програмного психодіагностичного комплек-
су «Мультипсихометр-05». Досліджувалися показники 
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функції зорового сприйняття за 8-кольоровим вариан-
том тесту кольорових виборів Люшера в модифікації 
Л.Собчик (метод парних порівнянь). Визначались 
показники працездатності, втоми, тревоги, ексцен-
тричність, концентричність, вегетативний коефіцієнт, 
гетерономність, автономність. Оцінка швидкості та 
точності впізнання слова, закодованого знаковою по-
слідовністю визначалось за 25-пунктовим варіантом з 
5-альтернативним вибором цілісного об’єкту за тес-
том «встановлення закономірностей».

Результати дослідження.
Аналіз стилю ведення поєдинку боксерів виявив 

дві основні напрями – стиль атакуючий та стиль за-
хисний. Виходячи з цього всіх досліджених боксерів 
було розподілено на дві групи із стилем ведення по-
єдинку.

У групу спорсменів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку увійшло 10 осіб, в той час як у групу спор-
стменів із захисним стилем ведення поєдинку уві-
йшло 12 осіб.

В табл.1 представлено результати тесту Люшера у 
боксерів із різним стилем ведення поєдинку

Аналіз результатів представлених у табл. 1 свід-
чить про наявність різниці між показниками за циф-
ровим тестом Люшера. Показник працездатності має 
тенденцію до збільшення значень у боксерів із атаку-
ючим стилем ведення поєдинку. Також виявлено до-
стовірно вищі значення гетерономності у боксерів із 
атакуючим стилем ведення бою. 

Отриманий результат відображає факт наявності, 
з одного боку вищий рівень працездатності у атакую-
чих боксері, порівняно із боксерами захисного стилю 
ведення поєдинку, а з другого – наявність залежності 
від зовнішніх впливів, компромістність. Це підтвер-
джується недостовірно нижчими значеннями показ-
нику автономності у боксерів із атакуючим стилем 
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Таблиця 1 
Середні значення показників цифрового тесту Люшера у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Показники
Стиль ведення поєдинку

Атакуючий Захисний
Працездатність 10,90+0,76 9,16+0,60*
Стомленість 2,00+0,81 2,66+0,74
Тривога 1,00+0,51 2,25+0,52
Ексцентричність 8,50+0,96 7,91+0,86
Концентричність 9,00+0,84 8,41+0,71
Вегетативний коефіцієнт 14,30+1,68 16,50+1,09
Гетерономність 7,90+0,60 6,00+0,42*
Автономність 9,60+0,45 10,33+0,43
Примітка: * – p < 0,05, порівняно із групою спортсменів атакуючого стилю.

Рис. 1 Значення гетерономності та автономності (за тестом Люшера) у боксерів  
із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

ведення поєдинку (табл. 1). Однак це компенсується 
зниженими показниками стомлення, тривоги та веге-
тативного коефіцієнту (табл. 1).

Таким чином, атакуючий стиль ведення поєдинку 
у боксерів супроводжується наявністю високого рівня 
працездатності, зниженням стомленості, тривоги та 
залежністю від стану вегетативних функцій. Однак, 
наявність зниженої автономності та зростання гетеро-
номності у структурі психофізіологічного стану бок-
серів із атакуючим стилем ведення поєдинку вказує на 
компромісність та запобігання зовнішніх невдач (рис. 
1). Можливо цей недолік (наявність гетерономності) 
має компенсаторних характер для формування резуль-
тату в умовах змагальної діяльності.

У табл. 2 представлено значення показників тесту 
«встановлення закономірностей» у боксерів із різним 
стилем ведення поєдинку. Аналіз табл. 2 засвідчив 
боксери захисного та аткуючого стилю ведення поєж-
динку відрізняються за показниками продутивності та 
ефективності встановлення цілісного об’єкту. 

При цьому у боксерів із атакуючим стилем веден-
ня поєдинку продуктивність та ефективність нижча, 
ніж у боксерів із захисним стилем ведення поєдику 
(рис. 2). 

На рис. 3 представлено значення швидкості та точ-
ності переробки зорової інформації у боксерів із різ-
ним стилем ведення поєдинку.

Виявлено, що за показниками швидкості та точ-
ності, боксери з атакуючим стилем ведення поєдин-
ку мають більшу швидкість (меншу тривалість часу 
реакції) та точність (знижену кількість помилкових 
реакцій).

Таким чином, боксери з атакуючим стилем веден-
ня поєдинку харакьтеризуються високими значення 
швидкості та переробки інформації. Однак, зростан-
ня швидкісних характеристик у боксерів пов’язано із 
погіршанням когнітивних функцій: ефективності та 
продуктивності переробки інформації. Отриманий ре-
зультат узгоджується із нашим попередніми досліджен-
нями, які показали антогонісничний характер зв’язків 
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Таблиця 2 
Середні значення показників тесту «встановлення закономірностей»  

у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Показники Стиль ведення поєдинку
Атакуючий Захисний

Продуктивність 16,70+0,66 20,41+0,84*
Швидкість, с 3,93+0,07 4,75+0,04*
Точність 0,77+0,04 0,83+0,03*
Ефективність 48,60+5,23 66,75+5,32*
Примітка: * – p < 0,05, порівняно із групою спортсменів атакуючого стилю.

Рис. 2 Значення продуктивності та ефективності переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)

Рис. 3 Значення швидкості та точності переробки зорової інформації  
у боксерів із різним стилем ведення поєдинку (n=22)
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між швидкісними показникми нейродинамічних функ-
цій та клогнітивнимим характеристиками [7]. 

Характер стилю ведення поєдинку в єлино-
борствах залежить від багатьох чинників. Зокре-
ма, індивідуально-типологічні характерстики ВНД 
спортсмена, характерологічні особливості особис-
тості, наявність індивідуальних стратегій прийнття 
рішення на рівні сприйняття та переробки інформації 
[8]. Для боксерів визначення стилю ведення поєдинку 
у багатьох випадках залежить від саме якості та швид-
кості сприйняття та переробки інформації. 

У дослідженнях особливості сприйняття та пере-
робки зорової інформації у боксерів із різним стилем 
ведення поєдинку виявлено наявність покращених 
значень нейродинамічних характеристик у боксерів 
атакуючого стилю, порівняно із боксерами захисного 
стилю ведення поєдинку. 

Отриманий результат свідчить про наявність стохас-
тичності організації переробки інформації у боксерів із 
атакуючим стилем ведення поєдинку, що обумовлює 
погіршання точності продуктивності та ефективності 
переробки інформації, внаслідок активації компенса-
торних механізмів мозкових структур [7].

Стохастичність організації переробки інформації 
у боксерів із атакуючим стилем ведення поєдинку ві-
дображає шлях можливого компенсаторного пошуку 
оптимальної організації інтегративної функції мозку 
в умовах пристосування до спортивної діяльності. У 
боксерів із захисним стилем ведення поєдинку орга-
нізація переробки інформації характеризується біль-
шим детермінізмом, що обумовлює зростання авто-
номності та зниження гетерономності кольорового 
сприйняття.

Висновки.
Атакуючий стиль ведення поєдинку у боксерів 1. 
супроводжується наявністю високого рівня 
працездатності, зниженням стомленості, тривоги 
та залежністю від стану вегетативних функцій. 
Виявлено зниження автономності та зростання 2. 
гетерономності у структурі психофізіологічного 

стану боксерів із атакуючим стилем ведення 
поєдинку, що вказує на наявність компромісність 
та запобігання зовнішніх невдач. 
Боксери з атакуючим стилем ведення поєдинку 3. 
характеризуються високими значення швидкості 
та переробки інформації. 
Зростання швидкісних характеристик у боксерів 4. 
пов’язано із погіршанням когнітивних функцій: 
ефективності та продуктивності переробки 
інформації. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку передбачають провести аналіз факторної 
структури психофізіологічних функцій у боксерів із 
різним стилем ведення поєдинку.
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Стан і перспективи розвитку системи фізичного виховання  
у вищіх навчальних закладах України

Криличенко О.В.
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Анотації:
Розглянуто окремі компоненти су-
часної української системи фізич-
ного виховання у вищій школі. На-
ведено аналіз її законодавчої бази 
та проблем, пов’язаних з викладан-
ням дисципліни «Фізичне вихован-
ня». Встановлено, що удосконален-
ня системи фізичного виховання у 
вищій школі вимагає: приведення 
змісту дисципліни у відповідність з 
її сучасними завданнями, розробки 
засобів внутрішнього і зовнішнього 
контролю її ефективності, прин-
ципового дотримання норматив-
них вимог щодо кадрового складу 
кафедр фізичного виховання. Це 
можливе лише за умови стимулю-
вання науково-методичної роботи 
викладачів. 

Криличенко О.В. Состояние и перспективы 
развития системы физического воспитания 
в высших учебных заведениях Украины. 
Рассмотрены отдельные компоненты совре-
менной украинской системы физического вос-
питания в высшей школе. Приведен анализ ее 
законодательной базы и проблем, связанных с 
преподаванием дисциплины «Физическое вос-
питание». Установлено, что совершенствова-
ние системы физического воспитания в высшей 
школе требует: пересмотра содержания 
дисциплины в соответствие с ее современными 
задачами, разработки средств внутреннего и 
внешнего контроля ее эффективности, принци-
пиального соблюдения нормативных требова-
ний по кадровому составу кафедр физического 
воспитания. Это возможно лишь при условии 
стимулирования научно-методической работы 
преподавателей. 

Krylychenko O.V. The status and 
prospects of development of 
physical education in higher edu-
cational institutions of Ukraine. 
Several specific components of the 
current Ukrainian system of physical 
education in high school. The analy-
sis of legislation and issues related 
to teaching the subject «Physical 
Education». Found that improve-
ment of physical education in higher 
education requires: bringing the dis-
cipline into line with its current tasks, 
development of internal and external 
monitoring of its efficacy, principal 
compliance of the staff of the depart-
ments of physical education. This is 
only possible to stimulate scientific 
and technical work of teachers.

Ключові слова:
система, фізкультура, вузи, прин-
ципи, мета, методи, кадри.

система, физкультура, вузы, принципы, цели, 
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Вступ.1

На кожній новій ступені історичного розвитку кра-
їни системи фізичного виховання змінюються відпо-
відно до вимог суспільства або з’являються нові сис-
теми. Таким чином, історичний і класовий характер 
систем фізичного виховання полягає в тому, що вони 
виникають і розвиваються в конкретній обстановці. Їх 
спрямованість визначається інтересами суспільства за 
тієї чи іншої історичної формації.

Кожна система фізичного виховання має ті чи інші 
ідеологічні, методичні та організаційні основи і вклю-
чає в себе наступні елементи. спрямованість (мета, за-
вдання, принципи); ресурси, якими вона користуєть-
ся; методи, тобто способи застосування засобів і форм 
організації педагогічного процесу (методи проведення 
уроків, спортивного тренування, самостійних занять); 
форми організації людей з метою фізичного вихован-
ня (державні та громадські); програми і нормативи, в 
яких відображаються вимоги суспільства і держави до 
змісту і результатів фізичного виховання.

Система фізичного виховання у вищіх навчальних 
закладах формується відповідно загальним параме-
трам системи. Виявлення нових тенденцій розвитку, 
недоліків і засобів оптимізації роботи окремих ланок 
цієї системи сприятиме вирішенню практичних за-
вдань побудови навчального процесу, а саме приве-
денню змісту навчання у відповідність з новими су-
часними вимогами та завданнями держави.

Робота виконана за планом НДР Одеська націо-
нальної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи є аналіз ідеологіч-

ного, матеріально-технічного, організаційно-
методичного, контролюючого та кадрового ком-
понентів сучасної української системи фізичного 
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виховання у вищій школі, що сприятиме її подаль-
шому удосконаленню.

Результати дослідження.
Ми цілком погоджуємось з думкою О. П. Півня [7], 

який вважає, що в сучасній Україні не чітко окреслено 
стратегічну національну доктрину розвитку фізичної 
культури, а відтак, залишаються не до кінця визначе-
ними пріоритетні цілі та завдання системи фізичного 
виховання та спорту, продовжують зберігатись окремі 
негативні, гальмівні тенденції цього процесу. Водно-
час вагомим здобутком розвитку вітчизняної теорії фі-
зичної культури є визначення програмно-нормативних 
основ фізичного виховання.

Основи побудови ідеологічного компоненту сис-
теми фізичного виховання у віщій школі обґрунтова-
ні на нових тенденціях у реформуванні вітчизняної 
освітньої галузі. Так, за часи незалежності в Україні 
відбувається бурхливий процес реформування систе-
ми освіти, в тому числі – вищої. Процес європейської 
інтеграції системи вищої освіти (підписання Болон-
ської декларації) відкриває перед українським сус-
пільством численні позитивні перспективи. Водночас 
постає проблема адаптації українських стандартів 
вищої освіти до нових норм. Цей процес відобра-
жений у формуванні сучасного принципово-нового 
нормативно-правового забезпечення вітчизняної га-
лузі освіти, що відповідає міжнародним та європей-
ським стандартам та сертифікації. 

Відповідно плану дій щодо забезпечення якості 
вищої освіти в України та її інтеграції в європейське 
і світове освітнє співтовариство [4] здійснено заходи 
щодо розробки та впровадження системи стандартів 
вищої освіти, що забезпечить єдині підходи щодо 
оцінювання якості освітньої діяльності та якості ви-
щої освіти незалежно від їх типів, рівнів акредитації, 
форм власності навчального закладу. До таких заходів 
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належить створення «Державних стандартів вищої 
освіти» виконання яких повинне забезпечити: фор-
мування змісту освіти, який дає змогу випускнику 
вищого навчального закладу виконувати професійні 
завдання, що визначаються вимогами у сфері праці, 
науки, культури; можливість визначення рівня освіт-
ньої та професійної підготовки фахівця. Отже, вищій 
навчальний заклад повинний забезпечити досягнення 
випускником відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня, тобто сформованості якостей, що забезпечують 
здатність особи виконувати відповідні фахові завдан-
ня чи обов’язки на певному кваліфікаційному рівні. 

У проекті Державного стандарту вищої освіти 
[6] особливо наголошується на обов’язковому ви-
значенні обсягу дисципліни Фізична культура (243 
год./6,75 кр.), що входить до циклу гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін. Це відображено у 
Базовій навчальній програмі з фізичного виховання 
для вищих закладів освіти ІІІ і IVрівнів акредитації, 
що підготовлена ініціативною групою вчених на за-
мовлення Міністерства освіти і науки України [9]. У 
цьому документі підкреслюється, що «Фізична куль-
тура – невід’ємна важлива частина загальної і фахової 
культури особистості сучасного фахівця, що забезпе-
чує фундамент його фізичного, духовного добробуту 
й успіхи у виробничій діяльності. Особливе значен-
ня має оволодіння фізичною культурою у вищих за-
кладах освіти, де закладаються основи професійної 
підготовки». Згідно із «Державними вимогами до 
навчальних програм з фізичного виховання в системі 
освіти», затвердженими наказом Міністерства освіти 
України від 25.05.98 р. N 188 «Про нормативні доку-
менти з фізичного виховання», вищі заклади освіти 
на підставі навчального плану та базової навчальної 
програми з фізичного виховання розробляють свої ро-
бочі навчальні програми з фізичного виховання. Вони 
конкретизують і доповнюють зміст базової фізкуль-
турної освіти, враховуючи регіональні, етнографічні, 
економічні і екологічні особливості, місцеві народні 
традиції, географічні умови, фізкультурні і спортивні 
інтереси студентів.

Слід лише зауважити, що хоча у державі прийня-
то відповідні постанови щодо формування державних 
стандартів вищої освіти, в тому числі у галузі фізич-
ного виховання, але самих цих Державних стандар-
тів де буде визначено вимоги і, що є найважливішим, 
критерії контролю якості фізичного виховання фахів-
ців визначеного освітньо-кваліфікаційного рівня досі 
не існує. 

Наприклад, у Базовій навчальній програмі з фізич-
ного виховання для вищих навчальних закладів [9] за-
значено, що «Мета дисципліни «Фізичне виховання» 
у вищому закладі освіти – послідовне формування 
фізичної культури особистості фахівця відповідного 
рівня освіти («бакалавр», «спеціаліст», «магістр»), а 
у Положенні про організацію фізичного виховання 
і масового спорту у вищих навчальних закладах [8] 
«Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої 
освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, 
що навчаються (далі – студенти) у вищих навчальних 

закладах потреби самостійно оволодівати знаннями, 
уміннями й навичками управління фізичним розви-
тком людини засобами фізичного виховання та навчан-
ня застосовувати набуті цінності в життєдіяльності 
майбутніх фахівців». Не співпадають у цих двох осно-
вних нормативних документах і завдання фізичного 
виховання. Але, найбільшим недоліком існуючих ви-
мог держави, щодо фізичного виховання студентської 
молоді є відсутність жодного зрозумілого критерію, за 
яким керівництво навчального закладу може оцінити 
якість викладання навчальної дисципліни «фізичне 
виховання». Тобто не зрозумілим є: які саме знання, 
навички або вміння повинний продемонструвати сту-
дент для виявлення свого освітнього рівня з фізичного 
виховання. Це робить процес викладання дисципліни 
фізичне виховання у вищих навчальних закладах (у 
загальноосвітніх школах все це є) некерованим, адже 
мета та завдання в принципі є , а засоби зовнішньо-
го контролю – практично відсутні. Так, жодний декан 
або ректор невзмозі об’єктивно оцінити якість робо-
ти викладачів фізичного виховання. Таке становище 
має свої негативні наслідки. Так, на думку деяких до-
слідників [5, 7] (з якою ми не можемо не погодитись), 
фізичне виховання у більшості ВНЗ не має помітного 
впливу на світогляд і свідомість студентів, форму-
вання в них переконань, установок, ціннісних орієн-
тирів на фізичну культуру, активну життєву позицію. 
Велика кількість студентів, а часто викладачів і, на-
віть, деканів, не сприймають фізичне виховання як на-
вчальну дисципліну, що має свій науково-практичний 
зміст, поняття, принципи, закономірності, методи, 
правила способи діяльності. Для багатьох вона є дією 
механічного характеру [7]. Крім того, у багатьох ви-
щих навчальних закладах навчальною програмою з 
цієї дисципліни не передбачено використання всіх 
форм роботи з фізичного виховання задекларованих 
нормативними документами [1], а саме: лекційних, 
лабораторних, семінарських, індивідуальних занять і 
консультацій. В більшості не спеціальних вищих на-
вчальних закладів у навчальній програмі дисципліни 
«фізичне виховання» не відображено змісту теоре-
тичного розділу дисципліни і теми для самостійного 
вивчення студентів, подекуди зміст навчальної дисци-
пліни з окремих розділів дублює шкільну програму, а 
в деяких випадках теми практичних занять відповіда-
ють змісту програми середніх класів масової школи.

У радянській системі фізичного виховання голо-
вним критерієм ефективності навчального процесу 
було виконання студентами норм ГПО. В Україні сьо-
годні «де-факто» діють Державні тести і нормативи 
фізичної підготовленості, але якщо ми на практиці 
будемо за результатами їх виконанням оцінювати ро-
боту викладачів, виявиться, що всі вони працюють по-
гано, адже рівень фізичної підготовленості сучасних 
студентів є дуже низьким, що відмічено багатьма на-
уковцями (Н. Ю. Борейко, О.Д.Дубогай, В. І. Носков, 
В. Кривенцова, О. П. Романчук, Б. М. Шиян та ін). 

Тобто ми можемо підсумувати, що сьогодні у сис-
темі фізичного виховання однією з найважливіших 
науково-методичних проблем є, по-перше, уточнення 
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переліку обов’язкових знань вмінь і навичок якими 
повинен володіти фахівець відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня, і, по-друге, розроблення 
ефективних методів зовнішнього контролю за якістю 
викладання дисципліни «фізичне виховання» у вищих 
навчальних закладах.

Якщо розробити та впровадити у практику запро-
поновані заходи, це неминуче приведе до необхіднос-
ті вирішення проблеми кадрового забезпечення.

Сьогодні кадрове забезпечення фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах стримується декіль-
кома факторами. Незважаючи на те, що є величезна 
кількість викладачів, які вважають основним факто-
ром низького рівня підготовки кадрів з фізичного ви-
ховання злиденне становищем викладачів, приниже-
них низьким рівнем заробітної плати і відсутністю 
престижу працівника фізичної культури ми вважаємо 
за потрібне виділити ще кілька факторів, що негатив-
но позначаються на якості роботи з фізичного вихо-
вання у вищих навчальних закладах. Так, у значній 
кількості ВНЗ керівництво кафедрами фізичного ви-
ховання здійснюють фахівці, які не мають наукового 
ступеня і фактично не проводять науково-дослідної та 
методичної роботи (або роблять це на дуже низькому 
рівні), що суперечить нормам «Закону України про 
вищу освіту» [2]. Підкреслимо, що в першу чергу пи-
тання кадрового забезпечення вирішують саме вони. 
Разом з тим, у багатьох випадках керівники кафедр є 
особами пенсійного або передпенсійного віку та при 
організації конкурсів на заміщення вакантної посади 
викладача вони віддають перевагу пенсіонерам і сла-
бо стимулюють науково-дослідну і методичну роботу 
молодих науковців. Безперечно, що такого становища 
можна уникнути, якщо керівництво ВНЗ буде при-
діляти належну увагу виконанню вимог, щодо ство-
рення кафедри, згідно яких на кожній кафедрі має 
працювати не менш ніж 3 особи, які мають науковий 
ступень, або наукове звання. Контроль державою за 
дотриманням цих вимог при проведенні акредитації 
навчальних закладів може виступити суттєвим стиму-
лом для зволікання на посади викладачів фізичного 
виховання молоді, яка цікавиться науковою роботою, 
та для стимулювання науково-методичної роботи пра-
цівників кафедр фізичного виховання, що не може не 
вплинути на якість навчального процесу з фізичного 
виховання в цілому. 

Ще одним аспектом, на який необхідно зверну-
ти увагу керівникам вищих навчальних закладів є 
результати науково-методичної роботи з фізичного 
виховання, що є обов’язковою [8]. Зауважимо, що 
у переліку підручників та навчальних посібників 
рекомендованих для використання у вищій школі 
та розміщеному на офіційному сайті Міністерства 
освіта і науки, молоді та спорту України немає 
жодного з фізичного виховання, хоча потреба у таких 
літературних джерелах є незаперечною.

У цій статті ми вирішили не піддавати критиці 
стан матеріально-технічної бази, що сьогодні у 
багатьох ВНЗ України не відповідає жодним вимогам 
[3] оскільки на тлі кризового стану економіки нашої 

держави і за відсутністю достатньої компетентності 
не можемо висунути корисних пропозицій щодо 
його покращення. Але пропоную звернутись до 
історичного досвіду молодої радянської держави 
і нагадати кілька історичних фактів, що свідчать 
про усвідомлення керівництвом держави особливої 
важливості фізичного виховання за часів становлення 
молодої радянської держави незважаючи на голод, 
розруху та поширення хвороб серед населення. 

Завдання, пов’язані з фізичною культурою, були 
визначені у другій програмі більшовицької партії, 
прийнятої у 1919 році. У цій програмі, поряд із 
завданнями в галузі політики, економіки, культури, 
була визначена мета з охорони здоров’я та фізичного 
виховання населення. 

ІІІ з’їзд РКСМ, що відбувся в 1920 році, визначив мету 
і завдання фізкультури і спорту. У прийнятій постанові 
із цього питання вказувалося, що фізичне виховання 
є одним з необхідних елементів загальної системи 
виховання молоді і має безпосередню практичну мету 
– підготовку молоді до трудової, виробничої діяльності 
та збройного захисту Батьківщини. Ця ідея згодом була 
сформульована у Всесоюзному комплексі «Готовий 
до праці і оборони СРСР». З ініціативи комсомолу 
в цей час почався масовий рух за утворення гуртків 
фізкультури на підприємствах, установах, школах і 
навчальних закладах. Силами молоді обладнувалися 
спортивні площадки, поновлювались і ремонтувалися 
спортспоруди, будувалися нові стадіони, лижні 
станції, тири, гімнастичні (О. П. Півень, 2004).

Вперше фізичне виховання було введено в навчаль-
ні плани робітфаків і деяких педагогічних, медичних, 
сільськогосподарських і технічних інститутів країни 
у вересні 1926 року. У липні 1929 року РНК РРФСР 
прийняла постанову про введення занять з фізичного 
виховання в якості обов’язкового навчального пред-
мету у навчальні плани всіх вузів. 

3 серпня 1930 року Президія ВУЦВК прийняла 
«Статут Всеукраїнської, міської та районних рад фіз-
культури України». У ньому передбачалося: 1) запро-
понувати НКО увести фізкультуру до навчальних пла-
нів і програм в усіх навчальних закладах як окрему 
дисципліну, обов’язкову для всіх слухачів в обсязі 3-х 
академічних годин на декаду. (О. П. Півень, 2004).

Висновки.
Підсумовуючи сказане можна констатувати, що фі-

зичне виховання у ВНЗ у традиційному вигляді не є 
діючим. Ми цілком погоджуємось з думкою ректора 
Донецького інституту управління, кандидата медич-
них наук, професора педагогіки і психології, завід-
увача кафедрою психології і педагогіки Володимира 
Івановича Носкова [5]: «... нинішня позиція має бути 
скоригована відповідно до закону України «Про осві-
ту» і підвищених вимог сучасного реформування з 
тим, щоб від «планування та контролю» перейти до 
змістовної трансформації навчального процесу для за-
безпечення підготовки професійно зрілих і здорових 
(фізично і морально) фахівців». Основні напрямки ви-
рішення окреслених проблем у фізичному вихованні 
вищих навчальних закладів ми бачимо у наступному:
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Чітке визначення змісту та засобів внутрішнього 
та зовнішнього контролю за процесом фізичного ви-
ховання.

Принципове дотримання нормативних вимог щодо 
кадрового складу кафедр фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах.

Стимулювання науково-методичної роботи викла-
дачів дисципліни «Фізичне виховання. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на вирішення проблеми пошуку та наукового обґрун-
тування критеріїв визначення ефективності процесу 
фізичного виховання у віщій школі, уточнення його 
змісту та удосконалення методичного забезпечення 
професійно-прикладного фізичного виховання.
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Позитивний вплив вправ для розвитку координації  
у студентів, які займаються фізичним вихованням у групі ЛФК

Куделко В.Е., Улаєва Л.О., Шевченко О.О.
Харківський національний економічний університет 
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Виявлено вплив використання 
вправ на координацію рухів для 
покращення фізичної та розумо-
вої працездатності студентів групи 
ЛФК. У ході дослідження був екс-
периментально обґрунтуваний 
вплив фізичних вправ на розвиток 
координації рухів студентів даної 
групи. Для експерименту студенти 
були розділені на дві групи: у пер-
шій групі заняття проводилися з ви-
користанням вправ для зміцнення 
загального стану здоров’я, у другій 
– на кожному занятті студентам 
надавалася інформація, спрямо-
вану на розширення уявлення про 
функції фізичного виховання у житті 
людини. Результати експерименту 
довели, що у студентів підвищився 
рівень фізичної підготовки.

Куделко В.Э., Улаева Л.А., Шевченко О.А. 
Позитивное влияние упражнений для раз-
вития координации движений у студентов, 
занимающихся физическим воспитанием в 
группе ЛФК. Определено влияние использо-
вания упражнений на координацию движений 
для улучшения физической и умственной ра-
ботоспособности студентов группы ЛФК. В ходе 
исследования было экспериментально обосно-
вано влияние физических упражнений на раз-
витие координации движений студентов дан-
ной группы. Для эксперимента студенты были 
разделены на две группы: в первой группе заня-
тия проводились с использованием упражнений 
для укрепления общего состояния здоровья, во 
второй – на каждом занятии студентам давалась 
информации о функции физического воспитания 
в жизни человека. Результаты эксперимента по-
казали, что у студентов повысился уровень фи-
зической подготовки. 

Kudelko V.E., Ulaeva L.О., 
Shevchenko О.О. Positive im-
pact of exercises for the develop-
ment of students’ coordination of 
movements who are involved in 
physical education in a group of 
the therapeutic physical training 
(TPhT). There was revealed the 
influence of exercises on the coor-
dination of movements to improve 
students’ physical and mental 
capacity in the TPhT group in the 
article. There is the impact of exer-
cises on the development of coordi-
nation was experimentally detected 
in this group of students. Students 
were dividing into two groups. The 
experimental results showed that 
students’ physical training level in-
creased.

Ключові слова:
координація рухів, рівень фізичної 
підготовки, ЛФК, комплекси вправ.

координация движений, уровень физической по-
дготовки, ЛФК, комплексы упражнений.

coordination of movements, level of 
physical training, therapeutic physi-
cal training (TPhT), complex of ex-
ercises.

Вступ.1

Науково-технічний прогрес, «інформаційний 
бум», автоматизація і комп'ютеризація робочих місць 
спричинюють зниження рухової активності та пси-
хологічну перевтому працівників і, як наслідок, при-
зводять до значного зниження їх працездатності. На 
національному рівні така тенденція веде до зниження 
якості використання трудових ресурсів країни, тобто 
до економічних втрат. У такому разі для стовідсотко-
вої реалізації професійних можливостей трудового 
населення України, уряду необхідно приділити увагу 
питанню щодо покращення фізичного та психічного 
стану здоров'я населення. Оскільки здоров'я форму-
ється замолоду, то акцент слід зробити на програмах з 
оздоровлення школярів та студентів.

Аналіз літературних джерел показує, що протягом 
останніх 10-15 років склалась тривожна ситуація: різ-
ко погіршилося здоров'я та фізична підготовленість 
учнівської та студентської молоді. Уже на момент 
вступу у ВНЗ більше 30 % осіб мають відхилення 
у стані здоров'я [1, 2, 3]. Слід відмітити, що метою 
навчального закладу, з одного боку, є підготовка ви-
сококваліфікованих фахівців, а з іншого, привиття 
студентам почуття відповідальності за своє здоров'я 
та звички вести здоровий спосіб життя. У даному ви-
падку мається на увазі звичка студента систематично 
виконувати ранкову гімнастику, дбати про особисту 
гігієну, загартовуватись, бути активним протягом дня, 
дотримуватись режиму дня та режиму здорового хар-
чування, а також відмова від шкідливих звичок.

Одним із підрозділом фізичної культури у ВНЗ є 
лікувальна фізична культура (ЛФК), яка сприяє зни-
женню різних негативних змін в організмі, підвищує 
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обмежену рухову активність та імунітет, поліпшує 
функціональну діяльність життєвоважливих органів, 
діяльність мозку і, як результат, підвищує успішність 
студента [3, 7]. З метою забезпечення ефективнос-
ті процесу оздоровлення студентів у групі ЛФК слід 
чітко уявляти завдання, які при цьому необхідно вирі-
шити. У групі ЛФК займаються студенти з порушен-
ням діяльності опорно-рухового апарату, органів зору, 
серцево-судинної та нервової систем. Всіх їх об'єднує 
дуже низький рівень фізичної підготовки та недостат-
ня рухова активність. Враховуючи всі вищеназвані 
фактори, студенти групи ЛФК мають значно більшу 
потребу у заняттях з фізичної культури, ніж їх одно-
літки, які займаються в основному навчальному відді-
ленні та в групах спортивного вдосконалення.

Робота виконана за планом НДР Харківського наці-
онального економічного університету та за планом НДР 
Харківської державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: виявити вплив використання вправ на ко-

ординацію рухів для покращення функціональної ді-
яльності ЦНС, підвищення фізичної та розумової пра-
цездатності студентів групи ЛФК.

Задачі: визначення рівня фізичної підготовки сту-
дентів ЛФК,  експериментальне обґрунтування впли-
ву фізичних вправ на розвиток координації рухів сту-
дентів даної групи.

Методи: аналіз літературних джерел, педагогічне 
тестування, педагогічний експеримент.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел [4, 5, 6] разом із пе-

дагогічним дослідженням показали, що під дією фі-
зичних вправ в організмі виникають функціональні 
структурні зміни м'язів і відповідних нервових цен-
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трів, розміщених на сегментарному рівні в головному 
мозку. Стимуляція морфо-функціональних та енерге-
тичних можливостей тканин, які забезпечують своєю 
діяльністю м'язові скорочення, і на цій основі розши-
рення діапазону реактивності організму — загальна 
риса усіх без вийнятку фізичних вправ.

Для експерименту, який проводився у ході дослі-
дження, студенти відділення ЛФК були розділені на 
дві групи. На першому етапі експерименту обом гру-
пам було запропоновано виконати три тестові впра-
ви: передача волейбольного м'яча в парах (кількість 
передач — за 30 секунд); вертикальне перебирання 
пальцями гімнастичної палиці (кількість секунд); ме-
тання м'яча для настільного тенісу в обруч (кількість 
попадань з 10 разів, відстань 5 метрів).

Після цього протягом півроку — з листопаду до 
травня — з однією групою заняття проводилися за 
звичайною схемою з використанням вправ для зміц-
нення загального стану здоров'я (ЗРВ, вправи на ди-
хання, вправи на формування рухових навичок). У 
другій (експериментальній) групі викладач на кожно-
му занятті надавав студентам інформацію, спрямовану 
на розширення уявлення про функції фізичного вихо-
вання у житті людини, на підвищення у них мотивації 
до занять фізичними вправами, формування смаків, 
ідеалів, що ґрунтуються на естетичних уявленнях про 
красу людського тіла та його рухів. Крім того, кож-
ному студенту надавалися рекомендації з виконання 

фізичних вправ відповідно до його захворювання. З 
метою покращення координації рухів студентів екс-
периментальної групи ЛФК у ході практичних занять 
були використані наступні комплекси вправ (табл. 1.):

На третьому етапі експерименту студентам експе-
риментальної групи ЛФК знову було запропоновано 
виконати три тестові вправи, які вони виконували на 
початку дослідження. Початкові та кінцеві результати 
представлені у табл. 2.

Як видно з таблиці 2, результати студентів, які за-
ймалися у  експериментальній групі значно покращи-
лися. Динаміку змін більш наглядно можна просліди-
ти на рис. 1, рис. 2. та рис. 3.

Особливої уваги заслуговує вправа «передача м'яча в 
парах за 30 секунд», оскільки у відсотковому відношен-
ні результати з неї були найбільш покращені (кількість 
передач в середньому зросла на 4 у юнаків, що стано-
вить 23,7% росту, та на 5 у дівчат — 30,5% росту).

Також значно покращилися результати з інших 
двох вправ. Так, після проведення експерименту сту-
денти змогли в середньому на 2 – 4 секунди довше 
перебирати  пальцями гімнастичну палицю, втриму-
ючи рівновагу. Результати юнаків з цієї вправи покра-
щилися на 17% (права рука) та 18% (ліва). У дівчат 
спостерігався ще більший ріст показників: 18% (пра-
ва рука) та 18,5% (ліва).

Покращення координації рухів також дуже добре 
видно із результатів виконання вправи «метання м'яча 

Таблиця 1
Рекомендовані комплекси вправ для розвитку координації рухів

№ Опис вправи Методичні вказівки

І-1 Права рука описує коло перед тулубом, ліва — вертикальну лінію. Вико-
нувати на 2 рахунки: 1 — руки нагору; 2 —  руки вниз. 6 – 8 повторів Руки рівні

І-2 Лівою витягнутою рукою обертати перед собою, правою — «креслити» 
рівнобедрений трикутник, підставою донизу. 6 – 8 повторів Не згинати рук

І-3
Руки на рівні грудей зігнути в ліктях долонями донизу. Одну руку обе-
ртати за годинниковою стрілкою, злегка розгинаючи в ліктьовому суглобі, 
другу — проти годинникової стрілки. 6 – 8 повторів

Не опускати лікті

І-4 Ходьба на місці. Крок лівою ногою — змах лівою рукою. Крок правою 
ногою — змах правою рукою. 6 – 8 повторів Високо підіймаючи коліна

І-5 Витягнутою правою рукою виконувати кругові обертові рухи, лівою — 
проводити горизонтальне переміщення. 6 – 8 повторів Не згинати рук

І-6 Витягнутою правою рукою виконувати обертові рухи, лівою — верти-
кальний змах униз. 6 – 8 повторів Не згинати рук

І-7
Руки на рівні грудей зігнуті в ліктях долонями донизу. Однією рукою обе-
ртати за годинниковою стрілкою, злегка розгинаючи в ліктьовому суглобі, 
другою —  проти годинникової стрілки. 6 – 8 повторів

Не опускати лікті

І-8
Права рука на голові, зігнута ліва — повернена долонею до живота. Пра-
вою рукою робити рухи вниз, лівою — обертальні у фронтальній площині 
навколо живота. 6 – 8 повторів

Не згинати спину, про-
довжувати з закритими 

очімами

І-9 Правою рукою робити обертові рухи, лівою — креслити рівнобедрений 
трикутник, лівою ногою спереду позначити квадрат. 6 – 8 повторів Тримати рівновагу

І-10
Хлопок руками над головою й тихий удар ногою по підлозі. На п'ятий раз 
сила удару поступово змінюється тихим хлопком над головою й сильним 
ударом ногою по підлозі. 6 – 8 повторів

Стежити за плавним пере-
ходом сили удару.
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ІІ-1 Стати в шеренгу. Передавати м'яч з рук у руки (вправо, вліво) перед 
грудьми, за спиною.6 – 8 повторів Не роняти м'яч на підлогу

ІІ-2 Стати у колону. Передавати м'яч з рук у руки над головою, між ногами. Не роняти м'яч на підлогу

ІІ-3
Студенти стоять парами обличчям один до одного, перекочують м'яч. Те ж 
саме виконують, сидячи на підлозі, ноги нарізно на відстані 3 – 4 м. 6 – 8 
повторів

Двома руками й однією

ІІ-4
Стоячи, потім сидячи ноги нарізно. Удари м'ячем по підлозі двома руками 
й однією попереду, праворуч, ліворуч. Вкінці слід зловити м'яч двома 
руками. 6 – 8 повторів

Витягнутими руками

ІІ-5 Кидати м'яч в стіну двома руками від грудей і ловити його. Те ж саме, але 
після відбиття м'яча від підлоги (10 разів).

Притиснувши лікті до 
тулуба

ІІ-6 Ведення м'яча на місці (3x10 сек.). Ноги зігнути у колінах

ІІ-7 Обертання м'яча навколо тулуба (2x15 сек.). Не притискати  м'яч до 
тулуба

ІІ-8 Ведення м'яча правою та лівою рукою при ходьбі (18 – 25 м). Змінюючи висоту відскоку

ІІ-9 Ведення м'яча на місці, стоячи на одному коліні (2x15 сек.) Змінюючи висоту відскоку

ІІ-10 Кидати м'яч по черзі правою й лівою рукою від плеча в стіну й ловити 
його (8 – 10 разів). Не роняти м'яч на підлогу

ІІ-11 Перекидувати м'яч через сітку або мотузку, натягнуту на висоті 1, 5 – 2,0 
м (10 – 15 разів). Різними способами

ІІ-12 Кидати м'яч (знизу, зверху, через голову) в обруч, що лежить на підлозі на 
відстані 2 – 3 м (8 разів).

Передача довільним спо-
собом

ІІ-13 Кидати м'яч в ціль (обруч, підвішений на висоті 1, 5 – 2,0 м).6 – 8 повторів Різними способами

ІІ-14 Те ж саме, але кидати м'яч через натягнуту мотузку.6 – 8 повторів Різними способами

ІІ-15 Кидати м'яч в кошик, що стоїть на підлозі, зручним способом (8 – 10 
разів). Різними способами

ІІІ-1 Високо підкидувати м'яч та ловити його із присіданням, присіданням і 
хлопком в долоні, з поворотом праворуч, ліворуч, навкруги (8 – 10 разів). Не роняти м'яч на підлогу

ІІІ-2 Передавати м'яч, чергуючи їх з ударами по підлозі (8 – 10 разів). Передача різними спосо-
бом

ІІІ-3
Студенти стоять по колу, передають м'яч партнерам за годинниковою 
стрілкою й проти неї послідовно кожному й через одного (вправо — пра-
вою рукою, вліво — лівою), (2 – 3 рази в кожну сторону).

Не роняти м'яч на підлогу

ІІІ-4 Студенти стоять по троє, по п'ятеро, передають й ловлять м'яч. 6 – 8 
повторів Не роняти м'яч на підлогу

ІІІ-5 Стоячи в колонах, студенти передають м'яч з переходом гравців у кінець 
своєї або протилежної колони (2 – 3 рази). Не роняти м'яч на підлогу

ІІІ-6 Стоячи по четверо по кутах квадрата, студенти передають м'яч один одно-
му з наступним переходом по діагоналі, по прямій (5 – 6 повторювань). Не роняти м'яч на підлогу

ІІІ-7 Стоячи в парах, вести м'яч на місці правою (лівою) рукою з наступною 
передачею його партнеру (8 – 10 разів).

Передача довільним спо-
собом

ІІІ-8 Ходьба з веденням м'яча, (2x20 м). Поступово змінюючи ви-
соту  відскоку від підлоги

ІІІ-9 Стоячи в парах або по троє, студенти катають по підлозі (потім по 
гімнастичній лаві, установленої похило) м'ячі. 8 – 10 разів М'ячі різного діаметру

ІІІ-10 Катання м'яча на точність між предметами (кубиками).8 – 10 повторів Не збивати предмети

ІІІ-11 Стоячи в парах, студенти катають м'яч в горизонтальні цілі (набивні м'ячі) 
з відстані 4-6 м. 8 – 10 повторів Не збивати предмети

Продовження табл. 1
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Рис. 1. Динаміка зростання результатів вправи “передача м’яча в парах  за 30 секунд”

Рис. 2. Динаміка зростання результатів вправи “метання м’яча для настільного тенісу в обруч”

Таблиця 2
Результати контрольних тестувань студентів з трьох експериментальних вправ  

на початку і в кінці дослідження

Вправи
Результати  

до експерименту
Результати  

після експерименту
Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата

Передача м'яча в парах за 30 секунд, раз 18 – 20 15 – 17 23 – 24 19 – 23
Перебирання пальцями гімнастичної 
палиці,  кількість секунд.

права 7,6 – 9,5 9,8 – 13,8 8,9 – 11 9,5 – 18
ліва 7,9 – 10,1 14,8 – 16,5 9,6 – 12 15,5 – 22

Метання м'яча для настільного тенісу в обруч 
(попадання з 10 разів, відстань 5 м) 5 із 10 4 із 10 7 із 10 6 із 10

150,0%  

100,0%  

50,0%  

0,0%  

130,5%  
123,7%  

100,0%  100,0%  

Юнаки, до експерименту                Юнаки, після експерименту  

Дівчата, до експерименту Дівчата, після експерименту  

7  

7  5  5  
4  6  

5  

4  

3  

2  

1  

0  

Юнаки, до експерименту                Юнаки, після експерименту  
Дівчата, до експерименту Дівчата, після експерименту  
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для настільного тенісу в обруч». В середньому по гру-
пі у юнаків кількість попадань зросла на 2, а у дівчат 
— на 1.

Висновки.
Під час занять з фізичного виховання зі студента-

ми групи ЛФК, крім проведення практичних занять, 
необхідно велику увагу приділяти теоретичній і ме-
тодичній підготовці студентів. Виконуючи фізичну 
вправу, студент повинен чітко уявляти її значення для 
організму та дію на організм. Така інформація моти-
вує студенів та підвищує інтерес до занять, як у групі, 
так і самостійно. 

Використання на заняттях вправ для розвитку ко-
ординації рухів впливає на функціональну діяльність 
ЦНС, процеси обміну речовин, поліпшує загальний 
стан здоров’я, підвищує фізичну та розумову працез-
датність, що сприяє реалізації загальних та творчих 
можливостей студентів.

Результати експерименту підтвердили, що у сту-
дентів підвищився рівень фізичної підготовки для 
більш успішного виконання контрольних нормативів.

Рис. 3. Динаміка зростання результатів вправи «вертикальне перебирання пальцями гімнастичної палиці»
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Анализ кинематики техники фуэте на 720° классического балета
Ли Бо, У Дунфан, Се Цюньсян

Уханьский институт физического воспитания

Аннотации:
Практикой атлетики доказано, что 
чем сложнее элемент, тем слож-
нее техника выполнения упражне-
ний. Фуэте на 720° – это одно из на-
иболее сложных видов фуэте. Его 
выполнение основано на высокой 
технике во время вращения исполни-
теля. Для выполнения этого элемента 
требуется не только хорошее физи-
ческое состояние танцора, но и пра-
вильное владение техники танцора. 
На основании соответственных кине-
матических теорий в данной работе 
проведены качественный анализ и 
количественная анализ фуэте на 720°, 
выполненного лучшими китайскими 
танцорами. Для оценки фуэте был ис-
пользован метод стереоскопического 
изображения и теоретический анализ. 

Лі Бо, У Дунфан, Се Цюньсян. Аналіз 
кінематики техніки фуэте на 720° кла-
сичного балету. Практикою атлетики до-
ведено, що чим складніше елемент, тим 
складніше техніка виконання вправ. Фу-
ете на 720 ° – це одне з найбільш склад-
них видів фуете. Його виконання засно-
ване на високій техніці під час обертання 
виконавця. Для виконання цього елемен-
ту потрібно не тільки хороший фізичний 
стан танцюриста, але і правильність во-
лодіння техніки танцюриста. На підставі 
відповідних кінематичних теорій у даній 
роботі проведені якісний аналіз і кіль-
кісна оцінка фуете на 720 °, виконаного 
кращими китайськими танцюристами. 
Для оцінки фуете використаний метод 
стереоскопічними зображенням і теоре-
тичний аналіз.

Li Bo, Wu Dongfang, Xie Chunxiang. 
Kinematics analysis technique fou-
ettes 720° classic ballet. Athletics prac-
tice proved that the more complex the 
item, the more difficult technique of the 
exercises. Fouettes at 720° one of the 
most difficult types of the fouettes. Its 
implementation is based on high technol-
ogy during rotation of the performer. To 
perform this element not only requires 
good physical condition of the dancer, 
but also requires possession correct 
technique dancer. On the basis corre-
sponding kinematic theory in this study, 
qualitative analysis and quantitative as-
sessment of fouettes at 720 by the best 
Chinese dancers. For analysis, was 
taken the method of stereoscopic images 
and the theoretical analysis.

Ключевые слова:
классический балет; фуэте на 720°; 
кинематика.

класичний балет, фуете на 720°, кіне-
матика.

classical ballet; fouettes at 720 ; kinemat-
ics.

Введение.1

После политической реформы в Китае активно раз-
вивается классический балет. Этот вид танцевального 
искусства содержит богатую культурную сущность и 
во многом влияет на виды спорта, которые интегри-
руют в себе спорт и искусство [1]. На это указывают 
новые правила китайского классического балета. От-
менены ограничения на сложность выполнения эле-
ментов балета, введены правила оценивания сложно-
сти по степени трудности выполнения определенного 
элемента [3]. Это выдвигает новые требования к уров-
ню технического оснащения танцоров и разработке 
новых методов их специальной подготовки [2]. При 
этом, наиболее сложный элемент композиции выра-
жает реальный уровень подготовленности танцора и 
влияет на оценку всего комплекса [4]. Одним из таких 
элементов является фуэте классического балета. Его 
совершенствование с учетом знаний биокинетики, по-
зволит определить закономерность движения и разра-
ботать оптимальный метод его развития [5].

Работа выполнена по плану НИР Уханьского ин-
ститута физического воспитания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – на основании анализа техники фуэте на 

720° классического балета обосновать подходы к его 
совершенствованию.

Организация исследований. В исследовании приняли 
участие студенты факультета танца Уханьской консер-
ватории по специальности балет, и факультета искусств 
Университета физического воспитания и спорта по 
специальности сценического исполнения г. Ухань. Все 
участники являлись победителями крупных всекитай-
ских и международных конкурсов. Всего 8 спортсменов 
(4 мужчины и 4 женщины), возраст 18-24 года. 

Методы исследования: Анализ стереоскопическо-
го изображения. Съемка проведена синхронно двумя 
камерами Panasonic NV — MD9000b с определённой 
точки и фиксированной фокусировкой. Время экспо-
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зиции 1/500 с, частота 50 кадров/с. Угол между глав-
ными оптическими осями 67 градусов, объектив ап-
парата находился от земли 1,1 м, расстояния между 
двумя аппаратами – 8,8 м. A – аппарат: дистанция 
съемки – 8,1 м; B – аппарат дистанция съемки -7,8 м. 

Результаты исследований.
Особенности смещения центра тяжести в про-

цессе выполнения фуэте. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 1. В процессе выполнения фуэте 
на 720° амплитуда по направлению X (вперед и назад) 
и по направлению Y (налево и направо) небольшая. С 
0-0,98 с. в момент снижения центра тяжести до само-
го низкого места амплитуда по X изменяется на 0,001 
м., по Y на 0,079 м. По направлению Z (вертикаль) на 
0,154 м. После 0,84-й с. в момент поднятия центра 
тяжести амплитуда увеличивается в связи с хлестким 
движением (правой) ноги по X на 0,008 м., по Y на 
0,074 м., по Z на 0,203 м. 

В процессе первого круга вращения, амплитуда 
смещения центра тяжести увеличивается: по X на-
правлению – на 0,051 м при вращении на 180°, на 
0,005 м при вращении на 360°; по Y направлению – на 
0,086 м при вращении на 180°, на 0,085 м при враще-
нии на 360°; по Z направлению – 0,103 м при враще-
нии на 180°, 0,048 м при вращении на 360°.

В процессе выполнения второго круга вращения 
амплитуда смещения центр тяжести: по X направле-
нию – на 0,026 м при вращении на 540°, 0,102 м при 
вращении на 720°; по Y направлению – на 0,006 м при 
вращении на 540°, 0,044 м при вращении на 720°; по 
Z направлению – 0,132 м при вращении на 540°, 0,141 
м при вращении на 720°.

Выше указанные данные показывают, что корпус 
практически не сдвинулся по X и Y направлению. 
Центр тяжести снизился до максимума и поднялся 
выше в связи с хлестким движением ноги и сдвинулся 
0,200 м по Z направлению. Эти характеристики обо-
значают, что танцор-исполнитель обладает стабильно-
стью направления корпуса. Потом, вместе с вращением 
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корпуса, ноги и руки меняют свои позиции по верти-
кальной оси, следствием чего центр тяжести сдвигает-
ся по X и Y направлениям. При завершении вращения 
на 720° центр тяжести сдвигается на 0,102 м по X на-
правлению, и на 0,044 м по Y, т. е., в конце элемента 
корпус наклоняется незначительно назад и вправо. Эти 
характеристики обозначают: 1. В конце выполнения 
элемента центр тяжести корпуса находится впереди 
справа. Это является следствием положения руки (впе-
реди корпуса) и ноги (хлесткая нога находится впереди 
справа). Чтобы держать центр тяжести с противодей-
ствием на одной линии и направлять корпус в балансе, 
танцор старается наклонять корпус на левую заднюю 
сторону [6]. 2. В процессе движения танцору необхо-
димо усилить пеленг корпуса, откорректировать ощу-
щение времени и пространства. 

Изменения скорости сдвига центра тяжести 
корпуса в процессе выполнения фуэте. Изменения 
скорости сдвига центра тяжести корпуса в процессе 
выполнения фуэте схематически представлены в та-
блице 2.

В таблице приведены данные о том, что, линейная 
скорость центра тяжести по X, Y и Z имеет различия 
на стадиях выполнения фуэте на 720°. 

В момент снижения центра тяжести, его начальная 
скорость (по X, Y, Z) следующая: VX = 0,084 м/с, VY = 
0,280 м/с; VZ = 0,178 м/с . Это значит, что при сниже-
нии корпуса, центр тяжести сдвигается не только по 
вертикали, но и по X и Y. По скорости сдвига можно 
увидеть, что смещение по X относительно маленькое, 
по Y относительно большое и также превышено на Z 
направлению. По этим характеристикам делаем вывод, 
что когда корпус танцора начал снижаться, его тулови-
ще двигается со смещением налево. Когда нога резко 
поднимается, из-за отводящего движения скорость по 
X имеет максимальное значение. В этот момент, танцор 
умело управляет корпусом. По Y направлению сильное 
смещение не проявилось, вследствие этого скорость 
движения была минимальной – 0,028 м/с. 

При вращении на 180°скорость по Z равна 0,000 
м/с, это значит, что центр тяжести не сдвинулся по 
вертикали. При отводящем движении поднятой ноги 
скорость по Y является максимальной – 0,294 м/с. Ког-
да корпус вращается на 360°, опорная нога вытянута 

в полной мере, при этом скорость по Z (Z=0,396м/с) 
значительно больше, чем по X и Y. Нога, которая вы-
полняет стремительное хлёсткое движение, выбрасы-
вается в правую сторону и образуется угол 90° между 
бедром и голенью, поэтому скорость по Y меньше, чем 
скорость по вертикали. Кроме этого, скорость по X яв-
ляется самой маленькой – 0,072 м/с. Это обозначает 
отсутствие большого наклона вперед или назад. Ког-
да корпус вращается на 720°, скорость опорной ноги 
по Z достигает 0,685 м/с. По сравнению со скоростью 
первого оборота скорость второго оборота увеличива-
ется. Это результат того, что сила выбрасывания ноги 
увеличилась по мере ускорения вращения корпуса. 
Кроме этого, скорость по X направлению больше, чем 
скорость первого оборота. Эти данные показывают, 
что несмотря на одинаковые позиции корпуса, из-за 
разного исполнения и техники, скорость вращения 
имеет значительные различия. 

Таким образом, в процессе исполнения фуэте на 
720°, скорость сдвига центра тяжести изменит соот-
ветственно позиции танцора при вращении [7]. Мак-
симальная скорость, 0,515 м/с, по X проявляется на 
1,840 с, в этот момент нога, выполняющая стреми-
тельное хлёсткое движение начинает подниматься. 
Максимальная скорость, 0,710 м/с, по Y проявляется с 
3,500-ой секунды. В этот момент верхние конечности 
полностью раскрывают угол между бедром и голе-
нью и выполняют стремительное хлёсткое движение. 
Этот угол составляет 90°. Максимальная скорость по 
вертикали проявляется на 3,240-ой с. В этот момент, 
опорная нога вытянута в полной мере на втором обо-
роте, ее скорость (по Z) равна 1,367 м/с.

Анализ временных характеристик движения 
фуэте. С точки зрения биодинамики, чтобы оценить 
технику исполнения со стороны кинематики, одним 
из крайне важных параметров является время, мо-
мент, ритм исполнения каждого этапа [8,9]. 

Таблица 1
Таблица характеристики изменения смещения 

центра тяжести по направлению X, Y, Z в разных 
этапах

Показатели X(м) Y(м) Z(м)

Стартовый этап  0,000 0,000 0,000 
Центр тяжести снижен
до макс 0,001 0,079 0,154

С самой низкой точки
до момента размаха 
ноги в воздухе 

0,008 0,074 0,203

Вращение на 180° 0,051 0,086 0,103
Вращение на 360° 0,05 0,085 0,048
Вращение на 540° 0,026 0,006 0,132
Вращение на 720° 0,102 0,044 0,141

Таблица 2 
Таблица характеристики скорость сдвига  
центра тяжести по направлению X, Y, Z  

в разных этапах

Показатели VX(м/c) VY(м/c) VZ(м/c)

Скорость стартового 
этапа  0,000 0,000 0,000

Начальная скорость 
на снижение 0,084 0,280 0,178

Скорость на самой 
низкой точке 0,001 0,002 0,006

Скорость хлесткой 
ноги от пола 0,515 0,028 0,305

Скорость при вра-
щении на 180° 0,069 0,294 0,000

Скорость при вра-
щении на 360 0,072 0,136 0,396

Скорость при вра-
щении на 540° 0,068 0,009 0,734

Скорость при вра-
щении на 720° 0,322 0,086 0,685

Самая большая 
скорость в процессе 
вращения   

0,515 0,710 1,367
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Время исполнения этапов фуэте на 720° представ-
лено в таблице 3. Данные, в таблице указали на значи-
тельную разницу во времени исполнения этапов. На 
этой основе характеристики фуэте разделили на 5 эта-
пов – от старта до момента снижения центра тяжести 
при вращении корпуса: с 0° до 180°, с 180° до 360°, с 
360° до 540° и с 540° до 720°.

Из таблицы видно, что от старта до момента сни-
жения центра тяжести проходит 0,980 с. Это занимает 
27,220 % от общего времени, соответственно момент 
движения наступает на 0,980-ой секунде. Вращение 
корпуса с 0° до 180° требует 1,060 с. Это занимает 
29,440 % от общего времени, соответственно момент 
движения наступает на 2,040-ой секунде. Вращение с 
180° до 360° требуется 0,640 с. Это занимает 17,780 % 
от общего времени, соответственно момент движения 
наступает на 2,680-ой секунде. Вращение с 360° до 
540° требует 0,360 с. Это занимает 10,000% от общего 
времени, соответственно момент движения наступает 
на 3,040-ой секунде; Вращение с 540°до 720° требует-
ся 0,560 с. Это занимает 15,560% от общего времени, 
соответственно момент движения наступает на 3,600-
ой секунде. Следовательно, наиболее длительный 
период исполнения происходит на этапе вращения 
корпуса от 0°до 180° (1,060 с), самый короткий – на 
этапе вращения с 360° до 540° (0,360 с). Причины 
возникновения разницы времени исполнения стадий 
фуэте на 720° следующие: 1. На первой стадии танцо-
ру требуется 27,220% общего времени, для плавного 
снижения центра тяжести до самого низкого уровня; 
2. В процессе вращения с 180°до 360° корпус враща-
ется с ускорением (после переднего движения), при 
этом время вращения на 180° снижается; 3. Враще-
ние корпуса с 360°до 540° минимальное количество 
времени. Это связано с тем, что, во-первых, с первого 
оборота корпус уже имел большую скорость, которая 
придает дальнейшее ускорение корпусу; во-вторых, 
руки открываются из первой позиции во вторую и ра-
бочая нога совершается круговой поворот в воздухе 
и складывается. При приближении к вертикальной 
оси, скорость вращения ускоряется и требуемое вре-
мя сокращается; 4. Вращение корпуса с 540° до 720° 
является окончательным этапом исполнения. Для того 
чтобы держать корпус в балансе, руки и ноги посте-
пенно открываются. В этот чтобы замедлить скорость 
вращения. На это требуется более длительный период 
времени. 

Выводы.
При исполнении фуэте на 720° важным элементом • 
техники является умение контролировать необходи-
мую амплитуду движения. Допускается минималь-
ное смещение корпуса вперед-назад, вправо-влево. 
Скорость сдвига центра тяжести меняется с враща-• 
ющей позицией корпуса по направлению X, Y и Z. 
Скорость сдвига вперед-назад, вправо-влево очень 
маленькая и не имеет заметных различий. Скорость 
сдвига по вертикали является максимальной. На это 
влияет маховое движение рук и ноги, т.е. изменение 
положения распределенных масс по вертикальной 
оси корпуса. 
Время вращения корпуса и махового движения ко-• 
нечности отличаются. Вращение корпуса прово-
дится раньше времени махового движения ноги. А 
движения рук и ноги проводятся одновременно. 
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Таблица 3
Время и момент исполнения стадий фуэте

Показатели Время
 исполнений, с

Момент 
движения, с

Занятый 
процент времени

Стартовый этап   0,000 0,000 0,000

Центр тяжести снижен до макс 0,980 0,980 27,220

Вращение с 0°до 180°  1,060 2,040 29,440

Вращение с 180°до 360°  0,640 2,680 17,780

Вращение с 360°до 540°  0,360 3,040 10,000

Вращение с 540°до 720°  0,560 3,600 15,560
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Биодинамические особенности Сюанцзы Чжуанти 720°
Ли Юйган, Джао Ленвын, Уан Ли, Ма Хаоцзэ

Уханьский институт физического воспитания г. Ухань КНР

Аннотации:
Представлены внутренние параметры 
и изображение Сюанцзы Чжуанти 720° 
Показано, что в процессе выполнения 
элемента Сюанцзы Чжуанти 720°, 
центр тяжести сдвигается 2,94 м., 1,71 
м. и 1,22 м. по оси X, Y и Z; скорость 
изменяется по X – с 4,22 м/с до 0, по 
Y – с 2,42 м/с до 0, и по Z – с 3,68м/с до 
3,86 м/с. Время выполнения элемента 
1,4 секунды, в т. ч: первый оборот – 
0,41 с., второй оборот–0,33 с. В момент 
окончания разбега ударная сила левой 
и правой стопы составляет 1147,2 Н 
и 1005 Н. При надавливании вторым, 
третьим, четвертым, пятым пальцем 
и плюсневой частью правой стопы 
максимальная сила нажима – 146,1 Н; 
при надавливании первым пальцем и 
плюсневой частью максимальная сила 
нажима – 280,8 Н.  Показана зависи-
мость сближения или удаления частей 
тела с вертикальной осью в момент 
вращения для увеличения или сниже-
ния его скорости. 

Лі Юйган, Джао Льон Вин, Уан Лі, Ма 
Хаоцзе. Біодинамічні особливості Сю-
анцзи Чжуанті 720°. Представлені вну-
трішні параметри і зображення Сюанцзи 
Чжуанті 720 ° Показано, що в процесі ви-
конання елементу Сюанцзи Чжуанті 720 
°, центр ваги зсувається 2,94 м., 1,71 м. 
та 1,22 м. по осі X, Y і Z; швидкість змі-
нюється по X – з 4,22 м/с до 0, по Y – з 
2,42 м/с до 0, і по Z – з 3,68 м/с до 3,86 
м/с. Час виконання елементу 1,4 секун-
ди, в т. ч: перший оборот – 0,41 с., Дру-
гий оборот-0,33 с. У момент закінчення 
розбігу ударна сила лівої та правої стопи 
становить 1147,2 Н і 1005 Н. При натис-
канні другим, третім, четвертим, п’ятим 
пальцем і плесновою частиною правої 
стопи максимальна сила натиску – 146,1 
Н; при натисканні першим пальцем і 
плеснової частиною максимальна сила 
натиску – 280,8 М. Показано залежність 
зближення або видалення частин тіла з 
вертикальною віссю в момент обертан-
ня для збільшення або зниження його 
швидкості.

Li Yugang, Zhao Lianwen, Wang Li, 
Ma Haozhe. Biodynamic features 
Syuantszy Chzhuanti 720°. Presents 
the internal parameters and image Syu-
antszy Chzhuanti 720 ° is shown that 
in the implementation of the element 
Syuantszy Chzhuanti 720 °, the center 
of gravity shifts to 2.94 pm, 1.71 m. and 
1.22 m. on the X, Y and Z; rate varies 
according to X – with 4,22 m/s to 0, Y 
– to 2,42 m/s to 0, and Z – from 3.68 
m/s to 3.86 m/s. Run-time item 1.4 sec-
onds: the first turnover – 0.41 sec., The 
second turnover-0, 33 sec. At the end of 
the takeoff run strike force left and right 
foot of 1147.2 N and 1005 N. Pressing 
the second, third, fourth, fifth finger and 
part of the metatarsal of right foot maxi-
mum intensity of pressure – 146.1 N; 
when pressing the first finger and part 
of the metatarsal maximum intensity of 
pressure – 280.8 N. The dependence of 
convergence or remove body parts with 
a vertical axis of the torque to increase 
or decrease its speed.

Ключевые слова:
Китайское ушу, Сюанцзы Чжуанти 
720°; биодинамика движения.

Китайське ушу, Сюанцзи Чжуанті 720 °; 
біодинаміка руху.

Chinese Wushu Syuantszy Chzhuanti 
720°; biodynamics movement.

Введение.1

Ушу – вид спорта, который представляет собой 
квинтэссенцию традиционной китайской культуры, 
который в течение длительного времени привлекает 
любителей из разных частей мира. С расширением 
мирового влияния традиционной китайской культуры 
сложные элементы ушу привлекают интерес многих 
народов своими особенностями и самобытностью. 

Сюанцзы Чжуанти 720° представляет собой один 
из самых сложных элементов Ушу [3]. Его выполне-
ние является одним из критериев высокого спортив-
ного мастерства [1]. Его можно разделить на три эта-
па: прыжок, поворот в воздухе, приземление. Анализ 
каждого из компонентов движения, а также их взаи-
мосвязей позволит выделить основной компонент 
движения, а также создать впечатление о движении 
как о целостном двигательном акте [4]. Анализ ком-
понентов Сюанцзы Чжуанти 720° позволит раскрыть 
как внутренние так и внешние параметры работы и 
сформировать специализированные предпосылки к 
совершенствованию технического мастерства спор-
тсменов в ушу [5].

Работа выполнена по плану НИР Уханьского ин-
ститута физического воспитания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Методы исследования: Анализ стереоскопическо-

го изображения. Съемка проведена синхронно двумя 
камерами Panasonic NV — MD9000b с определённой 
точки и фиксированной фокусировкой. Время экспо-
зиции 1/500 с, частота 50 кадров/с. Угол между главны-
ми оптическими осями 67 градусов, объектив аппара-
та находился от земли 1,1 м,  расстояния между двумя 
аппаратами – 8,8 м. A – аппарат: дистанция съемки – 
8,1 м;  B –  аппарат дистанция съемки -7,8 м. 
© Ли Юйган, Джао Ленвын, Уан Ли, Ма Хаоцзэ, 2011

Результаты исследований.
Характерные особенности времени исполне-

ния элементов. Длительность Сюанцзы Чжуанти 
720° 1,38+0,06 с от момента надавливания ногой, до 
приземления после поворота в воздухе. В том числе: 
0,32+0.02 с – взмах рукой снизу-вверх налево и на-
давливание ногой,  0,82+0.04 с – поворот в воздухе,  
0,24+0,02 с – пролонгированное приземление. Время 
подъема центра тяжести до максимальной высоты – 
0,28+0,04 с,  снижение до начальной – 0,54+0,02 с. 
Данные поворота на 720o, свидетельствуют, что для 
первого поворота на 360o необходимо 0,41+0,04 с., 
для второго поворота на 360o необходимо 0,33+0,02 
с. Отличительные признаки времени исполнения яв-
ляются важной предпосылкой для успешного выпол-
нения элемента. Соблюдение точности положенного 
времени выполнения не только придает четкий ритм 
движениям, но и гарантирует приобретение соответ-
ствующего импульса при выполнении следующих 
элементов (отталкивание и прыжок, поворот в возду-
хе, приземление и буфер). Нечеткое выполнение неиз-
бежно приведет к  поражению.

Характерные особенности смещения центра 
тяжести. Смещение центра тяжести по оси X (на-
правление вперед),Y (направление влево и вправо), Z 
(направление вверх) в процессе выполнения Сюанцзы 
Чжуанти 720° имеет следующие особенности: по X 
проявляется очевидное линейное движение на 2,4+0,3 
м в течение 1,38 с; по Y и Z отмечено нелинейное дви-
жение, центр тяжести колеблется по Y оси из-за актив-
ных размахов конечностей и туловища с амплитудой  
в пределах 1+0,35 м.  В течение 0,66 ± 0,04 с движе-
ния отчетливо видна амплитуда по Y оси. С 0,66-ой 
секунды движение замедляется. Это значит, что когда 
центр тяжести после резкого движения поднимается 
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до максимальной высоты проявляется отклонение на 
одну сторону из-за размаха туловища с верхними ко-
нечностями и эксцентрического надавливания ногой. 
Нелинейное смещение по Z оси является следствием 
естественного выражения движения от начала до 0,60 
± 0,04 с. Оно вызывает вертикальное смещение цен-
тра тяжести до максимальной высоты – 1,52 ± 0,15 м. 

Характерные особенности скорости движения 
центра тяжести. Данные характеризующие особен-
ности скорости движения центра тяжести представле-
ны в таблице 1.

В процессе анализа выполнения элемента, найде-
ны определенные закономерности, при которых из-
меняется скорость центра тяжести. При взмахивании 
части туловища с конечностями снизу вверх налево 
резко снижается центр тяжести. В результате, самой 
большой составляющей скорости, является скорость 
по направлению вперед (X ось). По левому и право-
му направлению (Y ось) меньше, а самой маленькой 
является скорость по вертикальному направлению (Z 
ось). В стадии прыжка в момент надавливания ноги 
самой большой составляющей скорости является дви-
жение по Z оси, по X оси скорость движения меньше, 
и по Y ось – самые маленькие. Когда центр тяжести 
находится на самом верху, то скорость по X оси самая 
большая, по Y оси наиболее минимальная, по Z оси 
равна нулю. При приземлении составляющая скоро-
сти по Z оси – самая большая, по X оси и Y оси зна-
чительно меньше, что придает движению сбалансиро-
ванное состояние. 

Амплитуда изменения скорости по X оси – самая 
маленькая, по Y оси – больше.  Большая амплитуда 
по Y оси, с одной стороны,  обозначает большую раз-
ницу скорости при боковом раскачивании на разных 
этапах выполнения элемента, а с другой стороны, ото-
бражает балансирующую способность при повороте 
в воздухе.  

 Характерные особенности силы надавливания 
ногой. По анализу распределения силы надавлива-
ния ноги, можно сделать вывод, что в конечном этапе 
разбега перед прыжком правая нога наступает на пол 
раньше левой ноги. Движение происходит в следую-
щем порядке: внешняя сторона передней стопы при-
касается к земле и сразу же переходит на пятку. В этот 
момент макс. величина силы удара составляет 1005 Н. 
Когда левая нога приземлится, первой палец и плюс-
невая кость касается земли и сразу переходит на пят-
ку; в этот момент максимальная величина силы удара 
составляет 1147,2 Н. 

При надавливании нижней конечностью сила уда-
ра от правой ступни образуется в следующем порядке: 
от пятого пальца и плюсневой кости с внешней сто-

роны переходит на первый палец и плюсневую кость. 
Место, выдержавшее максимальную силу надавлива-
ния – это второй, третий, четвертый, пятый палец и 
плюсневая кость. Максимальная сила равна 146,1 Н.  
Сила удара от левой ступни образуется в следующем 
порядке: от пятки быстро переходит на переднюю 
часть стопы, местом, выдержавшим максимальную 
силу надавливания является первый палец и плюсне-
вая кость, Максимальная сила равна 280,8 Н.

По геометрическому рисунку центра силы нада-
вливания ступни сделан вывод, что на этапе прыж-
ка Сюанцзы Чжуанти 720° центр силы сдвигается 
в пределах площади двух опорных ног. В процессе 
торможения и ускорения центр силы наклоняется на 
правую опорную ногу. Центр силы передвигается на 
левую опорную ногу в процессе приземления, буфера 
и надавливания. Когда нижняя конечность переходит 
на полное надавливание, центр силы передвигается на 
переднюю часть обеих опорных ног.  

Характерные особенности внутреннего угла 
между туловищем и левым, правым бедром. При 
взмахе верхней части туловища и конечности вле-
во угол (передний боковой) между туловищем и ле-
вым бедром составляет 47,70o ± 5,82o, между тулови-
щем и левым правым бедром –  137,38o+4,54o . Через 
0,16 с, угол увеличивается до максимума, т. е. до 
165,20o+8,25o и 155,58o+6,52o . При надавливании ле-
вой ногой, правое бедро поднимается вперед и вверх. 
Через 0,46 с, угол уменьшается до минимума, т. е. до 
30,79o+6,12o. Угол между туловищем и правым бедром 
уменьшается с 0,38-ой с. Это обозначает, что левое и  
правое бедро находятся на одной линии с туловищем 
не одновременно, т. е. сначала правая нога поднимает-
ся с туловищем по прямой линии, а затем левая.

Характерные особенности изогнутости левого 
и правого колена. В процессе выполнения движения 
оба колена изгибаются вместе с тазовой частью. Ког-
да угол между туловищем и бедрами становится 47,7o 
(левой) и 137,38o (правой), угол изогнутости колена 
составляет 137,82o+14,35o и 126,49o+10,24o. Когда ско-
рость достигает максимума, угол изогнутости левого 
клена – 151,39o+8,24o. Это означает неполное выпрям-
ление левой ноги. Когда человек в воздухе, суммарный 
момент внешних сил равен нулю и момент количества 
движения сохраняется. Очевидно, чтобы увеличить 
скорость вращения, нужно уменьшить силу инерции. 
Для этого обе ноги должны быть вытянутыми и стяну-
тыми, чтобы уменьшать диаметр вращения и быстро 
завершать поворот в воздухе. Аналогично этому, при 
совершении поворота 720o в воздухе угол изогнутости 
левого и правого колена изменяют с большого на ма-
ленький и с маленького на большой. 

Таблица 1
 Характеристика скорости центра тяжести при выполнении Сюанцзы Чжуанти 720°

Стадии Сюанцзы Чжуанти 720° Vx (м/с) Vy (м/с) Vz (м/с) V3D (м/с)
Взмах верхней части снизу вверх налево 3,28+0,54   2,05+0,36   0,70+0,06   3,93+0,32
Полное надавливание ногой 3,16+0,45 2,39+0,23 4,78+0,25 6,21+0,31
Момент нахождения центра тяжести на макс. высоте 3,45+0,26 2,21+0,15 0,00+0,00 4,10+0,2
Приземление 1,69+0,23 1,71+0,03   4,61+0,36 5,20+0,21
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Характерные особенности изменения угла меж-
ду правым и правым бедром. Идеальный размер угла 
между правым и левым бедром составляет 90o. Если 
больше 90o, то центр тяжести ниже нормы, что увели-
чивает площадь опоры и влияет на скорость размаха 
верхней части. Наряду с этим увеличение расстояния 
между центром тяжести и левой ноги прибавляет на-
грузку на левую ногу, и меняет стартовую скорость. 
Если меньше 90o, то центр тяжести выше нормы, что 
уменьшает площадь опоры и снижает стабильность 
туловища. Кроме этого, ограничивает амплитуду раз-
маха верхней части туловища и в конце концов влияет 
на качество выполнения всего движения. 

Вслед за подъемом туловища угол между левым и 
правым бедром быстро уменьшается. Чтобы обеспе-
чить скорость поворота, нужно уменьшить силу инер-
ции туловища по вертикальной оси, т. е. при самом вы-
соком положении центра тяжести. При этом, левое и 
правое бедро должны быть стянутыми без углов. При 
завершении поворота на 720o  угол между бедрами бы-
стро увеличивается и тело готово к приземлению.

Выводы.
В процессе выполнения элемента Сюанцзы Чжу-

анти 720° центр тяжести смещается на 2,94 м по X 
направлению, на 1,71 м по Y направлению и на 1,22 
м по Z направлению. Интервал смещения скорости по 
X направлению 4,216 м/с – 0,00 м/с; по Y направле-
нию 2,42м/с – 0,00 м/с; по Z направлению 3,68 м/с – 
3,86 м/с. Время выполнения всего элемента – 1,40 с, в 
т. ч. 0,32 с. прыжок, 0,41 с первый поворот в воздухе, 
0,33 второй поворот, 0,24 с на приземление и буфер.

Сила удара в конце разбега перед прыжком со-
ставляет 1147,2 Н с левой ступни и 1005 Н с правой 
ступни. При упоре нижней части на пол, местом, вы-
держивающим максимальную силу, является второй, 
третий, четвертый, пятый палец и плюсневые кости, 
максимальная сила надавливания достигает 146,1 Н. 
Местом, выдерживающим максимальную силу левой 
ступни, является первый палец и плюсневые кости,  
максимальная сила надавливания достигает 280,8 Н.

В процессе выполнения Сюанцзы Чжуанти 720°, 
изменение скорости вращения, углов между главными 
частями тела должно соответствовать силе инерции. 
При превышении скорости вращения, необходимо 
уменьшить силу инерции, т.е., масса соответственных 
частей тела должна приблизиться к вертикальной оси; 
и наоборот, для уменьшения скорости вращения, не-
обходимо увеличить радиус инерции разных частей к 
вертикальной оси. 
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Використання методу стрейн-контрстрейн  
у реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом 

попереково-крижового відділу хребта
Литовка М.В., Бандуріна К.В.

Класичний приватний університет

Анотації:
Досліджено вплив засобів фі-
зичної реабілітації на лікування 
міофасціального больового син-
дрому попереково-крижового 
відділу хребта в поєднанні з 
методом Стрейн-Контрстрейн. 
У експерименті брали участь 2 
групи людей у віці від 35 до 55 
років по 10 осіб в кожній. У екс-
периментальній групі крім кла-
сичних методів фізичної реабі-
літації був застосований метод 
Стрейн-Контрстрейн. Доведена 
ефективність і доцільність ме-
тода Стрейн-Контрстрейн при 
найгострішій болі в перші дні ре-
абілітації.

Литовка М.В., Бандурина Е.В. Использо-
вание метода Стрейн-Контрстрейн в реа-
билитации больных с миофасциальным 
болевым синдромом пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Изучено 
влияние средств физической реабилитации на 
лечение миофасциального болевого синдрома 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в сочетании с методом Стрейн-Контрстрейн. 
В эксперименте принимали участие 2 группы 
людей в возрасте от 35 до 55 лет по 10 человек 
в каждой. В експериментальной группе кроме 
классических методов физической реабилита-
ции был применен метод Стрейн-Контрстрейн. 
Доказана эффективность и целесообразность 
метода Стрейн-Контрстрейн при острейшей 
боли в первые дни реабилитации.

Lytovka M.V., Bandurina K.V. Using 
of Strain-Sounterstrain method in the 
physical therapy of patients with myo-
fascial pain syndrome of lumbosacral 
spine segment. The article examines the 
influence of physiotherapy measures on 
sacrolumbal myofascial pain syndrome 
management in combination with Strain-
Counterstrain method. Two groups of 
patients aged 35-55 years old took part 
in the experiment with 10 people in each 
group. In the experimental group be-
sides classical methods of physiotherapy 
Strain-Counterstrain method was used. It 
proved to be efficient and appropriate for 
acute pain management during the first 
days of therapy.
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Вступ.1

Однією з актуальних проблем сучасної медици-
ни є проблема міофасціального больового синдрому 
(МФБС). Біль у спині, а особливо в нижньому її відді-
лі, — одна з найчастіших причин звернення хворих до 
невропатологів, ортопедів, хірургів, ревматологів, тера-
певтів. Працевтрати від цієї патології займають одне з 
перших місць, оскільки уражається найбільш активна 
група населення у віці від 20 до 60 років, найчастіше 
– 30-50 років.

Багато вчених-клініцистів, таких як С.М. Бубнов-
ський [1], П.Л. Жарков [2], Лоуренс Х. Джонс [3], 
А.В. Стефаниди [4], T.W. Myers [6] та ін., вивчали 
проблему міофасціального больового синдрому. Але, 
можемо відмітити, що різночитання в питанні виник-
нення болю у спині пов’язані з обмеженою кількістю 
адресованою безпосередньо реабілітологові і хворому 
інформації, що основується на науковому обгрунту-
ванні відповідності характеру і режиму фізичного на-
вантаження змінам постави, викликаним запаленням 
м’язів та зв’язок. В теорії і практиці ще недостатньо 
приділяється уваги аналізу найбільш ефективних ме-
тодик реабілітації хворих з міофасціальним больовим 
синдромом попереково-крижового відділу хребта.

Науково-дослідна тема кафедри фізичної реабі-
літації та кафедри теоретичних основ фізичного та 
адаптивного виховання: “Теоретично-методичні заса-
ди фізичного виховання і фізичної реабілітації різних 
груп населення”. Шифр 0107u004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи 
Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити вплив 

засобів фізичної реабілітації на лікування міофасці-
ального больового синдрому попереково-крижового 
відділу хребта в поєднанні з методом Стрейн-
Контрстрейн.
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У відповідності до мети дослідження вирішуються 
наступні завдання:
1) проаналізувати літературні джерела за проблемою 

міофасціального больового синдрому; 
2) оцінити функціональний стан ОРА у хворих з 

міофасціальним больовим синдромом;
3) застосувати метод Стрейн-Контрстрейн у фізичній 

реабілітації хворих з міофасціальним больовим 
синдромом;

4) оцінити ефективність застосування методу Стрейн-
Контрстрейн.
Для виконання поставлених завдань були піді-

брані наступні методи дослідження: метод аналізу 
літературних джерел; педагогічний експеримент; 
медико-біологічні методи дослідження: тестування 
больового синдрому, рухливості хребта, сухожильно-
го рефлексу (колінний, ахіллов), сили м’язів (клубово-
поперековий, великий сідничний), чутливості шкіри 
(больові, тактильні, температурні відчуття), проба Ла-
сега; метод фізичної реабілітації; метод математичної 
статистики.

Дане дослідження проводилося на базі ТОВ “Шко-
ла масажу та оздоровчих технологій” м. Запоріжжя 
з 24.01.2011 до 06.03.2011. У експерименті брали 
участь 2 групи людей у віці від 35 до 55 років по 10 
осіб в кожній. Хворі були направлені з діагнозами: 
ДДУХ, ДДУХ у гострій стадії, гострий радикулярний 
синдром, радикуліт в стадії загострення, міозіт, ос-
теохондроз, остеохондроз із загостренням. Оглядова 
рентгенографія з описом анатомічних утворень на рів-
ні найвищої больової точки була обов'язковою у всіх 
без виключення випадках. 

Критерієм включення в групи дослідження була 
відсутність в анамнезі симптомів випадіння функції 
спинномозкових нервів, а також актуальної органічної 
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патології хребта (артрит, артроз, спондильоз, дискоз 
і т.п.), в тому числі станів після операції на хребті; а 
також, на момент обстеження клінічних проявів за-
хворювань внутрішніх органів у стадії загострення, 
інфекційних захворювань, психічних захворювань та 
інших станів, що перешкоджають проведенню дослі-
дження.

Групам було запропановано у 10-ти денний термін 
пройти реабілітаційний курс масажу із 10-ти проце-
дур щодня й кінетотерапії. Всім пацієнтам експери-
ментальної групи крім класичних методів фізичної 
реабілітації був застосований метод позиційного роз-
слаблення (Стрейн-Контрстрейн), а саме було прове-
дено 10 щоденних сеансів мануальної терапії м'язів 
живота, клубово-поперекових, великого сідничного і 
клубового м'язів.

Зміст даного методу полягає в знаходженні больо-
вих ущільнень у вкороченому м'язі і зближенні його 
місць прикріплень. Це досягається шляхом знахо-
дження такого положення в суглобі, коли дисбаланс 
пропріоцептивної аферентації стає мінімальним, що 
проявляється зменшенням болю при пальпації раніше 
спазмованих м'язів, місць їх прикріплення, або най-
більшим розслабленням тканин в області суглоба. 
Зменшення болю за допомогою ослаблення захисних 
м'язових рефлексів посилює ефективність безпосе-
редньої механічної мобілізації реабілітаційних вправ. 
Стрейн-Контрстрейн слугує відновленню максималь-
ної свободи руху та функціональної діяльності.

Результати дослідження.
Основним чинником, що ініціювало больовий син-

дром, у 85% обстежених було неадекватне динамічне 
фізичне навантаження – різкі нескоординовані рухи 
без попередньої підготовки.

Гострий емоційний стрес у поєднанні з професій-
ними перевантаженнями були супутньою причиною 
МФБС у 15% хворих.

При огляді у всіх пацієнтів виявлені візуальні 
критерії вкорочення косих м'язів живота. У більшос-
ті (80%) спостерігали вкорочення з одного боку зо-
внішнього косого, з іншого боку внутрішнього косого 
м'язів живота; у решти (20%) – ознаки двосторонньо-
го вкорочення косих м'язів живота у поєднанні з вко-
роченням клубово-поперекових м'язів.

У всіх пацієнтів з міофасціальним больовим син-
дромом попереково-крижового відділу хребта були 
виявлені трігерні точки в черевцях м'язів як згиначів, 
так і розгиначів тулуба.

Аналіз результатів оцінки болю за Бубновським 
показав, що до початку проведення реабілітаційних 
заходів в експериментальній й контрольній групах 
рівень болю був 2,10±0,25 бала та 2,10±0,19 бала від-
повідно, групи між собою достовірно не відрізнялися 
(p>0,05), що відображено в таблиці 1.

Після проведення реабілітаційних заходів ми 
отримали наступне: стан 100% пацієнтів покращився 
в обох групах, а саме в експериментальній й контр-
ольній групах рівень болю становив 0,30±0,16 бала та 
0,40±0,17 бала відповідно. Різниця в середніх показ-
никах між групами стала 0,10±0,01 бали (t=0,424), що 

свідчить про незначну, але таки ефективність програ-
ми реабілітації в експериментальній групі. 

Практично всі пацієнти експериментальної групи 
відзначили значне полегшення болю вже після пер-
шого сеансу реабілітації. Різниця між показниками 
обох груп протягом експерименту була не однорідна. 
А саме: на третьому сеансі вона склала 0,70±0,03 бали 
(t=3,984); на п’ятому – 0,90±0,05 (t=3,818); на сьомо-
му – 0,50±0,04 (t=1,765), при однаковому початковому 
рівні. Це говорить про те, що в експериментальній 
групі біль найінтенсивніше спадав вже після першого 
сеансу, а саме в перші 5 днів; а в контрольній групі 
біль найінтенсивніше спадав тільки після п’ятого се-
ансу, а саме в останні 5 днів. Використаний нами ме-
тод Стрейн-Контрстрейн в експериментальній групі 
дозволив знизити больовий синдром до мінімальних 
показників вже до п’ятого сеансу.

Аналіз результатів оцінки рухливості хребта 
(табл. 2) протягом експерименту показав, що до по-
чатку проведення реабілітаційних заходів в експери-
ментальній й контрольній групах рівень рухливості 
хребта був 21,00±3,12 см та 20,50±3,37 см відповідно, 
групи між собою різнилися на 0,50±0,25 см (t=0,109), 
тобто (p>0,05).

Після проведення реабілітаційних заходів ми отри-
мали наступне: стан 100% пацієнтів покращився в 
обох групах, а саме в експериментальній й контроль-
ній групах рівень рухливості хребта став 2,50±1,42 см 
та 3,50±1,12 см відповідно (що свідчить про ефектив-
ність програми реабілітації в обох групах). В експери-
ментальній групі різниця між показниками першого 
і заключного сеансу реабілітації склала 18,50±1,70 
см (t=5,395), і в контрольній групі – 17,00±2,25 см 
(t=4,779). Як результат, після проведення реабілітації 
між собою групи стали різнитися на 1,00±0,30 см 
(t=0,553). 

З таблиці 2 видно, що різниця між показниками 
обох груп протягом експерименту була неоднорідна. 
А саме: на третьому сеансі вона склала 6,50±0,05 
см (t=1,535); на п’ятому – 6,00±0,49 см (t=1,670); на 
сьомому – 5,50±0,20 см (t=1,953), при початковій 
різниці 0,50±0,25 см (t=0,109). Це говорить про те, 
що в експериментальній групі показники рухливості 
хребта найінтенсивніше відновлювалися вже після 
першого сеансу, а саме в перші 7 днів; а в контрольній 
групі – тільки з третього сеансу, а саме в останні 7 
днів. 

До початку проведення реабілітаційних заходів на 
лівому клубово-поперековому та правому великому 
сідничному м'язах в експериментальній й контрольній 
групах рівень сили був 1,20±0,14 бала та 1,20±0,21 бала 
відповідно, групи між собою достовірно не відрізня-
лися (p>0,05). Cтан сили лівого клубово-поперекового 
та правого великого сідничного м’язів до десятого се-
анса покращився у 100% пацієнтів в експерименталь-
ній, і у 80% пацієнтів – в контрольній групі (рівень 
сили цих м’язів став 0,20±0,14 та 0,40±0,17 бали від-
повідно). Різниця в показниках сили м’язів між група-
ми стала 0,20±0,03 бали, між собою групи стали до-
стовірно відрізнятися (p<0,05).
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Таблиця 1
 Оцінка болю за Бубновським протягом експерименту (в балах)

Контрольні сеанси Експериментальна група Контрольна  група  P

Сеанс 1 2,10±0,25 2,10±0,19 > 0,05

Сеанс 3 1,20±0,14 1,90±0,11 < 0,05

Сеанс 5 0,90±0,19 1,80±0,14 < 0,05

Сеанс 7 0,50±0,18 1,00±0,22 > 0,05

Сеанс 10 0,30±0,16 0,40±0,17 > 0,05

P (до й після реабілітації) < 0,05 < 0,05 -

Таблиця 2
Оцінка рухливості хребта протягом експерименту ( см)

Контрольні сеанси Експериментальна група Контрольна  група P

Сеанс 1 21,00±3,12 20,50±3,37 > 0,05

Сеанс 3 12,50±2,97 19,00±3,02 > 0,05

Сеанс 5 9,50±2,28 15,50±2,77 > 0,05

Сеанс 7 6,00±1,89 11,50±2,09 > 0,05

Сеанс 10 2,50±1,42 3,50±1,12 > 0,05

P (до й після реабілітації) < 0,05 < 0,05 -

Різниця між показниками сили лівого клубово-
поперекового та правого великого сідничного м’язів 
обох груп протягом експерименту була не однорідна. 
А саме: на третьому сеансі вона склала 0,10±0,03 бали 
(t=0,343); на п’ятому – 0,50±0,12 (t=1,955); на сьомому 
– 0,30±0,01 (t=1,273), при однаковому початковому 
рівні. Це говорить про те, що в експериментальній групі 
сила лівого клубово-поперекового та правого великого 
сідничного м’язів найінтенсивніше відновлювалася 
з третього по п’ятий сеанси; а в контрольній групі – 
тільки з п’ятого по сьомий сеанси.

Використаний нами метод Стрейн-Контрстрейн 
в експериментальній групі дозволив набагато ско-
ріше відновити силу м’язів, а саме з п’ятого сеансу 
вже встановився стабільно низький рівень порушень 
сили лівого клубово-поперекового та правого вели-
кого сідничного м’язів. А в контрольній групі такого 
саме низького рівня порушень було досягнуто тільки 
на десятому сеансі.

Що стосується сили правого клубово-поперекового 
та лівого великого сідничного м'язів, то напочатку про-
ведення реабілітаційних заходів в експериментальній 
й контрольній групах рівень був однаковий – 1,80±0,14 
бала. Різниця між показниками сили цих м'язів обох 
груп протягом експерименту була не однорідна. А 
саме: на третьому сеансі вона склала 0,30±0,01 бала 
(t=1,273); на п’ятому – 0,20±0,07 (t=0,923); на сьомому 
– 0,30±0,04, (t=1,333), при однаковому початковому 

рівні. Це говорить про те, що в експериментальній 
групі сила правого клубово-поперекового та лівого 
великого сідничного м’язів найінтенсивніше віднов-
лювалася з першого по сьомий сеанси; а в контроль-
ній групі – тільки з третього по десятий сеанси.

Після проведення реабілітаційних заходів на пра-
вому клубово-поперековому та лівому великому сід-
ничному м'язах ми отримали наступне: стан 100% 
пацієнтів покращився в експериментальній; і 90% 
пацієнтів – в контрольній групі, а саме в експеримен-
тальній й контрольній групах рівень сили правого 
клубово-поперекового та лівого великого сідничного 
м'язів становив 0,30±0,16 та 0,40±0,17 бали відповід-
но. Різниця в показниках між групами стала 0,10±0,01 
бала, що свідчить про ефективність програми реабілі-
тації в експериментальній групі. Як результат: після 
проведення реабілітації між собою групи стали від-
різнятися на t=0,424 (p>0,05).

Підсумковуючи результати дослідження на першо-
му огляді виявлено, що: болевий синдром у дослідже-
ні різною мірою проявлявся у 100% хворих, при цьому 
рухливість хребта була обмежена у 95% хворих; про-
ба Ласега була позитивною у 100% випадків; болевий 
синдром, а саме больові зони, у 80% учасників дослі-
дження знаходились у верхньому квадранті медіаль-
но сідничної області; з них 50%  мали проекційний 
характер у стегно й гомілку; у 20% хворих дислокація 
больових точок була на лінії остистих відростків. 
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Після 10 денного курсу реабілітації 100% дослідже-
них мали позитивну динаміку з усіх показників (больо-
вий синдром, рухливість хребта, сухожильні рефлекси, 
сила м’язів, чутливість шкіри, проба Ласега).

У 45% хворих залишились мінімальні прояви по-
рушення опорнорухового апарату, а саме найбільше – 
недостатня рухливість хребта. Напевно, це пов’язано 
з віком і родом діяльності. 

Помірний больовий синдром залишився у 30% 
хворих. При цьому біль з'являвся при різкому пере-
ході з одного положення тіла в інше і при фізичному 
навантаженні, але повністю був відсутній в спокійно-
му положенні лежачи і при помірних рухах, коротко-
часному перебуванні на ногах.

Оцінка чутливості шкіри і оцінка сухожильних 
рефлексів виявилися малоінформативними. Дісреф-
лексія при ахілловій пробі у 85% пацієнтів швидше 
пов'язана з компенсаторним перевантаженням всього 
задньої міофасціального ланцюга.

Висновки.
1. Проаналізувавши дані літературних джерел сто-

совно міофасціального больового синдрому, 
і, вивчивши анатомічні і топографоанатомічні 
деталі в попереково-крижовому відділу хреб-
та і таза можна зробити висновок, що причиною 
болю поперекової локалізації є компенсаторне 
перенапруження міофасціальної системи, а саме 
м’язів, зв’язок, сухожилль, фасцій як відповідь на 
неадекватні динамічні фізичні навантаження. Роль 
дегенеративно-дистрофічного ураження хребта в 
патогенезі МФБС мінімальна.

2. Ми також оцінили стан опорнорухового апарату 
у хворих з міофасціальним больовим синдромом, 
і з’ясували, що: болевий синдром у досліджені 
різною мірою проявлявся у 100% хворих, при цьо-
му рухливість хребта була обмежена у 95% хво-
рих; проба Ласега була позитивною у 100% випад-
ках; болевий синдром, а саме больові зони, у 80% 
учасників дослідження знаходились у верхньому 
квадранті медіально сідничної області; з них 50% 
мали проекційний характер у стегно й гомілку; 
у 20% хворих дислокація больових точок була на 
лінії остистих відростків. Основним чинником, що 
ініціювало больовий синдром, у 85% обстежених 
було неадекватне динамічне фізичне навантажен-
ня – різкі нескоординовані рухи без попередньої 
підготовки. Гострий емоційний стрес у поєднанні з 
професійними перевантаженнями були супутньою 
причиною МФБС у 15% хворих. У всіх пацієнтів 
виявлені візуальні критерії вкорочення косих м'язів 
живота. У більшості (80%) спостерігали вкоро-
чення з одного боку зовнішнього косого, з іншого 
боку внутрішнього косого м'язів живота; у решти 
(20%) – ознаки двостороннього вкорочення косих 
м'язів живота у поєднанні з вкороченням клубово-
поперекових м'язів.

3. Всім пацієнтам експериментальної групи крім класич-
них методів фізичної реабілітації був застосований ме-
тод позиційного розслаблення (Стрейн-Контрстрейн), 
а саме було проведено 10 щоденних сеансів мануальної 
терапії м'язів живота, клубово-поперекових, великого 
сідничного і клубового м'язів.

4. Після 10 денного курсу реабілітації 100% 
досліджених експериментальної групи мали пози-
тивну динаміку. Помірний больовий синдром зали-
шився у 30% хворих. При цьому біль з'являвся при 
різкому переході з одного положення тіла в інше і при 
фізичному навантаженні, але повністю був відсутній 
в спокійному положенні лежачи і при помірних ру-
хах, короткочасному перебуванні на ногах.
Використаний нами метод Стрейн-Контрстрейн в 

експериментальній групі дозволив: знизити больовий 
синдром до мінімальних показників вже до п’ятого 
сеансу; відновити показники рухливості хребта вже 
після першого сеансу, а саме в перші 7 днів; набагато 
скоріше відновити силу м’язів, а саме з п’ятого сеансу 
вже встановився стабільно низький рівень порушення 
сили лівого клубово-поперекового та правого вели-
кого сідничного м’язів, а в контрольній групі такого 
саме низького рівня порушень було досягнуто тільки 
на десятому сеансі; скорішому відновленню сили пра-
вого клубово-поперекового та лівого великого сіднич-
ного м'язів.

Метод Стрейн-Контрстрейн був особливо ефектив-
ним при найгострішій болі в перші дні реабілітації.

У подальшому планується застосовувати Стрейн-
Контрстрейн як метод фізичної реабілітації не тільки 
у хворих з порушеннями функцій опорно-рухового 
апарату, а й у комплексній реабілітації хворих з по-
рушеннями функцій нервової системи.
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Клинико-физиологическое обоснование использования средств 
физической реабилитации при хирургических заболеваниях

Манжуловский В.Н., Мохамед Али
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотації:
Рассмотрены взгляды относитель-
но осложнений после хирургических 
операций на органах брюшной по-
лости у больных. Проведено анализ 
публикаций различных авторов о 
причинах осложнений после хирурги-
ческих операций. Высказано мнение, 
что наиболее важной причиной после 
операционных осложнений является 
гипокинезия больных в послеопера-
ционном периоде. Показано, что гипо-
кинезия является фактором, который 
начинает патофизиологические изме-
нения в организме больного, закан-
чивающиеся послеоперационными 
осложнениями. Предложено вклю-
чать лечебную физкультуру, массаж 
и физиотерапевтические процедуры 
в лечебные комплексы в качества 
средств физической реабилитации для 
профилактики послеоперационных 
осложнений у больных после хирурги-
ческих операций.

Манжуловський В.М., Мохаммед А. 
Клініко-фізіологічне обґрунтування 
використання засобів фізичної ре-
абілітації при хірургічних захворю-
ваннях. Розглянуто погляди відносно 
ускладнень після хірургічних операцій 
на органах черевної порожнини у хво-
рих. Проведено аналіз публікацій різ-
них авторів про причини ускладнень 
після хірургічних операцій. Висказано 
погляд, що найбільш важливою при-
чиною післяопераційних ускладнень є 
гіпокінезія хворих у післяопераційному 
періоді. Показано, що гіпокінезія вва-
жається фактором, який починає пато-
фізіологічні зміни в організмі хворого, 
які закінчуються післяопераційними 
ускладненнями. Пропоновано вклю-
чати лікувальну фізкультуру, масаж і 
фізіотерапевтичні процедури в якості 
засобів фізичної реабілітації для профі-
лактики післяопераційних ускладнень у 
хворих після хірургічних операцій.

Manshulovsky V.M., Mohammed Ali. 
Clinical physiological basis for applica-
tion of means of physical rehabilitation 
in surgical diseases. Opinions concern-
ing complications after surgical opera-
tions of abdominal viscera of patients are 
considered. The analysis of publication 
of various authors about the reasons of 
complications after surgical operations 
is carried out. The opinion that the most 
important reason of postoperative com-
plication is a hypokinesia of patients in 
the postoperative period is advanced. It 
is shown that the hypokinesis is the factor 
which begins pathophysiological changes 
in an organism of the patient coming to an 
end with postoperative complications. It is 
offered to include physiotherapy exercis-
es, massage and physiotherapeutic pro-
cedures in medical complexes as means 
of physical rehabilitation for preventive 
maintenance of postoperative complica-
tions as patients after surgical operation. 

Ключові слова:
хирургические операции, осложнения ги-
покинезия, физическая реабилитация.

хірургічні операції, ускладнення, гіпокі-
незія, фізична реабілітація.

surgical of operations, complication,  hy-
pokinesis, physical rehabilitation.

Введение.1

Хирургическая операция, с патофизиологической 
точки зрения, представляет собой многокомпонент-
ный стресс, вызывающий нарушение функций жиз-
ненно важных органов и систем больного [1, 2, 5, 9, 
10].

Оперативное вмешательство, выполняемые по по-
воду хирургических заболеваний органов брюшной 
и грудной полостей, существенно изменяют деятель-
ность дыхательной, сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной, выделительной и других систем организма 
больного [1, 2, 5].

Это обусловлено тем, что сильные болевые импуль-
сы, в чрезмерном количестве исходящие из операцион-
ной раны и наркотические вещества, циркулирующие 
в кровеносном русле больного, нарушают регулирую-
щую деятельность центральной нервной системы, угне-
тают и извращают компенсаторно-приспособительные 
реакции организма больного [1, 3, 5].

В послеоперационном периоде больной находится 
на постельном режиме, в состоянии резко сниженной 
двигательной активности – в состоянии гипокинезии. 

Гипокинезия у больного после операции обуслов-
лена действием на него болевого фактора, в результа-
те которого ограничиваются дыхательные экскурсии 
грудной клетки и диафрагмы, а также угнетающим 
действием наркотических веществ, циркулирующих 
в течении минимум 24 часов в кровеносном русле 
оперированного больного, он также ослаблен в ре-
зультате потери крови и вынужденного голодания. 
Наркотические вещества блокируют гладкую муску-
латуру внутренних органов, в том числе блокируют 
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глотательный рефлекс, поэтому больной вынужден 
голодать, а также угнетают перистальтику кишечника 
[2, 5, 6, 10].

При гипокинезии ослабляется гемодинамика и 
уменьшается скорость кровотока, что сопровождает-
ся застойными явлениями  во внутренних органах, в 
малом тазу и в нижних конечностях [2, 5, 6].

Таким образом, болевой фактор и наркотические ве-
щества нарушают деятельность дыхательной системы 
– дыхание становится поверхностным, частым и нере-
гуляторным, что приводит к гипоксемии и гипоксии. 

Ослабление гемодинамики в результате гипокине-
зии больного, гипоксия и гипоксемия, как следствие 
нарушений в дыхательной системе, сопровождаются 
нарушением сократельной функции сердца. 

Снижение перистальтики кишечника, особенно в 
первые 24 часа после операций на органах брюшной 
полости, приводит к накоплению газов в кишечнике и 
метеоризму. Метеоризм приводит к поднятию уровня 
стояния диафрагмы, уменьшает ее экскурсии, вызы-
вает застой в нижних отделах легких, и утрудняет со-
кратительную деятельность сердца [5, 6, 11].

Нарушения деятельности дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, снижение перистальтики кишеч-
ника считаются послеоперационными осложнениями, 
которые требуют соответствующей коррекции, пото-
му что при их прогрессировании, даже технически 
правильно выполненная операция, нередко заканчи-
вается смертельными исходом [1, 10].

Поэтому в современной хирургии принят метод 
активного ведения больных после операций, с ис-
пользованием различных двигательных режимов и 
таких средств физической реабилитации как лечебная 
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физическая культура, массаж и физиотерапия [1, 2, 5, 
6, 10, 11].

Работа выполнена согласно тематики кафедры фи-
зической реабилитации: 4.3.1. «Усовершенствование 
оздоровительно-реабилитационных программ профи-
лактики и коррекции дисфункций, которые обуслов-
лены нарушениями в разных системах организма».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать необходимость ис-

пользования средств физической реабилитации при 
оперативных вмешательствах на органах брюшной 
полости, определить последовательность и методику 
применения этих средств. 

Методы исследования – анализ научно-
методической литературы по теме исследования. 

Результаты исследований. 
Оперативные вмешательства, выполняемые при 

хирургических заболеваниях органов брюшной по-
лости, сопровождаются различными осложнениями, 
которые, без соответствующей коррекции, прогресси-
руют и нередко заканчиваются смертельными исхода-
ми [1, 5, 10].

Причины осложнений чаще всего связаны с тяже-
стью основного заболевания, объемом оперативного 
вмешательства, с большой кровопотерей, наличием 
интоксикации у больных.

Часть осложнений обусловлена функциональными 
нарушениями деятельности нарушениями деятель-
ности сердечно-сосудистой, дыхательной, выдели-
тельной систем. Третья группа осложнений являются 
следствием обострений имеющихся у больных сопут-
ствующих заболеваний – гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, хронический нефрит и других забо-
леваний [1, 5, 10].

Еще одна часть осложнений развиваются в ре-
зультате нагноения раны, недостаточности швов ана-
стомозов и возникновения перитонита. Однако эти 
осложнения являются прерогативой и заботой хирур-
гов, поэтому на этой части осложнений мы не будем 
акцентировать внимание. Учитывая, что статья адре-
сована, в основном, специалистам-реабилитологам, 
мы попытаемся дать объяснения тем действиям реа-
билитолога, которыми он будет пользоваться в хирур-
гическом отделении у постели больных в послеопера-
ционном периоде. 

Безусловно, что, в определенной степени, при 
объяснении некоторых излагаемых положений будет 
использован опыт, основанный на более чем 600 опе-
раций на органах брюшной полости, приобретенный 
нами во время заграничной командировки. 

Прежде всего следует сказать, что проблема веде-
ния больных после хирургических операций на органах 
брюшной полости существует более 100 лет и изучению 
причин послеоперационных осложнений и смертности 
больных после абдоминальных операций посвящено 
большое количество публикаций – статей, монографий, 
учебных пособий и учебников [1, 2, 6, 8, 10].

Впервые в 1903 г. П.И.Дьяконов выдвинул предпо-
ложение о том, что раннее вставание больных после 

хирургических операций, способствует улучшению 
нервно-психического статуса больных и благоприят-
ствует их выздоровлению [10]. Прошло 80 лет и этот 
же автор отмечает, что в настоящее время ранний ак-
тивный режим, рекомендованный П.Ц.Дьяконовым, 
широко внедрен в практику всех хирургических отде-
лений [10]. Далее автор пишет, что «многие хирурги 
разрешают больным подниматься с постели и даже 
ходить по палате на 2-й день после аппендэктомии и 
грыжесечения» [10].

Поразительно то, что мы наблюдали во время 
загранкомандировки – после операции кесарева се-
чения, произведенной в плановом порядке утром, 
местные врачи разрешали родственникам родильни-
цы поднимать ее в тот же день после 15.00, во время 
посещения больных, и водить по коридору. Харак-
терно, что ни одного случая развития у родильниц 
воспаления легких, тромбофлебита глубоких вен 
голени, тромбоэмболии легочной артерии, не было 
зафиксировано.

Эти наблюдения наводят на мысль о том, что, по-
видимому, есть необходимость сокращать до мини-
мума, время пребывания больных в постели с целью 
профилактики у них послеоперационных осложнений 
в виде пневмонии, тромбофлебита глубоких вен голе-
ни, тромбоэмболии легочной артерии. Ведь не секрет, 
что и сегодня нередко имеются случаи смерти боль-
ных от тромбоэмболии легочной артерии, что описано 
в научной литературе и, особенно часто встречается в 
газетных публикациях [1, 4, 5, 7, 10].

Анализ данных литературы свидетельствует о том, 
что, несмотря на активную тактику ведения больных 
после хирургических операций на органах брюшной 
полости, тем не менее, у больных и сегодня име-
ют место такие осложнения как воспаление легких, 
тромбофлебит глубоких вен голени, тромбоэмболия 
легочной артерии, спаечный процесс в брюшной по-
лости, нарушение перистальтики кишечника и другие 
осложнения [1, 4, 5, 8, 9, 10].

Поэтому сегодня лечение больных с хирургиче-
скими заболеваниями проводят комплексно. Меди-
цинская реабилитация больных включает операцию, 
медикаменты и средства физической реабилитации – 
лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию, кото-
рую используют в больничном периоде реабилитации 
[3, 5, 6, 9, 10, 11].

Последовательность использования и методика 
применения лечебной физкультуры у больных после 
операции должна начинаться с восстановления фи-
зиологии дыхательной системы, так как эта функция 
нарушается практически у всех больных, оперирован-
ных под интубационным наркозом – дыхание у этих 
больных становится поверхностным, частым и нере-
гулярным [5, 6]. 

Учитывая, что человек может волевыми усилиями 
регулировать ритм и глубину дыхательных движений, 
больной, по команде реабилитолога, начинает выпол-
нять вначале статические дыхательные упражнения 
– до 4-5 раз, а потом, под контролем реабилитолога, 
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выполняет динамические дыхательные упражнения – 
до 5-6 раз. 

Затем реабилитолог акцентирует внимание боль-
ного на том, что он должен, каждые 1,5-2 часа, само-
стоятельно выполнять динамические дыхательные 
упражнения и объясняет больному, что физические 
упражнения ускоряют восстановление физиологии 
дыхательной системы  [5, 6, 11].

Сознательное выполнение больным физических 
упражнений, как средства лечебной физкультуры, яв-
ляется главным преимуществом лечебной физкульту-
ры перед остальными средствами физической реаби-
литации. 

Усиление легочной вентиляции с помощью ды-
хательных, а в последующем и других физических 
упражнений, активизирует  кровообращение и газооб-
мен в легочной системе, уменьшает застойные явления 
в ней, ускоряет выведение наркотических веществ, 
циркулирующих в кровеносной системе больных. 

Следует согласиться с мнением авторов, которые 
считают, что «наверное нет лучшего метода предупре-
ждения легочных осложнений и улучшения деятель-
ности легких после операций и травм, как дыхатель-
ная гимнастика». Речь идет о таких осложнениях как 
гипостатическая пневмония, ателектазы и бронхиты 
[5, 6, 9, 11].

Улучшение газообмена в легких способствует 
насыщению крови кислородом, уменьшению  ги-
поксии тканей и органов и усилению окислительно-
восстановительных процессов в организме больного.

Изложенное выше дает основание другим авторам 
утверждать, что «восстановление полноценного меха-
низма дыхания и усиления функции дыхания благо-
приятно отражается на течении послеоперационного 
периода после различных операций на органах брюш-
ной полости, а, тем более, после торакальных опера-
ций» [1, 2].

После восстановления физиологии дыхательной 
системы, следующим действием реабилитолога явля-
ется профилактика у больных тромбофлебита глубо-
ких вен нижних конечностей и тромбоэмболии легоч-
ной артерии [4, 8, 10].

С этой целью реабилитолог использует комплекс, 
который состоит из 3-х упражнений, выполняемых 
больным. 

Первое упражнение – вращательные движения 
в голеностопных суставах обеих ног, сначала в одну 
сторону на счет 1-2-3-4, а затем – в другую; повторять 
движения – до 4-х раз в обе стороны.

Второе упражнение на нижних конечностях со-
стоит в следующем – по команде реабилитолога 
больной напрягает мышцы голени и бедра обеих 
ног на 2-3 сек.; дольше – не нужно, т.к. это движе-
ние несколько утомительно для больных и необо-
снованно в плане – гемодинамики. Мышцы нижних 
конечностей должны напрягаться и расслабляться, 
выполняя функцию «мышечного насоса», способ-
ствуя ускорению движения крови в сосудах нижних 
конечностей.

Третье упражнение состоит в следующем – боль-
ной делает максимальный вдох, в зависимости от бо-
левых ощущений в ране, а затем – удлиненный вы-
дох через стиснутые губы, на счет – 1-2-3-4-5-6 или 
дольше. Принцип действия указанного упражнения 
состоит в следующем – при вдохе расширяется груд-
ная клетка и уплощаясь, опускается диафрагма. В ре-
зультате в грудной полости создается отрицательное 
движение, что способствует облегчению тока крови 
от нижних конечностей – к грудной полости. В ли-
тературе эти три упражнения называют «экстракар-
диальными факторами», которые облегчают работу 
сердца больного по поддержанию гемодинамики в 
послеоперационном периоде [5, 6, 11]. 

Последующие действия реабилитолога в методике 
проведения реабилитации после операций на органах 
брюшной полости состоят в профилактике спаечно-
го процесса в брюшной полости. Для этого, уже на 
следующий день после операции, реабилитолог пово-
рачивает больного на сторону операционной раны, а 
еще через день – на второй бок. Такие действия спо-
собствуют перемещению органов брюшной полости 
и предотвращают образование в животе больного спа-
ечного процесса [5, 6].

Мы находили в брюшной полости у больных фи-
бриновые нити, которые формируют в последующем 
спайки, при проведении релапаротомии на 3-й день 
после операции, т.е. уже через 48 часов. 

Становится очевидным, что больной не должен, 
находиться в состоянии гипокинезии больше 24-часов 
после операции.

Повороты больного на бок дают возможность 
реабилитологу использовать лечебный массаж. Мас-
саж используют для усиления кровообращения, что 
предотвращает застойные явления в легких, улучшает 
легочную вентиляцию, дренажную функцию бронхи-
ального дерева, способствует отхождению мокроты.

Массаж используют и как средство улучшения пе-
ристальтики кишечника, массажируя живот и обходя 
область операционной раны [5, 6].

Физиотерапевтические процедуры используют 
у больных в послеоперационном периоде достаточ-
но широко, так как они обладают обезболивающим, 
рассасывающим и иммуностимулирующим дей-
ствием путем усиления кровообращения и усиления 
окислительно-восстановительных процессов в обла-
сти операционной раны. 

Используют также ингаляции с отхаркивающими 
веществами, электрофорез с медикаментами, магни-
тотерапию, ультрафиолетовое облучение операцион-
ной раны, электросон и другие средства [5, 6, 11].

Выводы. 
У больных после хирургических операций на 

органах брюшной полости, возникают такие ослож-
нения как застойная пневмония, ателектаз легких, 
тромбофлебит глубоких вен голени и бедра, тром-
боэмболия легочной артерии, спаечный процесс в 
брюшной полости. Ведущей причиной указанных 
осложнений является гипокинезия больного в по-
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слеоперационном периоде. Использование средств 
физической реабилитации у больных после опера-
ции позволяет уменьшить у них количество послео-
перационных осложнений. 

Перспективы дальнейших исследований будут со-
стоять в разработке новых методик использования 
средств физической реабилитации у больных после 
хирургических операций, с целью уменьшения коли-
чества послеоперационных осложнений.
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Исследование скоростно-силовой подготовки  
таэквондистов различного возраста и квалификации

Назин В.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
В исследованиях использовались 
данные анкетного опроса, в кото-
ром принимали участие 30 трени-
ров по таэквон-до. Выявлен процент 
скоростно-силовой подготовки в 
общем объеме специально физи-
ческой подготовки. Установлены 
наиболее используемые сред-
ства и методы, определены на-
иболее используемые временные 
интервалы, используемые тренера-
ми, при развитии скоростно-силовых 
показателей спортсменов различно-
го возраста и квалификации. 

Назін В.А. Дослідження швидкісно-
силової підготовки таеквондістов різ-
ного віку і кваліфікації. У досліджен-
нях використовувалися дані анкетного 
опиту, в якому брали участь 30 трене-
рів по таеквон-до. Виявлений відсоток 
швидкісно-силової підготовки в загально-
му об’ємі спеціально фізичної підготовки. 
Встановлені найбільш використовувані 
засоби і методи, визначені найбільш ви-
користовувані тимчасові інтервали, ви-
користовувані тренерами, при розвитку 
швидкісно-силових показників спортсме-
нів різного віку і кваліфікації.

Nazin V.A. The research of speed-
power preparation of taekvondistov 
of different age and qualification. 
Information of the questionnaire 
questioning in which took part 30 trenirov 
to on taekvon-to was used in researches. 
The percent of speed-power preparation 
is exposed in a general volume especially 
physical preparation. The most in-use 
facilities and methods are set, the most 
in-use temporal intervals, in-use trainers, 
are certain, at development of speed-
power indexes of sportsmen of different 
age and qualification.

Ключевые слова:
средства, методы, скоростно-
силовая подготовка, объем.

засоби, методи, швидкісно-силова підго-
товка, об’єм.

facilities, methods, speed-power 
preparation, volume.

Введение.1

Соревновательная деятельность в единоборствах 
протекает в нестандартной среде, в условиях жесто-
кого лимита времени, при необходимости принимать 
решение в ответ на неожиданные изменения обста-
новки. Здесь имеет место непосредственная борьба 
между соперниками, а достижение результата выра-
жается в преодолении активного сопротивления кон-
кретного противника [2, 4].

Важным компонентом соревновательной деятель-
ности является специальная физическая подготовка, 
направлена на развитие двигательных качеств соот-
ветственно к требованиям, обусловлено спецификой 
конкретного вида спорта, особенностями общей дея-
тельности. На эти специфические требования надо 
постоянно обращать внимание при организации про-
цесса специальной физической подготовки спортсме-
нов. В отдельности, преобладать влиянию должны те 
мышечные группы и их антагонисты, на которые при-
падает основная нагрузка во время общей деятельно-
сти [7].

Современный уровень спортивных достижений в 
единоборствах, интенсивность действий единоборцев, 
предъявляют повышенные требования к уровню их 
общей физической и специальной подготовленности. 
Рациональное построение учебно-тренировочного 
процесса в годичных циклах на основе оптимального 
соотношения средств ОФП и СФП позволяет им до-
стигнуть высоких спортивных результатов. [4].

Так, по мнению Платонова В.Н., эффективная рабо-
та над развитием скоростной силы связана с комплекс-
ным применением различных методов. Планирование 
отдельных компонентов нагрузки при использовании 
различных методов должно обеспечивать предельные 
и околопредельные требования к скоростно-силовым 
возможностям спортсмена. Большой арсенал и широ-
кая вариативность средств силовой подготовки, тре-
нажеров, специального оборудования, многообразие 
методических приемов предоставляют тренеру ши-
© Назин В.А., 2011

рокие возможности для рационального планирования 
тренировки, направленной на развитие данного каче-
ства [3].

Быстрые и сильные движения имеют сходную (но 
не идентичную) морфофункциональную основу. Это 
создает предпосылки для так называемого «пере-
крестного» эффекта. Скоростно-силовые нагрузки 
увеличивают количество «быстрых» волокон и по-
вышают мощность креатининфосфатного механизма 
АТФ. Схожесть этих механизмов определяет положи-
тельный эффект скоростно-силовой подготовки в раз-
витии быстроты движений.

Положительный эффект обратно пропорционален 
исходному уровню силы. Предварительная мышеч-
ная нагрузка в виде дискретных (8-12с) упражнений 
скоростно-силового характера активирует корко-
вые процессы, изменяет функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата и, как следствие, повы-
шает уровень силы [6].

В качестве основных средств развития скоростно-
силовых способностей применяют упражнения, ха-
рактеризующиеся высокой мощностью мышечных 
сокращений. Иначе говоря, для них типично такое 
соотношение силовых и скоростных характеристик 
движений, при которых значительная сила проявля-
ется в возможно меньшее время. Такого рода упраж-
нения принято называть «скоростно-силовыми». Эти 
упражнения отличаются от силовых повышенной 
скоростью и, следовательно, использованием менее 
значительных отягощений. Есть немало упражнений, 
выполняемых и без внешних отягощений. 

Центральная методическая проблема развития 
скоростно-силовых способностей – это проблема 
оптимального сочетания в упражнениях скоростных 
и силовых характеристик движений. Трудности её ре-
шения вытекают из того, что скорость движений и сте-
пень преодолеваемого отягощения связаны обратно 
пропорционально. Обусловленные этим противоречия 
между скоростными и силовыми характеристиками 
движений устраняются на основе сбалансирования их 
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таким образом, чтобы достигаюсь, возможно, боль-
шая мощность внешне проявляемой силы с приорите-
том быстроты действия. [5].

Исходя из выше сказанного следует, что про-
блема подбора средств и методов скоростно-
силовой подготовки, а так же их дозировка, яв-
ляется актуальной в тренировочном процессе 
таэквондистов.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить наиболее приме-

няемые средства и методы скоростно-силовой подго-
товки в тренировочном процессе таэквондистов раз-
личного возраста и квалификации.

Задачи:
Провести анализ научно-методические материалы • 
по проблеме скоростно-силовой подготовки в еди-
ноборствах.
Определить основные средства и методы скоростно-• 
силовой подготовки и их соотношение в таэквон-до.

Методы исследования: анализ научной и научно-
методической литературы, анкетный опрос.

Результаты исследований. 
Исследования по проблеме повышения уровня 

скоростно-силовых качеств у таэквондистов, про-
водилось с помощью анкетного опроса. В анкетиро-
вании принимали участие 30 респондентов. Среди 
опрошенных были тренеры высокой квалификации, 
спортсмены которых, входят в состав национальной 
сборной Украины по таеквон-до.

В результате анкетного опроса было определено, 
что 100% опрошенных респондентов используют в тре-
нировочном процессе скоростно-силовую подготовку.

23% опрошенных тренеров утверждают, что от-
ношение скоростно-силовой работы в общем объеме 
специально физической подготовке составляет – 1/3, 
у 37% тренеров этот объем равен 2/5, 3/5 скоростно-
силовой работы в общем объеме СФП выявлено у 33% 
тренеров и лишь у 7% это соотношение составляет 1/5. 
Как видно из ответов опрошенных скоростно-силовая 
подготовка занимает большую часть времени (70%) 
из общего времени используемого для СФП. На наш 
взгляд это связано с поиском новых путей повышения  
физического потенциала спортсменов, а в частности 
эффективных средств и методов повышения уровня 
скоростно-силовой подготовленности.

Анкетирование выявило, наиболее часто исполь-
зуемые средства скоростно-силовой подготовки. Так 
специальные упражнения с отягощением (гантели, 
штанга, жгуты, ядро) используют 63% опрошенных; 
упражнения на снарядах (лапах, боксерских грушах, 
макиварах) используют 73% тренеров; 80% опро-
шенных предпочитают специально подготовительные 
упражнения в парах (работа над отдельными элемен-
тами, соревновательные упражнения).

Также необходимо отметить что, 40% тренеров при 
развитии и совершенствовании скоростно-силовых 
способностей используют все предложенные группы 
средств (специальные упражнения с отягощением, 

упражнения на снарядах, специально подготовитель-
ные упражнения в парах); 37% опрошенных – две 
группы средств (упражнения на снарядах, специаль-
но подготовительные упражнения в парах); 23% ре-
спондентов используют только одну группу средств 
из предложенных (специально подготовительные 
упражнения в парах); 3% респондентов считают, что 
помимо предложенных средств, необходимо исполь-
зовать в тренировочном процессе легкоатлетические 
упражнения (рис. 1).

Среди методов скоростно-силовой подготовки 43% 
опрошенных выделили интервальный метод (главной 
особенностью метода является интервал отдыха между 
сериями упражнений). 50% респондентов используют 
повторный метод (многоразовое повторение упражне-
ния с интервалом отдыха, акцент делается на интен-
сивность и время выполнения упражнения). Сорев-
новательный метод (делается с установкой на победу, 
максимально приближен к соревнованиям) используют 
63% тренеров и круговой метод (предусматривает по-
следовательное выполнение специально подобранных 
упражнений) применяют 47% опрошенных.

Из методов, которые были предложены тренерам 
в данной анкете, 30% используют в тренировочном 
процессе какой либо один из предложенных методов 
развития скоростно-силовых способностей (в основ-
ном соревновательный). Несколько методов из пред-
ложенных (в основном повторный и  соревнователь-
ный) используют 63% респондентов, 7% опрошенных 
используют все предложенные нами методы (рис.2).

По мнению 27% опрошенных респондентов про-
должительность упражнения направленного на раз-
витие скоростно-силовых способностей находится в 
интервале 10-15 с. 37% тренеров утверждают, что при 
работе скоростно-силовой направленности этот вре-
менной показатель должен составлять 15-20 с, 20-30 с 
применяют 50% опрошенных, 3% менее 10 с.

Несколько временных интервалов продолжи-
тельности упражнения направленных на развитие 
скоростно-силовых способностей (это диапазон 10-15 
и 20-30 с) применяют 17% опрошенных.

Расхождение в продолжительности работы, 
скоростно-силовой направленности, по всей видимо-
сти, связано с особенностями развития их у спортсме-
нов разного возраста и квалификации. Что подтверж-
дается исследованиями [1, 6].

Так, для спортсменов-юниоров высокой квалифи-
кации при развитии и совершенствовании скоростно-
го компонента характерны временные отрезки (режим 
работы до 15 с), а силового (режим работы до 30 с). 

Выводы.
1. Возросшая конкуренция среди спортсменов на 

соревнованиях, повышает значимость скоростно-
силовой подготовки в таэквон-до, чему свидетель-
ствует 70% опрошенных респондентов.

2. Анкетный опрос выявил наиболее часто исполь-
зуемые средства скоростно-силовой подготовки, а 
именно специально подготовительные упражнения 
в парах, среди методов отмечены: соревнователь-
ный и повторный.
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3. По мнению опрошенных респондентов (50%) про-
должительность упражнений посвященных разви-
тию и совершенствованию скоростно-силовых спо-
собностей составляет 20-30 с. 
Дальнейшие исследования направлены на ана-

лиз научно-методические материалы по проблеме 
скоростно-силовой подготовки в единоборствах и 
разработку методики развития и совершенствования 
скоростно-силовых способностей таэквондистов-
юниоров высокой квалификации.  
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Рис.1  Средства скоростно-силовой подготовки

Рис.2  Методы скоростно-силовой подготовки
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Индивидуальный опыт построения тренировочного процесса  
на этапах непосредственной подготовки к  главным 

соревнованиям в беге на средние дистанции
Самоленко Т.В. 

Классический приватный университет

Аннотации:
Рассмотрены актуальные аспекты 
спортивной подготовки квалифи-
цированных бегуний на средние 
дистанции в олимпийском цикле 
на основе анализа построения эта-
па непосредственной подготовки к  
главным соревнованиям. Показаны 
величины применяемых средств 
тренировки и варианты их соотно-
шения в разные годы олимпийско-
го цикла. Определены показатели 
индивидуальной вариативности ис-
следуемых параметров нагрузок.

Самоленко Т.В. Індивідуальний досвід 
побудови тренувального процесу на ета-
пах безпосередньої підготовки до голо-
вних змагань з бігу на середні дистанції. 
Розглянуті актуальні аспекти спортивної 
підготовки кваліфікованих бігунів на серед-
ні дистанції в олімпійському циклі на основі 
аналізу побудови етапу безпосередньої під-
готовки до головних змагань. Показані ве-
личини застосовуваних засобів тренування 
та варіанти їх співвідношення в різні роки 
олімпійського циклу. Визначено показники 
індивідуальної варіативності досліджуваних 
параметрів навантажень.

Samolenko T.V. Individual experience 
of construction of training on stage 
immediate preparation for main 
event in running middle-distance. 
The article deals with important as-
pects of sports training distance runner 
in the Olympic cycle, based on analysis 
of the construction phase of immedi-
ate preparation for major competitions. 
Shows the magnitude of the means of 
training and options for their relations 
over the years the Olympic cycle. Iden-
tify indicators of individual variability of 
investigated parameters loads.

Ключевые слова:
бег на средние дистанции, 
тренировочные средства, соотно-
шение нагрузок.

біг на середні дистанції, тренувальні засо-
би, співвідношення навантажень.

middle distance running, training facili-
ties, the ratio of loads.

Введение.1

В теории спортивной подготовки необходимость ис-
пользования этапа непосредственной подготовки к  глав-
ным соревнованиям сезона был предложен Ю.В. Верхо-
шанским [3], а затем многократно применен в практике 
тренировки в разных видах спорта, что подтвердило его 
целесообразность и вариативность по продолжительно-
сти и содержанию нагрузок [5, 7, 9 и др.].  

Подготовка на данном этапе ориентирована на сохра-
нение базовых компонентов подготовленности, макси-
мально доступное развитие специальных, обеспечение 
полноценного восстановления и достижения наивысше-
го уровня адаптации и готовности к стартам Игр Олим-
пиады или другим ответственным стартам [10, 11, 12].

По мнению Платонова В.Н. [12], в структуре и со-
держании этапа непосредственной подготовки четко 
проявляются основные принципы, характерные для 
построения самостоятельного макроцикла, которые 
сочетаются с рядом специфических положений, обу-
словленных основной задачей этапа – обеспечение 
наивысшего уровня готовности спортсмена во время 
участия в главных соревнованиях.

Вместе с тем, структура этапа непосредственной 
предсоревновательной подготовки квалифицирован-
ных бегунов на средние дистанции в настоящее время 
является недостаточно о пределенной, поскольку име-
ется много разных вариантов. На выбор конкретной 
методики влияет календарь соревнований, характер 
предшествовавшей подготовки, индивидуальные осо-
бенности спортсменов и соревновательной дистанции 
[4]. Поскольку основной объем знаний накоплен лишь 
в результате обобщения личного опыта тренеров и 
спортсменов, данные о характере изменений объема и 
интенсивности работы немногочисленны и противо-
речивы. Спорным остается даже вопрос об оптималь-
ной длительности этого этапа: одни специалисты на-
ходят достаточным трех-четырехнедельный период 
© Самоленко Т.В. , 2011

[5, 7 и др.], другие авторы [6 и др.] считают, что это 
занимает от 4-7 недель у средневиков и стайеров до 
9-12 недель у марафонцев. 

В связи с вышеизложенным, представляется ак-
туальным рассмотрение практики построения этапа 
непосредственной предсоревновательной подготовки 
квалифицированных бегуний на средние дистанции, 
успешно выступавших в крупнейших соревнованиях.

Работа выполнена по плану НИР классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определение различных ва-

риантов построения тренировочных нагрузок бегу-
ний на средние дистанции на этапе непосредственной 
подготовки к  главным соревнованиям. 

Задачи исследования: 
1. Определить целесообразность этапа  непосред-

ственной предсоревновательной подготовки квали-
фицированных бегунов на средние дистанции и его 
место в системе спортивной подготовки. 

2. Выявить продолжительность и структуру этапа не-
посредственной предсоревновательной подготовки 
квалифицированных бегунов на средние дистанции. 

3. Охарактеризовать различные варианты  построения 
тренировочных нагрузок квалифицированных бе-
гуний на средние дистанции на этапах  непосред-
ственной предсоревновательной подготовки. 
Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, контент-анализ (изучение 
и математическая обработка официальных докумен-
тов – отчетов, дневников и т.д.),  автоэксперимент. 

Предметом наших исследований была система 
спортивной тренировки квалифицированных бегуний 
на средние дистанции.  

Объектом исследований была система построения 
тренировочных нагрузок бегуний на средние дистан-
ции на этапе непосредственной подготовки к  главным 
соревнованиям. 
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Результаты исследований. 
Проведенный нами анализ литературных источ-

ников позволяет охарактеризовать построение этапа 
непосредственной подготовки к соревнованиям. В 
рекомендациях специалистов [12] в структуре этапа 
для бегунов на средние дистанции выделяется четы-
ре мезоцикла: 1 – базовый – 14 дней, 2 – контрольно-
подготовительный – 21 день, 3 – предсоревнователь-
ный – 14 дней, 4 – соревновательный – 13 дней.

В базовом мезоцикле рекомендуется базовая на-
правленность тренировочного процесса, характерная 
для двух первых мезоциклов подготовительного пе-
риода первого макроцикла. Основной объем средств 
(60-70%) носит общеподготовительный характер и 
способствует сохранению функционального фун-
дамента заложенного в начале макроцикла. Специ-
альной подготовке отводится незначительный объем 
работы (10%), остальное время (более 20%) зани-
мают компенсаторно-восстановительная работа и 
рекреационно-восстановительные средства [12].

В контрольно-подготовительном мезоцикле реко-
мендуется изменять направленность процесса под-
готовки в сторону резкого увеличение объема спе-
циальной подготовки максимально приближенной к 
требованиям соревновательной деятельности: ско-
ростная подготовка, развитие скоростной и специ-
альной выносливости, разнообразная интегральная 
подготовка с моделированием элементов соревнова-
тельной деятельности. Этой работе отводится около 
60% общего объема. До 25% от общего объема зани-
мают компенсаторно-восстановительные упражнения 
и рекреационно-восстановительные средства.

Принципиальным моментом построения подго-
товки в этом мезоцикле является планирование пре-
дельных нагрузок специальной направленности, пре-
вышающих применявшиеся спортсменом когда-либо 
ранее [12]. Воздействие нагрузок усугубляется тре-
нировкой в условиях среднегорья и высокогорья [12]. 
Основная цель этого методического приема − макси-
мально мобилизовать имеющийся еще адаптацион-
ный резерв, стимулировать адаптационный скачок к 
моменту главных стартов по принципу отставленного 
тренировочного эффекта [12].

Основной целью предсоревновательного мезо-
цикла рекомендуется полноценное физическое и 
психическое восстановление после предельных на-
грузок предыдущего мезоцикла. Небольшой объем 
тренировочных средств специальной направленности 
связан с отработкой технико-тактических и функцио-
нальных деталей предстоящей соревновательной дея-
тельности. Большое внимание уделяется применению 
рекреационно-восстановительных средств, психоло-
гической подготовке, формированию оптимального 
суточного ритма двигательной и вегетативной функ-
ций [12].

Структура соревновательного мезоцикла обуслов-
лена количеством и временем конкретных стартов. 
Рекомендуется технико-тактическая и психологиче-
ская настройка, формирование оптимального суточ-
ного ритма тренировочных нагрузок и вегетативных 

функций, полноценное восстановленное, профилак-
тика травм и заболеваний, эффективная предстарто-
вая разминка [12].

Кроме того, из этого следует, что в большинстве 
случаев не удавалось строить тренировочный процесс 
без участия в дополнительных стартах [9]. 

Значит, из вариантов, описанных В.Г. Никитушки-
ным с соавт. [9], нам больше соответствуют два вари-
анта: «К» и «Н» (табл. 1). В них на протяжении трех 
микро циклов с приближением соревнований снижа-
ется как общий объем тренировочных средств, так и 
объем интенсивных средств.  

Анализ собственной спортивной практики (авто-
эксперимент) показал, что только в двух полугодич-
ных макроциклах (в осенне-зимних циклах первого 
и второго года олимпийского микроцикла) календарь 
соревнований позволял провести относительно не-
продолжительный этап непосредственной подготовки 
− до шести недель. Во втором случае это произошло 
вынужденно: в процесс подготовки вмешалась бо-
лезнь. В остальных пяти макроциклах продолжитель-
ность этапа была больше − от восьми до четырнад-
цати недель − ввиду участия в серии подводящих и 
значимых соревнованиях.  Еще один полугодичный 
цикл не рассматривался, поскольку в год Олимпиады 
к зимнему соревновательному периоду не было спе-
циальной подводки. Таким образом, индивидуальный 
опыт подтверждает эффективность варианта, когда 
этап непосредственной подготовки состоит из двух 
мезоциклов: с высокой нагрузкой и малой. Из литера-
туры известно, что именно такая стратегия подготов-
ки была с успехом использована многими ведущими 
пловцами мира [11].

Анализ собственной спортивной практики пока-
зал, что в последние четыре недели подготовки к наи-
более значимым стартам было использовано несколь-
ко вариантов распределения объема бега:

ступенчато-варьирующее (1, 4 полугодичные циклы);• 
волнообразное – с увеличением на 2-3-й неделях (2, • 
5 и 8 циклы);
с постепенным снижением (3 и 6 циклы).• 

Отсюда видно, что в условиях достаточно интен-
сивной соревновательной практики в микроциклах 
предсоревновательного этапа преимущественно ис-
пользовались варианты с волнообразным изменением 
объема бега. Такая стратегия имела целью поддержа-
ние состояния спортивной формы на протяжении пе-
риода подводящих и отборочных стартов.

В зависимости от реализуемого варианта характер 
измерений объемов по недельным микроциклам ме-
нялся (табл. 2). 

При ступенчато-варьирующем варианте объем 
беговой нагрузки по недельным циклам составлял: 
в четвертую неделю − 68-69% от максимального за 
цикл, в третью − 50-51%, во вторую − 57-58%, и в пер-
вую неделю − 40-45% (табл. 2 – циклы 1 и 4). По отно-
шению к среднемесячной величине: 31-32, 23, 26-27 
и 18-20%. При этом скоростно-силовые упражнения 
в достаточно большом объеме (67% от среднемесяч-
ного) использовались в четвертом недельном цикле, в 
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Таблица 1
Планирование объема бега (в %) в предсоревновательных микроциклах  

(по данным В.Г. Никитушкина с соавт., 1988 [9])

Ва-
ри-
ант

IV микроцикл III микроцикл II микроцикл I микроцикл

Об-
щий

В аэробно-
анаэроб-

ном 
режиме

В анаэ-
робном 
режиме

Об-
щий

В аэробно-
анаэроб-

ном 
режиме

В анаэ-
робном 
режиме

Об-
щий

В 
аэробно-
анаэроб-

ном 
режиме

В анаэ-
робном 
режиме

Об-
щий

В 
аэробно-
анаэроб-

ном 
режиме

В анаэ-
робном 
режиме

Без участия в дополнительных стартах на протяжении предсоревновательного этапа
«А» − − − 80 20 5 60 20 5 40 10 5
«В» − − − 80 20 5 80 20 5 80 20 5
«С» − − − 60 20 5 60 20 5 60 20 5
«D» − − − 80 20 5 60 25 5 40 40 5
«Е» − − − 80 20 5 60 20 10 40 40 15

С участием на протяжении предсоревновательного этапа в 2-3 стартах
«К» 60 25 10 60 25 10 50 25 10 30 10 10
«Н» 60 − 10 60 − 10 50 − 10 30 − 10

Примечания: 
Отсчет микроциклов ведется от дня старта.
За 100% объема тренировочных нагру зок взят средний объем за три наиболее нагрузочных недели в полугодичном 

цикле тренировки. 
Частные объемы нагрузок подсчитывались по отношению к общему объему в данном недельном микро цикле.
По данным авторов, варианты «А» и «К» применяются более чем в 50 % случаев, остальные пять вариантов —  

от 12 до 36 % случаев.

Таблица 2
Планирование общего объема нагрузок в предсоревновательных микроциклах

№
цик-
ла

Параметры

№ микроциклов, способы расчета
Наименование 

соревнований, дис-
танция, 

результат, место

По отношению к среднему 
объему 3-х нагрузочных 

недель

По отношению к
месячному объему

IV III II I IV III II I

1
Км, % 68 51 57 45 31 23 26 20

Чемпионат СССР
800 м – 2.07,13 (1)

Тонны, % 100 50 0 0 67 33 0 0
Повторы, % 17 9 0 0 67 33 0 0
Кол-во стартов 2 2 1 2 − − − −

2
Км, % 32 43 41 24 23 31 29 17 Всесоюзные

 соревнования 
«День бегуна»

1500 м – 4.02,41 (1)

Тонны, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Повторы, % 0 51 0 0 0 100 0 0
Кол-во стартов 2 0 0 4 − − − −

3

Км, % 79 79 47 32 33 33 20 13 Чемпионат СССР
1500 м – 4.07,52 (1)
3000 м – 8.44,86 (1)

Тонны, % 50 100 100 0 20 40 40 0
Повторы, % 10 21 21 0 20 40 40 0
Кол-во стартов 0 1 2 0 − − − −

4
Км, % 69 50 58 40 32 23 27 18 Чемпионат Европы

1500 м – 4.02,40 (2)
3000 м – 8.40,00 (5)

Тонны, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Повторы, % 59 0 0 0 100 0 0 0
Кол-во стартов 0 1 0 0 − − − −

5
Км, % 29 45 43 24 21 32 31 17 Чемпионат мира

1500 м – 4.07,80 (2)
3000 м – 8.46,42 (1)

Тонны, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Повторы, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Кол-во стартов 3 0 0 0 − − − −

6
Км, % 58 48 47 23 33 27 27 13 Чемпионат мира

1500 м – 3.58,56 (1)
3000 м – 8.38,00 (1)

Тонны, % 0 43 0 0 0 100 0 0
Повторы, % 0 8 0 0 0 100 0 0
Кол-во стартов 2 1 0 0 − − − −

8

Км, % 52 73 75 54 20 29 30 21 Игры XXIV 
Олимпиады

1500 м – 4.00,30 (3)
3000 м – 8.26,53 (1)

Тонны, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Повторы, % 0 37 0 37 0 50 0 50
Кол-во стартов 2 0 0 1 − − − −

Примечания: 
Отсчет микроциклов ведется от недели главного старта.
№ цикла − порядковый номер полугодичного макроцикла подготовки.
Седьмой полугодичный цикл не рассматривался, поскольку в год Олимпиады к зимнему соревновательному пе-

риоду не было специальной подводки.
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относительно небольшом объеме (33%) − в третьем и 
полностью отсутствовали в последних двух циклах.

При волнообразном варианте в двух полугодичных 
циклах было использовано следующее распределе-
ние: в четвертую неделю 29-32%, в третью − 43-45%, 
во вторую − 41-43%, и в первую неделю − 24% от мак-
симального за макроцикл (табл. 2 – циклы 2 и 5). 

При подготовке к Играм Олимпиады при той же 
динамике недельные объемы были более высокими: 
52-73-75-54% соответственно в течение последних 
четырех недель (табл. 2 – цикл 8). Однако по отноше-
нию к среднемесячной величине распределение было: 
20-23, 29-32, 29-31 и 17-21%.

В двух макроциклах из трех использовались 
скоростно-силовые упражнения без отягощения: 100% 
на третьей неделе или по 50%  на третьей и первой не-
деле. Упражнения с отягощением не использовались.

В обоих рассматриваемых вариантах в последнем 
перед стартом микроцикле общий объем бега состав-
лял 40-54%, т.е. в два раза меньше по сравнению с мак-
симальным. По данным С.С. Чернова [14] такой объем 
используют 71% бегуний на средние дистанции. В то 
же время индивидуальные показатели оказались близ-
ки к нижней границе величин, рекомендуемых П.-П.Б. 
Кароблисом [4] − 50-70% от максимального объема.

При реализации варианта с постепенным сниже-
нием объемов различия в полугодичных макроциклах 
наблюдались только в недельных величинах беговой 
нагрузки первых двух недель (табл. 2 – циклы 3 и 6). В 
третьем макроцикле после болезни были выполнены 
более значительные объемы − по 79%, в шестом − су-
щественно ниже: 58 и 48% соответственно.

Однако в последние две недели, предшествующие 
старту, в обоих макроциклах объем беговой нагруз-
ки был схожим: 47% во вторую неделю и 23-32% в 
первую. Динамика беговой нагрузки по отношению к 
среднемесячной величине была такой: 33, 27-33, 20-
27 и 13%. В третьем макроцикле скоростно-силовые 
упражнения использовались на протяжении первых 
трех недель в объеме 20-40%, а в шестом макроцикле 
100% от среднемесячного объема был выполнен на 
третьей неделе этапа. 

Фактический материал не подтверждает сведения 
В.А. Сиренко [13] о том, что при варианте со снижени-
ем нагрузок в третьем микроцикле выполняется мак-
симальный объем в году. Как уже отмечалось выше, 
в нашей практике это имело место гораздо раньше. 
Кроме того, ни один из вариантов, выделенных  В.Г. 
Никитушкиным с соавт. [9] в нашей практике не ис-
пользовался.

Существенное значение в нормировании нагрузок 
на рассматриваемом этапе имеет не только соотно-
шение объема, но и интенсивности. Анализ данных о 
долевом участии беговых нагрузок разной направлен-
ности в предсоревновательном микроцикле не выявил 
между ними существенных различий при сопоставле-
нии различных вариантов зимних и летних макроци-
клов (табл. 3).

Во всех полугодичных макроциклах на этапе не-
посредственной предсоревновательной подготовки 

парциальные объемы беговых нагрузок менялись 
очень вариативно. Наибольшие объемы работы вы-
полнялись в смешанном и аэробном режиме: соответ-
ственно 4-61% и 36-81%  по отношению к недельному 
объему или 1-19% и 7-21% по отношению к месячно-
му объему. Доля заданий, выполняемых в анаэробном 
режиме, была значительно меньшей: 2-21% и 1-6% по 
отношению к недельному и месячному объемам соот-
ветственно. Процент легкоатлетических упражнений 
был стабилен: 0-7% или 0-2% соответственно.

Наибольший размах объемов характерен для по-
следних двух недель. В особенности − для смешанно-
го режима энергообеспечения. Объемы бега в этом ре-
жиме не были стабильными, а подбирались с учетом 
текущего состояния на тот момент.

Полученные данные в целом совпадают с инфор-
мацией Г.А. Алексеева [1, 2] о том, что в различных 
методических школах сильнейшие бегуны выполня-
ют наибольший объем работы в аэробно-анаэробном 
режиме. 

В то же время и его и наша информация опровер-
гает данные В.А. Сиренко [13] о том, что в третьем до 
старта микроцикле следует выполнять примерно 15% 
работы в аэробно-анаэробном режиме, а в анаэробном 
− 10% от общего объема бега. В нашей практике доля 
этих режимов на третьей неделе составляла  25-61% 
и 2-19% соответственно. Это заметно больше, чем ре-
комендует В.Г. Никитушкин с соавт. [9] − 20% в сме-
шанном режиме и 5% в анаэробном (табл. 1). 

На последней неделе, предшествующей старту, 
В.А. Сиренко [13] предлагает полное исключение 
бега в смешанном режиме и снижение доли анаэроб-
ной нагрузки до 6-8%. В.Г. Никитушкин с соавт. [9] 
не столь категоричен. Они считают возможным иметь 
долю нагрузок в смешанном режиме в диапазоне от 10 
до 40%, а в анаэробном режиме до 10%.

Как видно из представленных в таблице 3 соб-
ственных данных, на последней неделе смешанная 
работа составляла 7-55%, а анаэробная − 4-17%, т.е. в 
отдельных случаях была существенно больше. 

Последний официальный старт перед наиболее от-
ветственными соревнованиями обычно проходил за 
12-28 дней (табл. 4). 

Последнее достаточно напряженное занятие про-
водилось не позднее, чем за пять дней до старта. На-
кануне дня соревнования день отдыха не предостав-
лялся, проводилось легкое тренировочное занятие. В 
день соревнований утренней тренировки не было. 

Эти данные хорошо совпадают с мнением многих 
специалистов: М.И. Монастырского [8], П.-П.Б. Каро-
блиса [4], Л.С. Хоменкова [6] и других.

Таким образом, анализ предсоревновательных 
микроциклов свидетельствует об успешности различ-
ных вариантов чередования тренировочной нагрузки. 
Они содействовали успешной подготовке к ответ-
ственным соревнованиям при участии в дополнитель-
ных стартах в течение предсоревновательного этапа. 
Относительно небольшой общий объем нагрузки и 
оптимальное соотношение интенсивных и малоин-
тенсивных средств в каждом микроцикле позволило 
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Таблица 3
Планирование частных объемов беговых нагрузок в предсоревновательных микроциклах

№
цикла Параметры

№ микроциклов, способы расчета

По отношению к 
недельному объему, % 

По отношению к
месячному объему, %

IV III II I IV III II I

1

АН режим (80-100%) 1,8 5,4 5,9 6,5 0,5 1,2 1,6 1,3
СМ режим (до 80%) 58,9 43,6 36,1 54,7 17,6 9,9 9,6 11,4
АЭ режим (легкий бег) 39,3 48,6 58,0 38,9 11,8 11,0 15,4 8,1
Л/а упражнения 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

2

АН режим (80-100%) 5,5 1,7 9,1 14,6 1,2 0,5 2,7 2,5
СМ режим (до 80%) 43,9 60,6 44,6 11,6 10,1 18,6 13,1 2,0
АЭ режим (легкий бег) 50,6 37,7 44,6 73,8 11,6 11,6 13,1 12,6
Л/а упражнения 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

3

АН режим (80-100%) 10,5 7,9 17,8 14,8 3,6 2,6 3,4 2,0
СМ режим (до 80%) 24,7 48,5 13,8 31,6 8,4 16,1 2,7 4,4
АЭ режим (легкий бег) 61,4 40,6 66,6 53,6 20,8 13,4 12,8 7,4
Л/а упражнения 3,4 3,0 1,8 0,0 1,1 1,0 0,3 0,0

4

АН режим (80-100%) 3,7 19,1 20,7 17,3 1,2 4,4 5,5 3,2
СМ режим (до 80%) 46,4 24,8 4,0 9,7 14,8 5,8 1,1 1,8
АЭ режим (легкий бег) 49,9 56,1 68,2 71,0 15,9 13,0 18,1 13,0
Л/а упражнения 0,0 0,0 7,1 2,0 0,0 0,0 1,9 0,4

5

АН режим (80-100%) 15,4 11,7 12,3 17,0 3,2 3,7 3,8 2,9
СМ режим (до 80%) 12,5 52,4 35,3 7,4 2,6 16,5 10,8 1,3
АЭ режим (легкий бег) 72,1 35,9 51,0 75,5 14,8 11,3 15,7 13,0
Л/а упражнения 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

6

АН режим (80-100%) 18,0 6,3 11,8 4,0 6,0 1,7 3,2 0,5
СМ режим (до 80%) 22,0 37,1 39,5 15,4 7,3 9,8 10,6 2,0
АЭ режим (легкий бег) 58,8 52,6 48,7 80,6 19,7 13,9 13,1 10,6
Л/а упражнения 1,2 4,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,0

8

АН режим (80-100%) 5,5 9,7 6,9 5,4 1,1 2,8 2,0 1,1
СМ режим (до 80%) 23,6 39,2 43,4 36,3 4,8 11,2 12,8 7,7
АЭ режим (легкий бег) 70,9 48,6 47,0 55,1 14,5 13,9 13,9 11,8
Л/а упражнения 0,0 2,4 2,7 3,3 0,0 0,7 0,8 0,7

Примечания: 
Отсчет микроциклов ведется от недели главного старта.
№ цикла − порядковый номер полугодичного макроцикла подготовки.
Собственные данные пересчитаны с учетом классификации, используемой другими исследователями. 
Седьмой полугодичный цикл не рассматривался, поскольку в год Олимпиады к зимнему соревновательному периоду не 

было специальной подводки.

Таблица 4
Характеристика этапа непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям

Показатели
Наименование соревнований

Чемпионат мира – 
7.03.87

Чемпионат мира – 
1.09.87

Игры Олимпиады − 
24.09.88

Дата последнего старта 8.02.87 
(за 28 дней)

15.08.87 
(за 18 дней)

13.09.88 
(за 12 дней)

Дата последней напряжен-
ной тренировки

3.03.87 
(за 5 дней)

21.08.87 
(за 12 дней)

19.09.88 
(за 6 дней)

Деятельность накануне 1 занятие, легко 1 занятие, легко 1 занятие, легко

Деятельность в день 
старта занятий нет занятий нет занятий нет
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достичь пика спортивной формы именно к моменту 
проведения главного старта сезона.  

Выводы.
Проведенные исследования подтвердили исполь-

зование этапа непосредственной предсоревнова-
тельной подготовки бегуний на средние дистанции в 
практике спортивной подготовки. При этом удалось 
обнаружить и описать новые варианты распределения 
общего объема беговой нагрузки на этапе непосред-
ственной подготовки к соревнованиям.

Индивидуальный опыт подтверждает эффектив-
ность этапа непосредственной подготовки, состояще-
го из двух мезоциклов: с высокой и малой нагрузкой. 
В последние четыре недели подготовки к наиболее 
значимым стартам использовано три варианта рас-
пределения объема бега: ступенчато-варьирующее, 
волнообразное с увеличением на 2-3-й неделях и с по-
степенным снижением.

При ступенчато-варьирующем варианте скоростно-
силовые упражнения использовались в четвертом и 
третьем недельных циклах и полностью отсутство-
вали в последних двух. При волнообразном вариан-
те скоростно-силовые упражнения без отягощения в 
большом объеме применялись на третьей неделе или 
в сниженном − на третьей и первой неделе. Упражне-
ния с отягощением не использовались. При варианте с 
постепенным снижением объемов скоростно-силовые 
упражнения чаще всего использовались на протяже-
нии первых трех недель в объеме 20-40% от средне-
месячного. 

Перспективы дальнейших исследований рассма-
триваемого вопроса связаны с особенностями форми-
рования календаря соревнований в разные годы олим-
пийского цикла подготовки, возникновением новых 
видов соревнований, организуемых международной и 
региональными федерациями легкой атлетики, с ин-
дивидуальными реакциями организма спортсменов 
на тренировочные нагрузки, формирующие высо-
кий уровень соревновательной готовности к главным 
стартам сезона.  
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Вегетативный компонент функции равновесия  
у спортсменов различных квалификаций

Сышко Д.В., Савина К.Д., Сышко Г.Д.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Рассмотрена связь между типом вес-
тибуловегетативной реакции и уровнем 
квалификации спортсменов. Исследова-
лись гипокинетический, эукинетический 
и гиперкинетический типы вестибуло-
вегетативной реакции у спортсменов 
с различным уровнем квалификации. 
Определяли процентное соотноше-
ние различного уровня квалификации 
спортсменов в каждом типе вестибуло-
вегетативной реакции. В эксперименте 
принимали участие  87 спортсменов в 
возрасте 20-25 лет от 2 разряда до мас-
тера спорта международного класса. 
Установлено, что с ростом спортивно-
го мастерства увеличивается процент 
спортсменов с эукинетическим типом  
вестибуловегетативной реакции, за 
счёт уменьшения гипо-, и гиперкинети-
ческого. Полученные результаты дают 
возможность более точно определить 
функциональную подготовленность 
спортсменов.

Сишко Д.В., Савина К.Д., Сишко Г.Д. 
Вегетативний компонент функції 
рівноваги у спортсменів різної квалі-
фікації. Розглянутий зв’язок між типом 
вестибуловегетативної реакції і рівнем 
кваліфікації спортсменів. Досліджували-
ся гіпокінетичний, еукінетичний і гіперкі-
нетичний типи вестибуловегетативної 
реакції у спортсменів з різним рівнем 
кваліфікації. Визначали співвідношення 
різного рівня кваліфікації спортсменів 
в кожному типу вестибуловегетативної 
реакції. В експерименті брали участь  
87 спортсменів у віці 20-25 років від 2 
розряду до майстра спорту міжнародно-
го класу. Встановлено, що з зростанням 
спортивної майстерності збільшується 
відсоток спортсменів з еукінетичним ти-
пом вестибуловегетативної реакції, за 
рахунок зменшення гіпо-, і гіперкінетич-
ного. Одержані результати дають мож-
ливість більш точно визначити функціо-
нальну підготовленість спортсменів.

Syshko D.V., Savina K.D., Syshko G.D. 
Vegetative component of function of 
balance at the sportsmen of different 
qualifications. Communication between 
the type of vestibulevegetative reaction 
and level of qualification of sportsmen is 
considered. Were explored hypokinetic, 
eukinetic and hyperkinetic types of 
vestibulevegetative reaction at sportsmen 
with a different level of qualification. 
Percent correlation of a different level of 
qualification of sportsmen was determined 
in every type of vestibulevegetative 
reaction. In the experiment 87 sportsmen 
took part the age of 20-25 years old from 
2 digits to master of sport of international 
class. It is set that with growth of sporting 
trade the percent of sportsmen with the 
eukinetic type vestibulevegetative of 
reaction is multiplied, due to reduction of 
hypo-, and hyperkinetic.  The got results 
enable more exactly to define functional 
preparedness of sportsmen.

Ключевые слова:
квалификация спортсмена, тип 
вестибуловегетативной реакции, 
эукинетический тип, гипокинетический 
тип, гиперкинетический тип.

кваліфікація спортсмена, тип вестибу-
ловегетативної реакції, еукінетичний 
тип, гіпокінетичний тип, гіперкінетичний 
тип.

qualification of sportsman, type of 
vestibulevegetative reaction, eukinetic 
type, hipokinetic type, hyperkinetic 
type.

Вступление.1

Изучение вестибулярной функции считается важ-
ной проблемой, так как, вестибулярный анализатор 
включен в систему защиты организма.  При этом он 
взаимодействует со всеми сенсорными системами ор-
ганизма [1]. Информация, полученная в ходе исследо-
ваний вестибулярных реакций, раскрывает сущность 
проблемы укачивания [2]. Дает физиологическое обо-
снование вестибулярным реакциям в состоянии неве-
сомости [3]. И эти вопросы достаточно глубоко изуче-
ны в медицине и  космической биологии.

 Однако недостаточно данных по проблеме типоло-
гии вестибулярных реакций, так как проблема инди-
видуального статуса физиологических особенностей 
организма изучена недостаточно, так как и природа 
физиологической нормы. Иными словами можно, ли 
говорить об изучении физиологической нормы, опу-
стив вопрос изучение индивидуальных, типологиче-
ских особенностей. Особенно важен вопрос изучения 
типологических особенностей при проявлении вести-
булярных функций у лиц со сложившимся стереоти-
пом взаимоотношений вестибулярного анализатора с 
другими сенсорными системами (пилотов, космонав-
тов, моряков, спортсменов и т.п.).

В связи с выше указанным, интересен вопрос про-
явления вестибулярной функции у спортсменов. У 
представителей этого контингента населения вслед-
ствие многолетних тренировок сложился стереотип 
взаимоотношений между вестибулярным анализато-
ром и другими сенсорными системами.  Особенно ва-
жен этот вопрос в связи с тем, что популярность спор-
та растет, вовлекая все большие массы населения. 

© Сышко Д.В., Савина К.Д., Сышко Г.Д., 2011

Известно, что у спортсменов, очень часто предпатоло-
гические и даже патологические состояния протекают 
в скрытых формах. Тестирования  и функциональные 
пробы, применяемые для оценки функционального 
состояния не всегда информативны в следствии адап-
тированности спортсменов к ним. Особый интерес 
представляет изучение вестибулярной устойчивости 
и типа вестибуловегетативной реакции у спортсменов 
различной квалификации. 

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определение оптимального 

типа вестибуловегетативной реакции для эффектив-
ности спортивной деятельности

Задачи исследований:
1. Изучить процентное соотношение различных типов 

вестибуловегетативной реакции у спортсменов раз-
личного уровня спортивной квалификации.

2. Изучить динамику трансформации типа вестибу-
ловегетативной реакции с ростом спортивного ма-
стерства. 

3. Изучить возможность использования типа вестибу-
ловегетативной реакции в оценке функционального 
состояния спортсменов. 
В нашем исследовании принимало участие 87 

спортсменов различной квалификации. В качестве 
вестибулярных раздражений применяли вращения  в 
кресле Барани, по методу Воячека (10 оборотов за 20 
секунд, голова под углом 30° вниз с закрытыми глаза-
ми). Тип вестибуловегетативной реакции определяли 
по показателям кровообращения [5].
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Результаты исследований.
Анализ процентного соотношения вестибулове-

гетативных типов реакций, свидетельствовал, что 
все три типа реакции (гиперкинетический, эукине-
тический и гипокинетический) наблюдаются у спор-
тсменов различной квалификации. Однако структура 
этого процентного соотношения зависит от уровня 
спортивного мастерства спортсмена. У спортсменов 
имеющий высокий уровень спортивного мастерства 
(кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, масте-
ра спорта международного класса) наблюдалось сле-
дующее соотношение вестибуловегетативных типов 
реакции 

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 49,2%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 40,2 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 10,6 %.

Атипичных реакций у спортсменов высокой ква-
лификации не наблюдалось.

 У спортсменов имеющих I спортивный разряд на-
блюдалось следующее соотношение вестибуловегета-
тивных типов реакций:

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 47,8%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 35,8 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 16,4 %.

Атипичных реакций у спортсменов имеющих I 
спортивный разряд  не наблюдалось.

У спортсменов массовых разрядов процентное со-
отношение вестибуловегетативных типов реакции от-
личалось и составляло:

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 32,2%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 20,8 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 42,8 %.

Атипичных реакций у спортсменов массовых 
спортивных разрядов   наблюдалось 4,2%.

Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют, что с повышением спортивного мастерства спор-
тсменов процентное соотношение гиперкинетическо-
го и эукинетического типов вестибуловегетативной 
реакции увеличивается (рис.1). Однако процентное 
соотношение гипокинетического вестибуловегета-
тивного типа реакции уменьшается с ростом спор-
тивного мастерства. Наблюдается резкое снижение 
процентного соотношения гипокинетического вести-
буловегетативного типа реакции с 42,8% до 16,4%   
уже у спортсменов имеющих I разряд. В дальнейшем 
с ростом спортивного мастерства происходит менее 
значительное снижение с 16,4% до 10,6% процентно-
го соотношения гипокинетического вестибуловегета-
тивного типа реакции. Интересно, отметить, что сни-
жение процентного соотношения гипокинетического  
вестибуловегетативного типа реакции происходит в 

основном за счёт увеличения процентного соотноше-
ния и эукинетического и гиперкинетического   типов 
вестибуловегетативной реакции. Этот факт, свиде-
тельствует о  формировании различный механизмов 
адаптации к вестибулярным нагрузкам с ростом 
спортивного мастерства. Формирование различных 
механизмов адаптации к вестибулярным нагрузкам 
у спортсменов  с ростом спортивного мастерства за-
висит от направленности того вида спорта, которым 
они занимаются. Однако наличие этих типов реакции 
возможно связано ещё и с различной вестибулярной 
чувствительностью вестибулярного аппарата. При 
низкой чувствительности рецепторов вестибулярного 
аппарата вполне возможен эукинетический тип  вести-
буловегетативной реакции, а при высокой чувстви-
тельности гиперкинетический. В первом случае про-
исходит тип реакции характерный для стандартной 
нагрузки, во втором для предельной нагрузки. В под-
тверждении наших предположений свидетельствуют 
данные В.Н. Платонова [4] о том, что квалифициро-
ванные спортсмены реагируют на стандартную на-
грузку меньшими сдвигами гомеостаза (в нашем ис-
следовании эукинетический вестибуловегетативный 
тип реакции), а на предельные нагрузки, большими 
сдвигами гомеостаза вовлекая в основном симпатоа-
дреналовые механизмы регуляции (в нашем иссле-
довании гиперкинетический вестибуловегетативный 
тип реакции). Одни спортсмены реагируют на вести-
булярное раздражение как на стандартную нагрузку, 
другие как на предельную. Поэтому среди спортсме-
нов высокого класса наблюдается значительный про-
цент с гиперкинетическим (49,2%) и эукинетиче-
ским (40,2%) типом вестибуловегетативной реакции. 
Заслуживает отдельного внимания  факт,  свидетель-
ствующий о наличии гипокинетического вестибуло-
вегетативного типа реакции (10,6%) у спортсменов 
высокого класса. Присутствие этого типа реакции у 
спортсменов высокого класса по всей вероятности 
связано либо с общим функциональным состояни-
ем в момент обследования, либо с тем, что вести-
булярная устойчивость не является определяющим 
фактором в структуре специальной подготовленно-
сти. Так, как между вестибуловегетативным  типом 
реакции и вестибулярной устойчивостью спортсмена, 
физической работоспособностью, нами установлена 
сильная статистическая взаимосвязь, то полученные 
данные свидетельствуют о том, что с ростом спортив-
ного мастерства повышается вестибулярная устойчи-
вость и физическая работоспособность спортсмена. 
Этот факт находит широкое подтверждение в научной 
литературе. Тогда весьма важным представляется то, 
что вестибуловегетативный тип реакции отражает, в 
какой-то степени, уровень вестибулярной устойчи-
вости и общей физической работоспособности спор-
тсмена.

Выводы.
Обнаружено, что с ростом спортивного мастер-1. 
ства у спортсменов снижается процентное соот-
ношение гипокинетического типа вестибуловеге-
тативной реакции.
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 Увеличение процентной составляющей эукине-2. 
тического и гиперкинетического типов вестибу-
ловегетативной реакции происходит у спортсме-
нов более высокой квалификации
Результаты позволяют сделать заключение, что 3. 
вестибуловегетативная реакция отражает не толь-
ко степень вестибулярной устойчивости человека, 
но и степень функционального состояния систем 
энергетического обеспечения.

Дальнейшие исследования в этом направлении 
представляющие теоретический и  практический ин-
терес связаны с особенностями микроциркуляторных 
процессов в скелетных мышцах у спортсменов с раз-
личным типом вестибуловегетативной реакции.
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Рис.1. Процентное соотношение вестибуловегетативных типом реакций  
у спортсменов различных квалификаций. ( А – кмс, мс, мсмк. Б- I разряд. В – массовых разрядов)

Рис. 2. Изменение процентного соотношения типов вестибуловегетативных 
реакций с ростом спортивного мастерства.
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Становлення фізкультурної науки в Україні
Тимошенко Ю.О.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто процес інституалізації 
української фізкультурної науки, пока-
зано його історичні особливості й тен-
денції. У дослідженні використано дані 
винятково архівних джерел. Завдяки 
ним встановлено структуру та якісний 
склад наукової установи, соціальну та 
спортивну проблематику, що детермі-
нувала науковий пошук. Хронологічні 
рамки дослідження охоплюють 1925-
1935 рр. Встановлено, що поява Укра-
їнського науково-дослідного інституту 
фізичної культури засвідчило нову 
тенденцію радянського буття.

Тимошенко Ю.О. Становление физкуль-
турной науки в Украине. Рассмотрен про-
цесс институализации физкультурной нау-
ки, показано его исторические особенности 
и тенденции. В исследовании использованы 
данные исключительно архивных источни-
ков. Благодаря им установлено структуру и 
качественный состав научной организации, 
социальную и спортивную проблематику, 
которая детерминировала научный поиск. 
Установлено, что появление Украинского 
научно-исследовательского института фи-
зической культуры определило новую тен-
денцию советского бытия.

Timoshenko Ju.O. Formation of 
a science of physical culture in 
Ukraine. The process of Ukrainian 
physical culture science institutional 
development is researched, its histori-
cal particularities and trends are shown. 
The author used only the archive data. 
They helped to define the structure and 
quality stuff of scientific institution, social 
and sports problems which influenced 
the research. It is established that the 
appearance of the Ukrainian Research 
Institute of Physical Education has 
identified a new trend of Soviet life.

Ключові слова:
фізична культура, науковий інсти-
тут, сектор, філія, публікації.
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Вступ.1

Будь-який дослідник минувшини мусить пам’ятати 
застереження Аристотеля з приводу того, що люди ба-
жають і говорять дуже часто не одне й те ж. Інколи вони 
говорять найпрекрасніші слова, а бажають лише того, 
що видається вигідним. Правдивість даної сентенції 
унаочнює ситуація з фізичною культурою та спортом в 
Україні в 1920-30-х рр. Спорт у ці роки фактично існує 
як би у двох реальностях. В одній – справжній, життє-
вій реальності – він культивується значною кількістю 
людей, які долають величезні труднощі: бідність, брак 
найнеобхіднішого, відсутність інвентаря – аби займа-
тися улюбленою справою. В іншій – сучасними слова-
ми, віртуальній реальності – мільйони (і ніяк не менше) 
спортсменів загартовують своє здоров’я для наступних 
перемог і незначні проблеми лише додають їм азарту. 
Цю реальність унаочнюють фізкультурні паради, вона 
відбита в кіно і газетних кліше. Але спорт в цьому ви-
падку не є особливим – у такому роздвоєному житті 
існували всі громадяни СРСР, ця роздвоєність прони-
зує всі сфери радянського суспільства. У пропонованій 
статті висвітлюється одна зі сторін тодішньої фізкуль-
турної реальності – наукова.

Робота виконана в межах планової теми НДР ка-
федри соціально-гуманітарних дисциплін «Парадиг-
ма здорового способу життя в дискурсах фізичного 
виховання і спорту» (номер державної реєстрації  
0111U001716).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – з’ясувати процес інституціа-

лізації фізкультурної науки.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1925-

1935 рр.
Об’єктом дослідження є фізична культура і спорт у 

Радянському Союзі, зокрема в УРСР, у 1920-30-ті рр.
Предметом дослідження є становлення наукової 

складової фізичної культури.
Методи дослідження. Робота ґрунтується на ви-

користанні історичного аналізу наукової літератури та 
джерел; системного та порівняльного аналізу.

© Тимошенко Ю.О., 2011

Результати дослідження.
Знаємо, що перші роки радянської влади, скоріше 

навіть – перше десятиліття, пройшли під знаком зміц-
нення цієї влади на місцях. «Диктатура пролетаріату», 
про яку писав К. Маркс і яка, за ним, повинна була 
стати перехідною фазою на шляху до комуністичного 
(безкласового) суспільства, в СРСР перетворилася на 
диктатуру партії, що виконувала – згідно з ленінськи-
ми ідеями – функцію авангарду робітничого класу й 
репрезентувала його інтереси. Насправді ж ВКП(б) 
поступово еволюціонувала на централізовану, ієрар-
хічну організацію, що контролювала всі сфери сус-
пільства й не допускала автономного представництва 
інтересів робітничого класу (про боротьбу з профспіл-
ками детально не зупиняюся, оскільки це не є предме-
том даного дослідження). Звідси й зрозуміле тільки 
для радянської людини застереження про те, що «…на 
селі є окремі випадки протиставлення демократії про-
летарському керівництву (підкреслено мною – Ю.Т.)» 
[1]. Відтак, фізична культура розглядалася нею як один 
із засобів досягнення цієї мети. Зокрема, резолюція 
ЦК РКП(б) щодо завдань партії в сфері фізичної куль-
тури, прийнята в липні 1926 р. серед іншого свідчить: 
«Физкультуру необходимо рассматривать не только с 
точки зрения физического воспитания и оздоровления 
и как из стороны культурно-хозяйственной и военной 
подготовки молодежи (стрелковый спорт и пр.), но 
и как один из методов воспитания масс (поскольку 
физическая культура развивает волю, вырабатывает 
коллективные навыки, настойчивость, хладнокровие и 
другие ценные качества) и вместе с тем, как средство 
сплочения широких рабочих и крестьянских масс во-
круг…партийных организаций, через которые рабоче-
крестьянские массы вовлекаются в общественно-
политическую жизнь…» [2]. Тому в ній у перші роки 
становлення комуністичної влади, поза ідеологічним 
інтересом, виділялася лише гігієнічна чи трохи шир-
ше – оздоровча – складова, як найбільш відповідний 
елемент щодо зміцнення цієї влади. 

Проте, з кінця 1920-х рр. всі сфери фізичної куль-
тури гостро відчували брак кадрів. Курси підготовки 
інструкторів не задовольняли потреби у фахівцях ні 
кількісно, ні – головне – якісно. Тому спостерігаємо 
радикальне зрушення в системі наукової роботи та 
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підготовки кадрів для фізичної культури. Це пов’язано 
зі створенням Українського науково-дослідного інсти-
туту фізичної культури, а пізніше – із відкриттям у 
Харкові Всеукраїнського інституту фізичної культури, 
а також технікумів фізичної культури у кількох містах 
України. І коли процес виникнення та становлення 
навчальних закладів у науковій літературі має задо-
вільну бібліографію, то розвиток науково-дослідної 
інституції залишається малодослідженим, оскільки 
тривалий час доступ до необхідних архівних матері-
алів був обмеженим. На ліквідацію цієї прогалини й 
спрямоване пропоноване дослідження. 

Першою науково-дослідною установою фізичної 
культури в Україні, організованою в 1925 р. був Цен-
тральний будинок фізкультури (ЦБФК) у Харкові. 
При ньому заснували соматичний та антропометрич-
ний кабінети, фізіологічну лабораторію та дитячий 
корегувальний кабінет. Поступово навколо нього по-
чинають концентруватися працівники, які цікавилися 
дослідною роботою в галузі фізичної культури.

У 1926 р. при ЦБФК організовуються перші курси 
для підготовки лікарів-фізкультурників. Всі ті, хто за-
кінчив курси стояли біля витоків становлення лікар-
ського контролю на місцях. Із часом, через ці курси 
впродовж декількох років пройшло біля 250 лікарів.

Поступово зростав ЦБФК, відкривалися нові ка-
бінети: психотехнічний, рентгенологічний, гінеколо-
гічний, моторики та ін., які з перших днів свого існу-
вання займалися не тільки науково-практичною, але й 
науково-дослідною роботою.

У 1928 р., за постановою Головнауки Наркомосвіти 
на базі Центрального будинку фізкультури організо-
вується перша в Радянському Союзі науково-дослідна 
кафедра по фізичній культурі, що її було реоргані-
зовано в 1930 р. в Український науково-дослідний 
інститут фізичної культури (УНДІФК) [3]. (Лише 
пунктирно зазначу, що на цей момент у СРСР існу-
ють Ленінградський інститут фізичної культури та 
Державний Центральний інститут фізичної культу-
ри в Москві. У 1929 р. уперше в СРСР у Московському 
державному університеті відкриють кафедру фізич-
ного виховання.) Постановою Президії ЦВК СРСР 
від 3.04.1930 р. фізичне виховання як обов’язковий 
предмет вводиться в усіх вищих навчальних закладах. 
Основною його формою став урок, зміст якого з 1931 
р. визначався програмою по фізичному вихованню для 
студентів вищих навчальних закладів. Поява УНДІФК 
мала забезпечити належний науковий, методичний та 
методологічний супровід згаданої новації. 

Структура інституту постійно вдосконалюється 
відповідно до завдань, які висуваються партією перед 
установою та наявного кадрового потенціалу. Від-
так, упродовж цих років наукова діяльність інституту 
гуртувалася навколо низки секторів: самодіяльного 
фізкультурного руху, фізкультури в системі народної 
освіти, лікувально-профілактичного, військового, іс-
торії, організації і загальної методики фізкультури. 
Поряд із ними діяв лабораторно-експериментальний 
відділ із відповідними лабораторіями. Зупинимося де-
тальніше на характеристиці їх роботи.

Сектор самодіяльного фізкультурного руху, що 
розпочав свою роботу наприкінці 1930 р. під назвою 
«Сектор фізкультури на виробництві», працював над 

проблемою «Фізкультура, як засіб оздоровлення ро-
бітників і продуктивності праці».

Сектор, працюючи спочатку під керівництвом Кар-
пухіна, а пізніше Верисоцького і Єфремова <прізвища 
подаються без імен, оскільки за тодішньою «модою» 
їх не згадували і тепер не завжди вдається їх вста-
новити>, досяг значних успіхів у своїй роботі. Якщо 
в 1931 р. було проведено лише 5 наукових робіт на 
підприємствах, то в 1932 р. УНДІФК та його Київська 
й Одеська філії провели роботу на 13 підприємствах, 
в 1933 р. – на 22, а в 1934 р. спільно ще й з Дніпропе-
тровською філією  – на 27 підприємствах.

Позитивні результати роботи були зафіксовані в 
резолюціях і постановах українських і всесоюзних 
нарад та конференцій, а також у довідках різних гос-
подарських організацій.

Працюючи спочатку над утіленням різних форм 
фізкультури безпосередньо у виробничий процес, УН-
ДІФК, починаючи з 1933 р. широко розгорнув роботу 
по масовому самодіяльному фізкультурному рухові на 
дослідних підприємствах, а також по організації при 
них секцій і спортивних шкіл, що відповідало новим 
запитам влади.

При науково-дослідному інституті були організо-
вані зразкові спортивні школи для дослідних підпри-
ємств: по гімнастиці, спортивних іграх, важкій атле-
тиці, лижному спорту. Матеріали по роботі цих шкіл 
були покладені в основу програм ВРФК, опрацьова-
них інститутом.

Військовий сектор, тісно пов’язавши свою роботу 
з військово-санітарним відділом штабу УВО, працю-
ючи спочатку під керівництвом Пелепейченко, а по-
тім Горянського та Лидського, провів низку робіт, що 
були орієнтовані як на потреби Червоної армії, так і 
на колективи фізкультури. Аби склалося повніше уяв-
лення про зміст роботи даного сектору наведу низку 
дослідних тем:

«методика дихальних вправ», що допомагають одя-• 
ганню протигазу; 
водно-солевий режим при різних військовізованих • 
маршах;
дослідження ефективності й впливу пригнутого кроку; • 
особливості фізичної підготовки для льотного скла-• 
ду Червоної армії; 
фізична підготовка планеристів; • 
методика тренування бійця до швидкісного маршу; • 
методика фізичної підготовки бійця РСЧА; • 
науково-лікарський і педагогічний контроль за фіз-• 
підготовкою бійця РСЧА та ін. [4].

Лікувально-профілактичний сектор, що працював 
під керівництвом Гершаковича, поставив перед собою 
завдання – використати засоби фізичної культури при 
різних захворюваннях. Сектор провів роботи по впро-
вадженню фізичних вправ на Бердянському курорті, 
як засобу лікування гінекологічних захворювань, по-
рушення нормальної роботи органів дихання й обміну 
речовин; у туберкульозних санаторіях у містечках По-
мерках і Шаровці над туберкульозними хворими. В ди-
тячому санаторії в Померках проводилися дослідження 
по вивченню методики форм і змісту фізкультурних за-
собів у оздоровчих закладах. В цих роботах були засто-
совані різні методи, зокрема, гематологічний метод і 
газообмін. В системі єдиного диспансеру проводилися 
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заходи по організації зразково-фізкультурного майдан-
чика для робітників великих підприємств.

З окремих тем, опрацьованих сектором, можемо 
відмітити: а) лікувальна фізкультура для амбулаторно-
гінекологічних хворих; б) лікувальна фізкультура в 
клініці неврозів; в) лікувальна фізкультура при захво-
рюванні суглобів; г) післяопераційна гімнастика; д) 
лікувальна фізкультура в тубсанаторіях.

Сектор фізкультури в системі народної освіти, 
який працював спочатку під керівництвом М. Філя, 
а потім Бердиєвського, свою роботу спрямував за на-
прямами: 

фізична культура в середній школі; • 
фізкультура на дошкільному майданчикові; • 
вплив змагань по футболу і хокею на організм школярів; • 
фізична культура в старшому концентрі, як засіб • 
оздоровлення, прищеплення прикладних навиків, 
організація розумового відпочинку учнів і підви-
щення якості їх навчання; 
зміст, форми і методи фізкультури у військовізова-• 
ному виші; 
моторний розвиток школярів ФЗД (• фабрично-
заводських десятирічок), які складають норми БГПО; 
покази й протипокази до занять фізичними вправа-• 
ми у шкільному віці та ін.

Лабораторно-експериментальний відділ очолював 
В. Блях. В окремих лабораторіях і кабінетах цього сек-
тору працювали найдосвідченіші працівники УНДІФ-
Ку, які починали свою роботу ще в ЦБФК: Недригай-
лова, М.Тесленко, Фішелев, Бурлаченко, Венедиктов.

Цей сектор, що його реорганізовано з клініко-
фізіологічного відділу розробляв низку тем, серед 
яких варто згадати наступні: – фізіологічне наван-
таження гімнастики й окремих видів спорту (боксу, 
підняття тягарів, боротьби, фехтування, спортивних 
ігор та ін.), як під час секційних занять, так і під час 
змагань; – стандарти різних антропометричних ви-
мірів, у залежності від віку, статі, виду спорту, а та-
кож функціональних досліджень; – методика масово-
лікарського контролю і самоконтролю; – методика 
досліджень клініко-фізіологічного характеру, що за-
стосовується лінією окремих секторів; – коливання 
фізіологічних ознак під впливом фізкультури і оцінка 
цих коливань; порівняльна оцінка ортодіаграфічних і 
перкуторних визначень розмірів серця; фізичний роз-
виток призовників-фізкультурників і не фізкультурни-
ків (обстежено 150 тисяч чол.) та ін.[5]. 

Сектор історії, організації й методики фізкультури, 
було організовано в 1934 р. Його очолив М. Філь. 

Починаючи з 1931 р. науково-дослідний інститут 
проводить регулярний випуск аспірантів, які пройшли 
трирічний строк навчання. На 1935 р. при УНДІФКу 
та його філіях (Одеській, що її відкрито в 1930 р., Ки-
ївській – в 1932 р., Дніпропетровській – у 1934 р.) на-
вчалося 70 аспірантів. Наукова діяльність інституту 
визначалася тими завданнями, що їх ставила партія та 
наявністю наукових кадрів, які мали ці завдання вико-
нувати. Українські вчені були жорстко детерміновані 
нав’язаною згори тематикою, що визначалася тогочас-
ною політичною кон’юктурою. Звідси певний ухил у 
бік військової складової, лікувальної та виробничої 
гімнастики тощо, коли власне дослідження спортив-
ної проблематики знаходяться на маргінесі.

За єдиним планом з УНДІФКом працювали і його філії.
Одеська філія на чолі з Камінським поклала основу 

дослідженню методики лікувальної фізкультури при 
різних захворюваннях. Філія опрацювала низку мате-
ріалів по методиці фізкультури при серцево-судинних 
захворюваннях, нервових, обміну речовин та органів 
дихання. Паралельно з цим проведено низку робіт і 
по фізкультурі на підприємствах: на Миколаївському 
заводі ім. Марті, радгоспі ім. Петровського, заводі ім. 
Жовтневої революції та ін.

Клініко-фізіологічний відділ філії під керівни-
цтвом Лур’є провів низку робіт, основаних на погли-
блених біохімічних дослідженнях, які лягли в основу 
оцінки впливу різних видів спорту на організм.

Київська філія під керівництвом Фінка, працювала 
в основному над темами, пов’язаними з фізкультурою 
на підприємстві та лікувальною фізкультурою в умо-
вах військового госпіталю. 

Варто згадати про видавничу та публіцистичну діяль-
ність співробітників інституту. Науковці публікували де-
сятки статей у центральній та місцевій пресі, виступали 
з публічними лекціями, організовували наукові конфе-
ренції та наради з проблем фізичної культури. Упродовж 
1930-35 рр. наукова робота УНДІФКу і його філій зна-
йшла відображення в 12 наукових збірниках і окремих 
брошурах, що їх видано різними видавництвами [6].

Висновки.
На жаль, стан джерельної бази дозволяє лише 

пунктирно накреслити початки становлення Україн-
ського науково-дослідного інституту фізичної куль-
тури, досить загально реконструювати процес фор-
мування особового складу і діяльність структурних 
підрозділів. Та все ж можемо ствердно говорити, що 
поява в середині 1920-х рр. даної наукової інституції 
засвідчило нову тенденцію радянського буття – освіта 
поступово відходила від постреволюційних експери-
ментів. Детермінуючу роль тут зіграла не тільки спор-
тивна складова, але й той момент, що комуністична 
влада нарешті усвідомила – освіта й наука є важли-
вим засобом символьної легалізації статусів і ролей. У 
суспільстві, що все більше набувало тоталітарних рис 
їм надавалося особливого значення. Вони також ви-
ступали важливим простором ідеологічної боротьби. 
Нарешті, освіта й наука є важливим ресурсом соціаль-
ного розвитку, оскільки повинні задовольняти прин-
ципово нові суспільні потреби та виконувати осо-
бливу роль у становленні нових суспільних відносин. 
Саме останнє – нові суспільні потреби – й викликали 
до життя появу науково-дослідного інституту.

В силу того, як усе більше науковців звертатимуться 
до такої цікавої, багатогранної й малодослідженої теми 
як історія спорту, спортивної науки тощо, обов’язково 
переглядатиметься низка, колись здавалося б непоруш-
них істин, створюючи об’єктивну картину радянського 
минулого і місця в ньому фізичної культури. 
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Проблема вивчення передового педагогічного досвіду
Ткач Г.В.

Слов'янський державний педагогічний університет

Анотації:
Визначено особливості поглядів вче-
них на питання визначення сутності 
передового педагогічного досвіду, його 
поширення і впровадження в практику 
роботи навчальних закладів. Визначе-
но основні етапи вивчення передового 
педагогічного досвіду. Розглянуто осо-
бливості кожного з визначених етапів. 
Дано визначення поняттю передовий 
педагогічний досвід. Виокремлено 
основні терміни, що вживаються у те-
орії та практиці роботи з передовим 
педагогічним досвідом. 

Ткач А.В. Проблема изучения передо-
вого педагогического опыта. Выявлены 
особенности взглядов ученых на вопросы 
определения сущности передового педа-
гогического опыта, его распространение 
и внедрение в практику работы учебных 
заведений. Определены основные этапы 
изучения передового педагогического 
опыта. Раскрыто особенности каждого из 
этапов. Дано определение понятия пере-
довой педагогический опыт. Выделены 
основные термины, которые употре-
бляются в теории и практике работы с 
передовым педагогическим опытом.

Tkach A.V. The problem of studying 
the best educational experience. In 
this paper the peculiarities of the views 
of scientists on the issues of determin-
ing the essence of good teaching ex-
perience, its dissemination and imple-
mentation in practice of education. 
The main stages of studying advanced 
pedagogical experience. It is shown 
the features of each stage. It is given 
the definition of best educational expe-
rience. Highlighted key terms that are 
used in the theory and practice work 
with the best educational experience.
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Вступ.1

Реформування освіти в Україні зумовлює інтенсивні 
пошуки шляхів трансформування освітнього процесу 
на гуманістичних засадах, які знаходять своє 
відображення в освітніх інноваціях, що поширюються 
внаслідок інноваційної освітньої діяльності. Творче 
зростання, формування педагогічної майстерності 
кожного учасника педагогічного процесу, надання 
вчителеві свободи творчого вибору форм, методів, 
засобів навчання передбачає нові підходи до 
організації підвищення його кваліфікації – системи 
методичної роботи. Окремий напрям в інноваційній 
освітній діяльності займають сьогодні кращі зразки 
педагогічної праці, що традиційно визначаються як 
передовий  педагогічний досвід.

Теоретичні методичні аспекти передового педаго-
гічного досвіду в Україні висвітлювались в роботах В. 
Бондаря, П.  Жерносека , М. Красовицького, Л. Мо-
мота, В. Паламарчук, П. Підласого, М. Ярмаченка та 
інших. Однак сьогодні в умовах системних зрушень 
методологічного характеру в педагогіці та суттєвих 
змін у природі освітнього процесу, модель узагаль-
нення педагогічного досвіду, форми та методи його 
творчого опанування потребують оновлення.

Необхідність вивчення передового педагогічного 
досвіду,  обґрунтування сутності пояснюється тим, 
що предметом вивчення поставленої проблеми ви-
ступає кращий результативний зразок педагогічної ді-
яльності, його об'єктивне оцінювання з боку науки та 
сприйняття педагогами – практиками, обґрунтування 
місця в освітньому просторі України.

Робота виконана за планом НДР Слов’янського 
державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – систематизувати питання вивчен-

ня передового педагогічного досвіду.
Результати дослідження.
Процес вивчення передового педагогічного до-

свіду є складним тривалим процесом, що має свої 
етапи, структуру, а також вимагає розуміння терміно-
© Ткач Г.В., 2011

логії. Значимість виявлення і поширення ефективних 
освітніх практик учителів, творчих педагогічних ко-
лективів визначено на державному рівні й обумовлено 
необхідністю створення умов для досягнення якісно 
нового рівня освіти; етапи освоєння досвіду регла-
ментовано у положенні про виявлення, вивчення, уза-
гальнення та поширення передового педагогічного 
досвіду, розробленому відповідно до Законів Украї-
ни – «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», 
– інших законодавчих актів, наказів МОН України та 
інших центральних органів виконавчої влади. У поло-
женні визначено також порядок виявлення, вивчення, 
узагальнення та поширення передового педагогічного 
досвіду в освітніх закладах.

Вивчення педагогічних джерел довело, що багатий 
педагогічний досвід — джерело розвитку педагогічної 
науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстер-
ності вчителів-практиків. Його постійне вивчення, 
осмислення, оновлення зумовлене змінами парадигм 
освіти, концепцій навчання й виховання, форм і ме-
тодів практичної діяльності педагогів. Але часто в 
практиці роботи загальноосвітніх шкіл він ігноруєть-
ся, оскільки не у всіх учителів та керівників освітніх 
закладів сформована потреба та навички щодо його 
вивчення, застосування, що зумовлює необхідність 
з’ясування сутності даного феномену.

У науковій літературі існує багато визначень по-
няття передовий педагогічний досвід. Його розгля-
дають: як практику виховання, освіти і навчання і як 
результат цієї практики, що проявляється в якостях  
учнів (Е.Монозсон); як експериментальну діяльність 
(А.Шиміна); як спосіб фіксації, зберігання й переда-
чі інформації про результати педагогічної діяльності 
(І.Кривонос); як завершену практику, що проявляєть-
ся і матеріалізується в різних формах і на різних рів-
нях (Я.Турбовський) тощо [5, с. 8].

У контексті нашого дослідження викликають інтер-
ес висновки учених, які розробляли питання теорії і 
методики передового педагогічного досвіду: Ю. К. Ба-
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банського, І.Г.Боронілова, В.І.Бондаря, І.Ф.Кривонос, 
Л.Л.Момот, О.Г.Ярошенко, Л.І.Прокопенко, Я.С. Тур-
бовського та інші [1;3;5]. У своєму дослідженні ми до-
тримуємося визначення про те, що педагогічний досвід 
— сукупність знань, умінь і навичок, набутих у процесі 
безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєн-
ня педагогом раціональних здобутків своїх колег [3].

У ході наукового пошуку встановлено, що передо-
вий  педагогічний досвід відображає найбільш акту-
альні соціальні вимоги сучасного суспільства, забезпе-
чує якісне вирішення завдань удосконалення масової 
практики, несе в собі елементи новизни у змісті, фор-
мах та методах вирішення певних навчально-виховних 
завдань [1]. Він виступає як організований, цілеспря-
мований педагогічний процес та його результат, який 
відображається в якостях особистості школяра [2].

Передовий педагогічний досвід характеризується 
високою результативністю, творчою новизною, три-
валістю функціонування, актуальністю, перспектив-
ністю, науковою обґрунтованістю, раціональними 
витратами часу на досягнення високих результатів 
[3]. Перспективний педагогічний досвід як систе-
ма творчої, оптимальної, повторювальної профе-
сійної діяльності педагога з елементами новизни, 
дає стабільні позитивні результати в удосконаленні 
навчально-виховного процесу.

Аналіз наукових праць, методичних рекомендацій 
щодо висвітлення досліджуваного питання дозволяє 
виокремити три відносно самостійні етапи вивчення 
передового педагогічного досвіду, а саме:

виявлення досвіду і його оцінка як передового;• 
вивчення, поетапне узагальнення й опис;• 
поширення та впровадження.• 

Розглянемо особливості кожного із вказаних про-
цесів. Так, перший етап виявлення передового пе-
дагогічного досвіду передбачає розпізнавання по-
зитивного досвіду на основі комплексної оцінки, 
за допомогою критеріїв та їх показників, які роз-
кривають сутність і зміст практичного досягнен-
ня (Ю.К.Бабанський, В.І.Бондар, Е.І.Мосонзон, 
М.М.Скаткін Ф.Ш.Терегулов ін.) [1; 5; 7]. Виявлення, 
облік, фіксація та інформування є основою створення 
інформаційних банків ідей кращої педагогічної прак-
тики, укладання картотек передового педагогічного 
досвіду, зберігання новаторських ідей тощо.

Другий етап – вивчення, узагальнення та опис пе-
редового педагогічного досвіду вимагає використан-
ня певних дослідницьких прийомів – спостереження, 
фіксації результатів, експертної оцінки тощо, які є 
складовими наукового аналізу педагогічного досвіду. 
Важливу роль відіграє діагностування педагогічного 
досвіду, спрямоване на визначення його позитивного 
змісту, способів становлення, об’єктивних можливос-
тей використання в інших умовах та іншими особами 
і ґрунтується на певній програмі дослідницьких дій. 
Аналіз педагогічного досвіду істотно впливає на зба-
гачення і розвиток педагогічної науки і практики та 
водночас сприяє забезпеченню високоякісних резуль-
татів у професійній діяльності. Як зазначає О. П. Руд-
ницька, «цей творчий процес характеризується роз-

робкою нових підходів до вивчення окремих питань 
навчання та виховання, збагаченням засобів, форм, 
методів педагогічного впливу, інноваційними знахід-
ками» [8, с. 233]. 

Узагальнення передового педагогічного досвіду 
означає виявлення основних ідей, на яких побудова-
ний конкретний досвід, обґрунтування актуальності, 
новизни, результативності, стабільності, перспек-
тивності, розкриття специфіки умов упровадження 
нових моделей навчання і виховання, аналіз трудно-
щів, суперечностей, що виникають, індивідуальних 
особливостей вчителя, а також певних можливостей 
використання і впровадження досвіду. У результаті 
узагальнення передового педагогічного досвіду здій-
снюється вивчення і аналіз стану практики, окремих 
факторів, явищ і процесів тощо, оформлених у вигля-
ді педагогічних ідей або педагогічної системи [8]. 

Наступний етап процесу освоєння досвіду обу-
мовлений необхідністю популяризації оригінальної 
нової педагогічної ідеї і пов’язаний із виконанням 
дій організаційного характеру, які у педагогічній на-
уці визначають поняттям «поширення». Актуальним є 
твердження К.Д.Ушинського, який зазначив, що пере-
дається не сам досвід, а ідея, думка, виведена з досві-
ду. Вітчизняні методологи вважають, що життєздат-
ними є лише думки, виведені з досвіду, ідеї, виражені 
в категоріях науки. Яскрава ділова пропаганда, котра 
сприяє поширенню та популяризації цінних знахідок, 
спонукає до стимулу власної праці [5]. Разом із цим, 
підкреслює М.М.Скаткін, пропаганда передового до-
свіду є лише початком поширення: впровадження 
потребує не тільки знання передового досвіду, але і 
вміння працювати по-новому, воно не виникає само 
собою, а систематично формується [9].

Упровадження передового педагогічного досвіду 
відображає обов’язковість дій з реалізації передово-
го педагогічного досвіду; воно неможливе без його 
впровадження, закріплення у практичній діяльності 
учителів. На основі синтезу власного досвіду з пере-
довим, засвоєння провідної ідеї досвіду, усвідомлення 
її значимості у власній діяльності запозичений досвід, 
в процесі подальшого вдосконалення своєї практики, 
стає надбанням. Трансформуючи досвід колег у влас-
ний досвід, учитель розвиває  різні його аспекти, ви-
користовує та реалізує ті чи інші  досягнення, які за-
довольняють потреби сучасної педагогічної практики. 
Досвід, призначений для впровадження, повинен мати 
високий ступінь узагальнення з описом алгоритму по-
слідовних дій, на основі яких його впроваджують [5].  

Технологічний цикл роботи з передовим та інно-
ваційним педагогічним досвідом вважається заверше-
ним лише у тому випадку, якщо реалізується модель 
освоєння цього досвіду професійно-педагогічним 
співтовариством. У теорії та практиці роботи з пере-
довим педагогічним досвідом найбільш часто вжива-
ють такі поняття: «висівання», «розпізнавання», «ви-
вчення», «оцінка», «аналіз», «узагальнення», «опис», 
«фіксація», «дисиміляція», «трансляція», «розпо-
всюдження», «поширення», «дисемінація», «впрова-
дження», «використання», «обмін», «передавання», 
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«зберігання», «вирощування», «ознайомлення», «опа-
нування», «пропагування», «оволодіння», «запозичен-
ня», «засвоєння» тощо. Ці терміни не є лексичними 
еквівалентами, отже вони не несуть однакового тер-
мінологічного навантаження. Однак їх гнучке вико-
ристання у практичній діяльності дозволяє розкрити 
та збагнути досліджуване педагогічне явище повною 
мірою. Доцільність вживання того чи іншого терміна 
зумовлене змістом і завданнями кожного етапу реалі-
зації педагогічних ідей, творчого доробку, що мають 
адресну спрямованість і практичну вираженість.

Висновок.
Таким чином, передовий педагогічний досвід 

стимулює творчі пошуки педагогів, сприяє розвитку 
педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, 
впливає на розвиток педагогічної науки як джерело 
формування нових наукових завдань. Водночас він 
стає базою даних для створення досліджень, засобом 
перевірки цінності їх результатів для практики вихо-
вання та навчання підростаючого покоління. 

Процес вивчення передового педагогічного до-
свіду проходить складний тривалий шлях і охоплює 
широку сферу педагогічної праці вчителя, що почина-
ється з вивчення його змісту та завершується ефектив-
ною реалізацією ідей у його педагогічному мистецтві 
з трансформацією у власну методичну систему.

Література:
Бабанский Ю.К. Передовой опыт учителей и педагогическая 1. 
наука / Ю.К. Бабанский //Cов. педагогика. – 1977. – № 11. – С. 
43-48.
Бондарь В.И. Проблема выявления и обобщения передового пе-2. 
дагогического опыта / В.И. Бондарь //Cов. педагогика. – 1979. 
– № 8. – С. 82-88.
Жерносек  .П.  Передовий  педагогічний досвід: проблеми 3. 
пропозиції //Педагогіка і психологія. – 1994. – № 4. – С.111-116.
Жерносек  П. Науково-методична робота в загальноосвітній 4. 
школі: Навчально-методичний посібник / П. Жерносек. – К.: 
ЗМН, 1999. – 160 с.
Момот Л.Л. Передовий педагогічний досвід: теорія і практика / 5. 
Л.Л. Момот. – К.: Рад. Школа. – 1990. – 141 с.
Набока Л. Поширення педагогічних ідей в системі післядипломної 6. 
освіти / Л. Набока, Л. Калініна //Освіта на Луганщині. – 2000. – 
№ 2. – С. 42-47.
Паламарчук В.Ф. Проблеми освоєння передового педагогічного 7. 
досвіду / В.Ф. Паламарчук //Педагогіка. – 1989. – Вип. 28. – С. 
81-100.
Рудницька О.П. Педагогіка : загальна і мистецька: навчальний 8. 
посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Бог-
дан, 2005. – 360 с.
Скаткин М.Н. Методология и теория обобщения передового 9. 
педагогического опыта / М.Н. Скаткин. – М.: Педагогика, 1979. 
– 157 с.

Надійшла до редакції 26.05.2011 р.
Ткач Анна Валерьевна

sport2005@bk.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

86

Нормативне забезпечення «дисциплінарних стимулів»  
(друга половина ХІХ ст.)

Ткаченко О.Г.
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко

Анотації:
Висвітлено питання нормативного 
забезпечення «дисциплінарних сти-
мулів» у другій половині ХІХ століття. 
Проаналізовано й узагальнено зна-
чення нормативних документів (цирку-
лярних розпоряджень, розпоряджень 
Міністерства народної освіти, звітів і 
доповідей різних відомств освіти, ін-
струкцій, правил тощо) в процесі сти-
мулювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнів середньої школи. 
Визначено особливості застосуван-
ня офіційними установами засобів 
стимулювання, які були пов’язані з 
вирішенням дисциплінарних питань. 
Виявлено, що у досліджуваний період 
існував широкий спектр різноманітних 
заохочувальних і караючих засобів. 

Ткаченко Е.Г. Нормативное обес-
печение «дисциплинарных стиму-
лов » (вторая половина XIX века). 
Проанализированы и обобщены значения 
нормативных документов (циркулярных 
распоряжений, предписаний Министер-
ства народного образования, отчетов и 
докладов различных ведомств образова-
ния, инструкций, правил и т.д.) в процессе 
стимулирования учебно-познавательной 
деятельности учащихся средней школы. 
Определены особенности применения 
официальными учреждениями средств 
стимулирования, которые были связаны 
с решением дисциплинарных вопро-
сов. Обнаружено, что в исследуемый 
период существовал широкий спектр 
разнообразных поощрительных и караю-
щих средств.

Tkachenko O.G. Guideline of «disci-
plinary incentives» (second half of 
the XIX century.) Based on analysis 
of historical and educational literature, 
archival documents were analyzed and 
summarized the value of legal docu-
ments (circular orders, orders of the 
Ministry of Education, reports, and re-
ports of various departments of educa-
tion, instructions, rules, etc.) in stimulat-
ing teaching and learning of secondary 
school pupils. The article outlines the 
features of the application of measures 
to promote the official agencies, which 
have been associated with the solution 
of disciplinary problems. After analyzing 
legal documents revealed that the inves-
tigated period there was a wide range of 
promotional and punishing agents.

Ключові слова:
стимул, навчання, метод, норматив-
ні документи, дисципліна, розпоря-
дження, правила, інструкція.

стимул, обучение, метод, нормативные 
документы, дисциплина, распоряжения, 
правила, инструкции.

incentive, training, technique, regula-
tions, discipline, order, rules, instruc-
tions.

Вступ.1

Сучасна педагогічна наука України знаходиться 
в пошуках такої системи освіти, яка б відповідала 
певним соціально-економічним умовам та потребам 
суспільства, держави, особистості. Національна 
доктрина розвитку освіти в Україні, державні 
програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 
«Вчитель», «Концепція розвитку загальної середньої 
освіти» поставили завдання забезпечити розвиток 
людини як найвищої цінності, найповнішого 
розкриття її здібностей. Прагнення України стати 
членом Європейського союзу вимагає вдосконалення 
«дисциплінарних стимулів», розробки сучасних 
підходів щодо конструювання, визначення критеріїв та 
принципів їх відбору, створення нового нормативного 
та навчально-методичного забезпечення для середньої 
і вищої шкіл.

Організація стимулювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнів тісно пов’язана з вітчизняними 
традиціями шкільництва, з розвитком педагогічної 
думки. Вивчення історичного аспекту проблеми 
стимулювання школярів середніх навчальних закладів 
до навчання, дослідження цієї проблеми на різних 
етапах розвитку суспільства дозволить розширити 
спектр засобів, форм, методів і прийомів активізації 
пізнавальної діяльності і запровадити їх у сучасну 
практику основної школи.

Аналіз стану розробки проблеми стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльності учнівської молоді 
сучасними психологами і педагогами (А.Алексюк, 
Ю.Бабанський, В.Бондар, Б.Коротяєв, І.Лернер, 
В.Лозова, Н.Маркова, О.Савченко, В.Сухомлинський, 
Т.Шамова, Г.Щукіна та інші)  засвідчує її надзвичайну 
актуальність. 

Питання сутності дефініції «стимулювання», 
«стимул», форм, видів, методів, прийомів 
© Ткаченко О.Г., 2011

стимулювання знайшли відбиття і в історико-
педагогічних працях Л.Березівської, Л.Ваховського, 
О.Іонової, С.Золотухіної, З.Палюх, Н.Побірченко, 
О.Попової, О.Сухомлинської та інших, але в іншому 
часовому просторі. Крім того, окремі аспекти 
проблеми стимулювання висвітлено в працях О.Кін, 
Л.Зеленської, І.Репко, С.Рукасової, О.Пташного у 
контексті дослідження окремих персоналій, зокрема  
М.Сумцова, С.Миропольського, К.Ушинського, 
Б.Грінченка, М.Пирогова та інших. Вивчення 
монографічних, дисертаційних робіт свідчить, що 
проблема стимулювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнів висвітлювалася переважно аспектно, 
в контексті інших питань і на сьогодні відсутнє цілісне 
її дослідження у конкретний історичний період.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – схарактеризувати нормативне за-

безпечення «дисциплінарних стимулів» і розкрити 
шляхи їх реалізації в практиці середньої школи у дру-
гій половині ХІХ ст.

Результати дослідження.
Аналіз історико-педагогічної літератури [2 – 6] ар-

хівних документів свідчить, що проблема стимулюван-
ня навчально-пізнавальної діяльності школярів знайшла 
своє відображення в офіційно-нормативних документах 
(статутах, розпорядженнях Міністерства народної осві-
ти, циркулярах, інструкціях, правилах тощо).

Вивчення архівних документів [3 – 5] (цирку-
лярних розпоряджень, розпоряджень Міністерства 
народної освіти, звітів і доповідей різних відомств 
освіти, інструкцій, правил тощо), дозволило встано-
вити, що в різні періоди другої половини XIX століття 
при вирішенні головних завдань тогочасної середньої 
школи прагнули використовувати різноманітні методи 
навчання, які стимулювали б пізнавальну діяльність 
школярів. Наприклад, Статут Гімназій і Прогімназій 
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1864-го року зазначав, що головне завдання 
викладання в середніх навчальних закладах полягає 
«не в безглуздому зубрінні, а в пробудженні розумової 
діяльності та впливі на моральне виховання учня». 
Іншими словами вимагалось будувати навчально-
пізнавальну діяльність школярів так, щоб їм було 
цікаво, а не змушувати їх механічно запам’ятовувати 
навчальний матеріал [3, с. 99].

Як свідчить проведене дослідження, офіційними 
установами пропонувалися засоби стимулювання, які 
були пов’язані з вирішенням дисциплінарних питань. 
Сюди слід віднести засоби заохочення та покарання. 
У результаті аналізу нормативних документів було 
виявлено, що у досліджуваний нами період існував 
широкий спектр різноманітних заохочувальних і 
караючих засобів. У цих документах давалася повна 
інструкція коли, як, які саме засоби використовувати. 
Звернемо увагу на те, що дуже часто викладачі 
призначали однакові покарання та заохочення і за 
погану або добру поведінку, і за старанність й успіхи, 
або їхню відсутність. Тому дисциплінарні засоби 
стимулювання також використовувались і для впливу 
на навчально-пізнавальну діяльність школярів.

Аналіз архівних матеріалів [3 – 6] довів, що у 
другій половині ХІХ століття реалізація засобів 
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 
учнів здійснювалася: а) «приватно», коли вчитель 
або директор навчального закладу наодинці 
намагалися вплинути на успіхи учнів вимовами, 
проханнями, наказами, схваленнями тощо. Зазвичай 
це використовувалося для покарання школярів; 
б) прилюдно, коли на зібранні всієї школи або на 
педагогічних зборах учня хвалили або карали. Він 
найчастіше використовувався для нагородження 
учнів.

Про це свідчить аналіз Статуту 1864 року, в якому 
в §§ 50 і 65 зазначалося, що кожен рік після закінчення 
навчання в гімназіях і прогімназіях мали проходити 
публічні збори всіх учнів і працівників навчальних 
закладів, на яких повинні проголошуватися імена 
найкращих учнів, роздаватися атестати, свідоцтва 
про закінчення навчання та нагороди найуспішнішим 
вихованцям. Саме це підтверджує шкільна 
практика: учні, що закінчили повний курс гімназії 
з успіхом отримували атестат з підписами всіх 
членів педагогічної ради, більш того відмінні учні 
нагороджувалися медалями золотими і срібними, 
похвальними листами, книгами тощо.

Отже, самі по собі різні види заохочень і покарань 
справляли значний вплив на успішність учнів, а 
прилюдне визнання учня найкращим або найгіршим 
посилювало цей вплив. Так, з одного боку, прилюдне 
нагородження, як свідчить проведене дослідження, 
було найкращою пошаною для учня, визнання його 
можливостей, здібностей, високих результатів, а 
прилюдне покарання – найбільшим соромом. З іншого 
– саме через це воно й не справляло потрібний ефект. 
Але обидва засоби стимулювання визнавалися дієвими 
та рекомендувалися для використання Міністерством 
народної освіти аж до кінця XIX століття.

У ході наукового пошуку встановлено ставлення 
до засобів заохочення та покарання з боку офіційних 
кіл протягом другої половини XIX століття було нео-
днорідним. Так, Міністерство народної освіти, яке за-
пропонувало і запровадило у життя Статут 1864 року, 
намагалося зменшити кількість покарань, обмежити 
видачу нагород. Таку позицію воно обґрунтовувало 
тим, що це штучні засоби впливу на успішність дітей 
і тому пропонувалось вчителям діяти на учнів пра-
вильною організацією навчально-виховного процесу, 
своїм особистим прикладом, способами викладання 
тощо. Саме для цього й було внесено певні зміни в 
навчально-виховний процес. І саме цим документом 
повністю заборонено використання тілесних пока-
рань проти учнів (§38).

Зовсім по-іншому ставилися до цих засобів стиму-
лювання автори Статуту 1871 року. По-перше, вони 
поновили використання фізичних покарань, хоча й 
обмежили права вчителя в їхньому призначенні. По-
друге, міністром народної освіти було затверджено ще 
два нових документи, в яких висвітлювалося це пи-
тання: «Правила для учнів» і «Правила про стягнен-
ня» (1874 рік).

До заохочувальних засобів стимулювання, дозво-
лених офіційними освітніми установами держави та 
закріпленими в Статутах від 1864 (§65) та 1871 років 
(§36) і «Циркулярній пропозиції про гімнастичні атес-
тати» (1865 р.) відносилася видача золотих і срібних 
медалей. Цей вид стимулювання застосовувався лише 
до школярів, які вже закінчили гімназичний курс на-
вчання.

Діти не тільки отримували моральне задоволення 
від здобуття медалей, а й користувалися особливими 
правами при вступі як до вищих навчальних закла-
дів, а так і на службу. Так, їм надавали перевагу при 
вступі до університету, навіть, іноді без складання іс-
питів, вступаючи на службу такі учні одразу отриму-
вали перший класний чин – 14 за табелем рангів, що 
існував. Це давало змогу їм продовжити навчання або 
отримувати добру заробітну платню.

У подальшому, як свідчить проведене досліджен-
ня, конкретизувалися вимоги до отримання медалей. 
Так, у пояснювальній записці до Статуту, 1871 року 
говорилося, що рішення  про  нагородження  випус-
кників золотими та срібними медалями приймає пе-
дагогічна рада навчального закладу на основі аналізу 
«поведінки, старанності, допитливості учнів». Згідно 
цього документу золоті медалі могли отримати учні, 
які мали відмітку «5» з обох давніх мов і математики, 
а також середня оцінка за всі предмети та іспити мала 
бути більше чотирьох з половиною. Для отримання 
срібної медалі учень мав одержати «5» з двох голо-
вних  предметів  (давні  мови,  математика)  та мати  
в  загальній  сумі середній бал більше чотирьох [220].

Аналіз архівних документів [3 – 6]дозволив встано-
вити, що вже у 60-х роках XIX століття Міністерство 
народної освіти виділяло такі річні суми на нагороди 
учням: у гімназіях 60 карбованців сріблом; у 
повітових училищах від 20 до 40 карбованців сріблом; 
у приходських училищах 14 карбованців сріблом. 
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Так, у 1861 році в Харкові було відкрито особливе 
чотирьохкласне училище при 1-й гімназії, в якому на 
нагороди учням було виділено 100 карбованців.

Згідно розпоряджень Міністерства Освіти у 1874 
році всі нагороди, що видавалися найкращим учням 
по закінченні навчального року, розподілялися на дві 
групи. До першої групи належали похвальні листи, 
вони видавалися школярам з добрими відмітками та 
поведінкою. Другу групу складали книги, інші на-
вчальні посібники та похвальні листи, які видавалися 
всі разом найкращим вихованцям [7, с. 616].

Вирішення проблеми нагород було повністю під-
порядковано Міністерству народної освіти. Кожен рік 
цією установою складався бюджет, в якому окремою 
статтею була визначена сума на нагороди учням. При 
цьому книга вважалася не тільки заохочувальним на-
вчальним засобом, а й зразком наукового класичного 
підручника, посібника. Так, бралися до уваги зміст, 
ціна книги, якість її видання. У цій же статті бюджету 
було заплановано кошти на виготовлення похвальних 
листів, а також на золоті та срібні медалі для найкра-
щих школярів.

Серед засобів заохочення, що були рекомендовані 
Статутом 1871 року, привертає увагу й такий засіб, як 
використання золотих дошок для запису імен і пріз-
вищ відмінників. Саме в часи перебування Толстого 
Д. О. на посаді міністра народної освіти цей вид на-
город було узаконено (1872 рік). Зауважимо, що іс-
нувала навіть певна інструкція застосування цього 
виду нагород, яку подано у пояснювальній записці 
згаданого статуту. Так, у документі зазначалося, що 
«учні, які протягом двох звітних частин року отриму-
вали перший розряд, записувалися на класну дошку, 
про що повідомлялися батьки й всі учні закладу. Ті, 
хто залишився в першому   розряді   протягом   ціло-
го   навчального   року   записувалися   на тимчасову 
золоту дошку всього закладу» [7, с. 616]. Найвищою 
нагородою для школярів мав слугувати запис на по-
стійну золоту дошку навчального закладу. Таку честь 
мали лише учні, які «закінчили повний курс гімназії 
з золотою медаллю і, при тому, під час перебування 
свого в останніх трьох класах не скоїли протиправних 
дій... і подавали значні надії відносно своїх подаль-
ших успіхів в науках» [7, с. 612].

Отже, цей засіб стимулювання мав заохотити дітей 
краще вчитися. Але в шкільній практиці спостеріга-
лися і негативні наслідки його застосування: прагнен-
ня не до отримання знань, а нагород. 

У ході аналізу нормативних документів другої по-
ловини ХІХ століття було виявлено цілу низку і різ-
них караючих засобів, які мали на меті стимулювати 

навчально-пізнавальну діяльність учнів. Особливу 
увагу на сутність і технологію їх застосування приді-
лено у статуті 1871  року та «Правилах про стягнен-
ня». Згідно цих документів всі караючі засоби було 
розділено на дві групи: покарання словом і покарання 
дією. 

Як свідчить проведене дослідження, в офіційно-
нормативних документах знайшов відображення 
значний спектр засобів заохочення та покарання, які 
могли використовувати вчителі, класні наставники, 
вихователі, директори та педагогічні ради навчальних 
закладів. Деякі з цих засобів біли досить суворі та на-
віть шкідливі для здоров'я дитини (наприклад, зато-
чення до карцеру).

Поява та широке застосування різних покарань і 
нагород з часу введення в дію Уставу 1871 року була 
обумовлена важкою для дітей учбовою програмою.

Висновки.
Таким чином, питання підвищення мотивації на-

вчання школярів займало одне з головних місць у 
освітній політиці держави. Його вирішення прохо-
дило в досліджуваний період у контексті розвитку 
дидактичної думки, напрямів офіційної політики з 
урахуванням основних тенденцій її проведення, що й 
зумовило специфіку вибору засобів навчання й сти-
мулювання. 
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Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на 
рівень тривожності юних спортсменів 13-16 років

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто динаміку, структуру 
та показники рівня особистісної 
тривожності підлітків, які спеціа-
лізуються у видах спорту: легка 
атлетика, лижний спорт, вело-
спорт, плавання,  бокс та вільна 
боротьба. В експерименті при-
ймали участь 123 юних спортс-
менів і 30 учнів загальноосвіт-
ньої школи, які не займалися 
спортом у віці 13-16 років. Про-
ведено порівняльний аналіз рів-
нів тривожності двох експери-
ментальних груп: перша група 
- швидкісно-силові види спорту, 
друга - види спорту та витрива-
лість. Встановлено факт спе-
цифічності впливу тренувань 
різної спрямованості на прояви 
тривожності спортсменів.

Хорошуха М.Ф. Влияние тренировочных 
нагрузок различной направленности на 
уровень тревожности юных спортсме-
нов 13-16 лет. Рассмотрены динамика, 
структура и показатели уровня личностной 
тревожности подростков, которые специ-
ализируются в видах спорта: легкая атле-
тика, лыжный спорт, велоспорт, плаванье, 
бокс и вольная борьба. В эксперименте 
принимали участие 123 юных спортсменов 
и 30 учеников общеобразовательной школы 
незанимающихся спортом в возрасте 13-16 
лет. Проведен сравнительный анализ уров-
ней тревожности двух экспериментальных 
групп:  первая группа - скоростно-силовые 
виды спорта, вторая - виды спорта на 
выносливость. Установленный факт спе-
цифичности воздействия тренировочных 
нагрузок различной направленности на 
проявление тревожности спортсменов.

Khoroshukha M.F. The influence of 
the training loads of different on the 
nervousness level of the young sportsmen 
aged 13-16. The dynamics, structure and the 
indexes of the level of the teenagers’ personal 
nervousness are considered. The teenagers 
are specialized in the following sporting 
activities: light athletics, skiing, cycling, 
swimming, boxing and free style fighting. 123 
young sportsmen and 30 secondary school 
pupils, who don’t go in for sports, aged 13-16 
took part in the experiment. The comparative 
analysis nervousness level of the two groups 
was conducted: the first group – the speedy 
and powerful sporting activities and the 
second – the sporting activities concerning 
endurance. The fact of the specific influence of 
the loads of different directions on displaying 
the nervousness by young sportsmen was 
established.

Ключові слова: 
показатели тревожности, 
лонгитюдинальные исследо-
вания, спортсмены, ученики, 
подростковый возраст.

показники тривожності, лонгітюдинальні 
дослідження, спортсмени, учні, підлітко-
вий вік.

uneasiness parameters, longitudinal 
reseaches, sportsmen, pupils, teenage.

Вступ.1

Для ефективного використання засобів фізич-
ної культури та спорту з метою гармонійного розви-
тку дітей і підлітків, зміцнення здоров'я, необхідно 
вияснити як взаємодіють зміни, що виникають під 
впливом тренувальних занять з процесами вікового 
розвитку організму.

Відомо, що організм спортсменів підліткового 
віку характеризується не лише інтенсивністю 
морфофункціональної перебудови його, але й тими 
змінами, що проходять в їх психоемоційній сфері. 
Останні нерідко проявляються в неадекватних 
поведінкових реакціях не лише на змаганнях різного 
ґатунку, але  також у сім’ї, побуті, спортивному колек-
тиві тощо [10,1].

У науковій літературі достатньо вивченими є ві-
кові та статеві індивідуально-типологічні особливості 
людського організму, але залишаються поза увагою 
аналогічні дослідження учнівської і студентської мо-
лоді з вираженою складністю їх адаптаційних проце-
сів і, зокрема, таких негативних проявів психічного 
стану як непомірно високі рівні тривожності та агре-
сивності  [4,2].

В контексті вище висвітленого, неабияке значення 
має вивчення впливу занять різними видами спорту 
на формування особистісних якостей підлітків, якщо 
відомо, що, з одного боку, високі прояви тривоги та 
агресії неминуче ведуть до психоемоційного напру-
ження, що відбивається на психічному здоров'ї під-
ростаючого покоління і передається на їх зрілі роки 
[7], а, з іншого, раніше установлений нами [9] факт 
специфічності  впливу тренувальних навантажень різ-
ної спрямованості на організм юних спортсменів.

Дослідженню агресивності спортсменів-підлітків у 
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зазначеному аспекті проблем відведено ряд опубліко-
ваних раніше нами робіт (М.Ф.Хорошуха, 2007-2010). 
Що стосується вивчення впливу занять різними вида-
ми спорту на формування тривожності спортсменів, 
то вони залишаються поки що маловивченими.

Необхідність проведення такого роду досліджень 
обумовлена, з одного боку, як самою актуальністю 
поставленої проблеми, з іншого, полярністю думок 
різних авторів [3,6] щодо впливу тренувальних наван-
тажень різного характеру на формування рівнів три-
вожності у спортсменів.

Робота виконана відповідно плану НДР На-
ціонального педагогічного університету  імені 
М.П.Драгоманова

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження - виявити специфічність впли-

ву тренувальних навантажень різної спрямованості на 
показники тривожності юних спортсменів 13-16 ро-
ків.

Методи та організація дослідження:
 аналіз наукової та науково-методичної літератури 

з проблем дослідження психічного стану людини;
 психодіагностичний метод - дослідження осо-

бистісної тривожності за методикою Ч.Д.Спілбергера 
[див.5];

 методи статистики.
Дослідження проводилися на базі Броварського 

вищого училища фізичної культури (Київська обл.) 
та загальноосвітньої школи №3 м.Бровари. В експе-
рименті прийняло участь 153 підлітка (хлопців) у віці 
13-16 років (123 спортсменів і 30 практично здорових 
учнів, які не займалися спортом). Обстеження здій-
снювалося у два етапи на початку (вересень-жовтень 
місяці) кожного навчального року (у 2008-09 рр.). 
Було сформовано дві експериментальні (ЕГ) і одна 
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контрольна (КГ) групи. Спортсмени, згідно з класи-
фікації видів спорту за А.Г.Дембо (1980), склали дві 
перші групи: група А - види спорту на витривалість 
(лижний спорт, велоспорт, плавання); група Б - види 
спорту, тренувальний процес яких переважно спрямо-
ваний на розвиток швидкісно-силових якостей (бокс, 
вільна боротьба, легка атлетика: спринтерський біг, 
стрибки, штовхання ядра та метання диска); відповід-
но, учні ЗОШ - контрольну групу.

З метою більш поглибленого вивчення проблеми 
тривожності у спорті принципового значення 
набуває уточнення понять тривоги та тривожності. 
Із  навчально-методичної літератури [8] знаходимо 
наступне. Тривога -  це емоційний стан, який виникає 
в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної 
з очікуванням невдач у соціальній взаємодії та 
несприятливого розвитку подій. Тривожність - це 
властивість людини знаходитися у стані підвищеного 

занепокоєння, відчуття страху й тривоги у специфічних 
соціальних ситуаціях. Відповідно, особистісна 
тривожність, як риса особистості, що пов’язана з 
генетично детермінованими властивостями людини, 
характеризується схильністю сприймати велику 
кількість ситуацій як загрозливих та реагувати на такі 
ситуації підвищеним рівнем емоційного збудження та 
станом тривоги.

Результати дослідження.
В результаті проведених нами лонгітюдинальних 

досліджень було виявлено, що між показниками 
рівня особистісної тривожності (РОТ) трьох груп 
обстежуваних не існує статистично достовірних 
відмінностей (Р>0,05) як за даними першого (табл.1), 
так і другого етапів спостережень (табл.2).

Що стосується розподілу обстежуваних за рівнями 
тривожності, то як можна бачити із представленого 
нами ілюстративного матеріалу (рис. 1 і 2) більшість 

Таблиця 1
Характеристика прояву рівнів особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків-

учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за даними першого етапу 
досліджень: Х±m, %

Показники 
тривожності

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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РОТ 40,1 ± 1,99 41,2 ± 1,57 41,9 ± 1,74 40,3 ± 1,24 40,0 ± 1,00 41,1 ± 1,68 39,2 ± 1,03

Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)

Середній р. 66,7(8) 65,0(13) 59,1(13) 83,3(20) 81,8(18) 82,6(19) 86,7(26)

Високий р. 33,3(4) 35,0(7) 36,4(8) 16,7(4) 18,2(4) 17,4(4) 10,0(3)

Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
Таблиця 2

Характеристика прояву рівнів особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків-
учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за даними другого етапу досліджень: 

Х±m, %

Показники 
тривожності

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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РОТ 42,4 ± 1,84 44,0 ± 1,62 40,1 ± 1,42 43,0 ± 0,90 39,6 ± 0,92
42,8 ± 
0,60

40,9 ± 1,08

Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)

Середній р. 58,3(7) 55,0(11) 59,1(13) 87,5(21) 90,9(20) 91,3(21) 73,3(22)

Високий р. 41,7(5) 45,0(9) 36,4(8) 12,5(3) 9,1(2) 8,7(2) 23,3(7)

Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
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підлітків ЕГ і КГ мали середній рівень тривожнос-
ті:  спортсмени групи А - 62,9% на першому етапі 
та 57,4% - на другому, відповідно, групи Б - 82,6% і 
89,9% та контрольної групи: 86,7% і 73,3%. Порів-

няльний аналіз показників РОТ ЕГ і КГ вказує на те, 
що більш високі показники середнього рівня тривож-
ності мають спортсмени групи Б та КГ.

Рис. 1. Характеристика розподілу юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків - учнів загальноосвітньої 
школи, які не займаються спортом (контроль) за рівнями особистісної тривожності за даними першого 

етапу досліджень

Рис.2. Характеристика розподілу юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків - учнів загальноосвітньої 
школи, які не займаються спортом (контроль) за рівнями особистісної тривожності за даними другого 

етапу досліджень
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Низького рівня тривожності практично немає. Як 
виняток, він реєструється лише у плавців та учнів 
ЗОШ. За даними двох етапів дослідження він стано-
вить 1,9% (1 чол.) у плавців (група А) та 3,3% (1 чол.) 
у КГ.

Більш високий рівень тривожності з тенденцією 
до подальшого підвищення його спостерігається у 
спортсменів групи А (35,2% на першому етапі та 
40,7% - на другому) в порівнянні з групою Б, в якій 
відмічається тенденція до зниження цього показника 
(відповідно, 17,4% на першому етапі та 10,1% на 
другому етапах дослідження). Відмітимо також, що у 
представників КГ відмічається однотипний з видами 
спорту на витривалість характер зміни показників 
високого РОТ, тобто має тенденцію до підвищення (з 
10,0% на першому етапі до 23,3% на другому).

Таким чином, можна констатувати, що високі 
рівні особистісної тривожності мають спортсмени 
циклічних видів спорту, які переважно розвивають 
якість витривалості, а низькі показники РОТ і, 
відповідно, більш низькі рівні тривожності в цілому 
- представники циклічних та ациклічних видів спорту, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей.

Відзначимо також, що результати наших досліджень 
частково узгоджуються з даними досліджень інших 
авторів [6]. Останні приходять до висновку, що най-
більш низькі показники РОТ виявляються у представ-
ників ациклічних видів спорту (спортивні ігри, єди-
ноборства), які є більш адаптованими до стресових 
ситуацій в умовах дефіциту часу. В наших досліджен-
нях виявлено, що більш низькі показники тривожності 
мають не лише представники ациклічних видів спорту, 
що приймали участь в експерименті (див. раніше), але 
також й циклічних видів, які мають однотипну з аци-
клічними видами спорту спрямованість тренувально-
го процесу (маємо на увазі бігунів на короткі відстані, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей).

Висновки.
1. Рівень особистісної тривожності в більшій мірі 

залежить від спрямованості тренувальних занять, ніж 
від характеру (циклічності чи ациклічності) роботи.

2. Більш високий рівень особистісної тривожності 
відмічається у юних спортсменів під впливом трену-

вальних навантажень циклічного характеру, які пере-
важно спрямовані на розвиток якості витривалості і, 
навпаки, більш низький рівень - у представників ци-
клічних та ациклічних видів спорту, що переважно 
розвивають швидкісно-силові якості.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку визначення корелятивних зв'язків між по-
казниками тривожності та агресивності юних спортс-
менів.
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Комплексний контроль спортивної підготовленості 
списометальників на етапах спеціалізації  

та спортивного вдосконалення
Ціпов’яз А.Т., Бондаренко Г.М.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Запорізький національний університет, економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополь

Анотації:
Розглянуто широкі можливості 
застосування інструменталь-
них методик оцінки технічної та 
спеціальної бігової підготовки. У 
експерименті брали участь 10 
кваліфікованих метальників спи-
са. У дослідженні використову-
вався тензометричний спис для 
виявлення швидкості та харак-
теру зростання зусиль в фазі фі-
нального зусилля. Доведено, що 
плавне збільшення швидкості 
списа без значних спадів і коли-
вань у фазі «тяги» та різке зрос-
тання зусиль в «ривковій» фазі 
фінального зусилля характери-
зує сучасну техніку та належну 
спеціально-силову підготовку. 
Контроль за спеціальною біго-
вою підготовкою відбувається за 
результатами бігу на 20 м з ходу і 
20 м з відведеним списом.

Циповяз А.Т., Бондаренко А.М. Комплексный 
контроль спортивной подготовленности 
копьеметателей на этапах специализации 
и спортивного совершенствования. Расс-
мотрено расширенные возможности использо-
вания инструментальных методик оценки тех-
нической и специальной беговой подготовки 
копьеметателей. В эксперименте принимали 
участие 10 квалифицированных копьеметате-
лей. В исследованиях применялось тензоме-
трическое копье для определения скорости и 
характера увеличения силы в фазе финаль-
ного усилия. Доказано, что постепенное уве-
личение скорости без значительных падений 
и колебаний в фазе «тяги» и стремительное 
настание усилий в «рывковой» фазе фи-
нального усилия характеризует современную 
технику и надлежащую специально-силовую 
подготовленность. Контроль за специальной 
беговой подготовкой осуществляется резуль-
тативностью в беге на 20 м с хода и 20 м с 
отведенным копьем.

Tsipovіaz A.T., Bondarenko Н.M. Com-
plex control of sport training of javelin 
throwers on the stages of specializa-
tion and sports improvement. The am-
ple opportunities of application of the in-
strumental estimation methods of javelin 
throwers’ technical and special running 
training are considered. 10 qualified jav-
elin throwers took part in the experiment. 
In the research a tensometric spear was 
used for the identification of speed and 
force increase character in phase of final 
effort. It is proved, that gradual speed in-
crease without significant decline and rip-
pling in phase of “traction” and impetuous 
force increase in “burst” phase of final ef-
fort characterize modern technique and 
proper special-power training. Special 
running training  control is exercised by 
the results of 20 meters running in motion 
and 20 meters running with spear draw 
aside.

Ключові слова:
тренувальний процес списоме-
тальників, комплексний контр-
оль, технологічні види контролю.

тренировочный процесс копьеметателей, 
комплексный контроль, технологические 
виды контроля.

training process of javelin thrower, com-
plex control, technological kinds of con-
trol.

Вступ.1

Проблемам створення системи комплексного 
контролю підготовленості спортсменів за останні 
п’ятдесят років було присвячено ряд науково обґрун-
тованих праць провідних фахівців у галузі фізичного 
виховання і спорту (В.М. Дьячков, 1967-1973; В.В. 
Кузнецов, 1967-1975; В.М. Заціорський, 1978;  М.А. 
Годік, 1980; В.А. Запорожанов, 1982; М.Я. Набат-
нікова, 1982; В.В. Іванов, 1987; Л.П. Матвеєв, 1991; 
Л.В. Волков, 2002; М.Г. Озолін, 2004; В.М. Платонов, 
2004; Т.Ю. Круцевич, 2008 та ін.). Значна частина спе-
ціальних публікацій, дисертаційних робіт присвячена 
вирішенню актуальних питань комплексного контр-
олю з окремих видів підготовки спортсменів, до яких 
слід віднести: педагогічний, біомеханічний, медико-
біологічний, психологічний види контролю. При 
цьому, на думку вчених і практиків, які займаються 
даною проблемою, система комплексного контролю 
є найбільш ефективною (Т.А.Зельдович, 1978; М.Я. 
Набатнікова,  1982; та ін.). Зазначені види контролю 
забезпечують усі основні компоненти тренувально-
го процесу, включаючи інтегральні характеристики 
змагальної й тренувальної діяльності (стан здоров'я 
спортсмена, рівень функціональної, технічної, пси-
хологічної та інших видів підготовки). За допомогою 
системи комплексного контролю перевіряється й ана-
лізується виконання програми підготовки спортсме-
нів на різних етапах, визначаються неузгодженості 
між запланованим (модельним, еталонним) рівнем 
підготовленості та на основі даних вносяться відпо-
відні корективи до програми підготовки [3, 6].

© Ціпов’яз А.Т., Бондаренко Г.М., 2011

Комплексний контроль має відображати якісні й 
кількісні оцінки функціональної, швидкісно-силової, 
технічної та інших видів підготовки легкоатлетів. У 
цілому застосування доступних видів контролю в 
процесі підготовки списометальників висуває управ-
лінський підхід до розгляду і організації тренуваль-
ного процесу, що дає можливість перейти від якісно-
описової до кількісно-цифрової характеристики і на 
цій основі поліпшити зворотний зв’язок – систему 
методів оцінювання й аналізу різноманітних змін, які 
настають в організмі спортсмена під впливом трену-
вань [7].

Аналізуючи науково-методичну літературу та 
враховуючи практичний досвід роботи з списоме-
тальниками необхідно констатувати, що найбільш 
доступний вид контролю в практичній діяльності 
тренера – педагогічний контроль, який є основним 
для отримання інформації про стан спортивної під-
готовленості спортсмена та його рухової діяльності. 
Решта зазначених вище видів контролю менш розпо-
всюджена в силу відсутності належної матеріальної 
бази (біомеханічний контроль) або відсутній тісний 
взаємозв’язок з лікарсько-медичним персоналом фіз-
диспансерів регіонального обслуговування ДЮСШ, 
ШВСМ (медико-біологічний контроль), відсутність 
фахівця з психології (псилохологічний контроль), що, 
на жаль, є звичним явищем. 

Основним джерелом отримання інформації про 
об’єкт, яким управляють, є контроль за його станом 
підготовленості після виконання запланованої трену-
вальної роботи. Вимогами до такої  інформації з тео-
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рії управління, на думку Т.Ю. Круцевич, В.В. Петров-
ського [10] є: 

достатня частота потоку інформації (термінова ін-• 
формація);
періодичне порівняння із заданими модельними • 
характеристиками фактичного стану об’єкта управ-
ління для внесення корекцій до програм дій;
достатній обсяг інформації, усунення надлишкової • 
інформації, що заважає процесу управління;
кількісний (цифровий) характер інформації.• 

До основних засобів контролю й обліку, за свід-
ченням М.Г. Озоліна [5], слід віднести наступі 
взаємопов’язані форми: педагогічний контроль і об-
лік; щоденник і кожного дня самоконтроль; медичний 
та науковий контроль. З метою ефективного управ-
ління процесом підготовки спортсменів надзвичайно 
важливим є регулярний контроль за станом підготов-
леності тих, хто займається тренувальною роботою, їх 
працездатністю, процесом відновлення після наванта-
ження, адаптаційних можливостей. Для цього необ-
хідно проводити наступні види контролю [5, 10]:

попередній педагогічний контроль (визначення ви-• 
хідного рівня можливостей і готовності індивідуума 
до занять фізичними вправами);
оперативний (оцінка реакцій організму того, хто • 
тренується, на фізичне навантаження у процесі за-
няття та після нього, тобто ефект одного тренуваль-
ного заняття або його частини, що складається з 
декількох простих тестів, вправ, інструментальних 
замірів); 
поточний (оцінка стану тих, хто тренується, як на-• 
слідок фізичного навантаження певного мікроциклу 
та його ефективності).
етапний, цикловий (А.П. Бондарчук, 1982; М.Я. На-• 
батнікова, 1982; Л.П. Матвєєв, 1991; В.М. Платонов, 
2004; М.Г. Озолін, 2004; Т.І. Кудряшова, 2007; А.Т. 
Ціпов’яз, 2010; та ін.) відображає сумарний трену-
вальний ефект певного мезоциклу, періоду. Етапний 
контроль складається з комплексного обстеження 
для виявлення змін, що відбулися за цей період під 
впливом тренувального процесу. Задачі етапного 
контролю полягають у тому, щоб звірити намічене 
і реалізоване, відкорегувати подальші тренувальні 
плани. Інколи цей контроль називають підсумковим 
[5] тому, що він проводиться у кінці значного періо-
ду (макроциклу). 

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остро-
градського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – показати розширені можливості 

різних видів контролю за навчально-тренувальним 
процесом списометальників на етапах спеціалізації й 
спортивного вдосконалення, у тому числі застосуван-
ня високоточних електронних засобів.

Завдання роботи: показати ефективність розро-
блених нами тестів для контролю за спеціальною бі-
говою та технічною підготовкою списометальників.

Для вирішення поставлених завдань було вико-
ристано наступні методи: аналіз науково-методичної 

літератури, тензометрію, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Підготовленість списометальників на кожному 

етапі багаторічного тренування – поняття комплексне, 
інтегральне, узагальнюючою характеристикою якого 
є результати змагань. Однак на кожному етапі трену-
вання контроль за видами підготовки має бути пріо-
ритетним, який повинен відображати направленість 
тренувального процесу в цілому, його зміст. Якщо 
педагогічний контроль здійснюється на всіх етапах 
тренувального процесу і на початкових етапах підго-
товки списометальників він є основним у контролі за 
станом підготовки юних спортсменів, то на наступних 
етапах важливо застосовувати біомеханічний контр-
оль за технічною та спеціально-силовою підготовкою 
[1, 6, 8, 11]. Ось чому значна доля експериментальних 
робіт, присвячених тренувальному процесу списоме-
тальників, відноситься до досліджень  виконання фі-
нальної частини в метанні списа та його ефективності 
у зв’язку з застосуванням різних методик, які мають 
виявляти ефективність фінального зусилля з одночас-
ним контролем за його технікою виконання (Е. Косов-
ська з спіавт., 69; В. Козлов, В.Ф. Бабанін, 1973; А.Г. 
Карпеєв, 1973; В. Козлов, 1975; А.Т. Ціпов’яз, 1984, 
2006; І. Скріпніченко, 2001).

На етапі спеціалізації та спортивного вдосконален-
ня важливо контролювати не тільки фізичну підготов-
леність списометальника, але й спеціально-силову та 
технічну підготовленість. Ураховуючи багаторічний 
досвід практичної роботи з кваліфікованими списоме-
тальниками ми дійшли висновку, що для ефективного 
контролю за зазначеними видами підготовки необхід-
но застосовувати: 

біг з ходу на 20 м з відведеним списом з метою по-• 
рівняння технічної бігової підготовки зі спринтер-
ським бігом на 20 м з ходу;
полідинамометрію тих (основних) м’язових груп, • 
які задіяні під час виконання фінальної частини в 
метанні списа (згиначі стопи, розгиначі стегна, зги-
начі тулуба, триголовий м’яз руки);
тензометрію в метанні списа з метою виявлення біо-• 
динаміки фінального зусилля на обмотку списа;
електроміографію, в тому числі й телеметричну, тих • 
м’язових груп, які виконують основне навантажен-
ня під час виконання фінального зусилля;
біомеханічна відеозйомка з наступним аналізом зо-• 
браження на відеокомп’ютерному комплексі рухів 
АСОВ [1].

Перший тест є інформативним відносно спеціаль-
ної бігової підготовки. За нашими експериментальни-
ми даними, різниця в бігу на 20 м з відведеним списом 
і спринтом, має бути не більше 0,8 с на етапі спеці-
алізації, а на етапі спортивного вдосконалення вона 
може сягати 0,4  с. Однак техніка бігу з відведеним 
списом не повинна відрізнятись за всіма параметрами 
(крім швидкості) від тієї, що демонструється даним 
спортсменом на змаганнях.

Другий тест (полідинамометрія) великою мірою 
залежить від методики тренувань, особливо ця за-
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лежність виявляється у зв’язку з добором фізичних 
вправ, у тому числі й спеціально-силових. Належна 
спеціально-силова підготовка, за нашими даними 
[11], сприяє високому кореляційному взаємозв’язку в 
метанні списа (r = 0,68 – 0,77) та ядра з-за голови дво-
ма руками з розбігу (r = 0,95).

Тензометрія може застосовуватися як інтегральний 
показник технічної та спеціально-силової підготовле-
ності. Виявлення так званої «швидкої сили» залежить, 
головним чином, від методики тренування з вихован-
ня швидкісно-силових якостей метальника. Динаміка 
зусиль, що чітко фіксується на тензограмі (рис. 1), 
характеризує здатність до виявлення сили спортсме-
ном при швидких переміщеннях спортивного прила-
ду (списа). У даному випадку нас цікавить градієнт 
сили, тобто здатність до зростання сили у заключній 
частині метання списа. Характер кривої зростання, її 
величина, дають підстави говорити про технічну та 
швидкісно-силову підготовленість будь-якого спи-
сометальника. Градієнт сили є результат режиму ба-
лістичної роботи м’язів верхньої частини тулуба, але 
умови для такої  роботи м’язів необхідно створити по-
передніми руховими діями. Порівняння тензограм на 
початку мезоциклу (періоду) тренування і після його 
завершення дають підстави судити про ефективність 
технічної та спеціально-силової підготовленості спи-
сометальника за певний період тренування. 

На рис. 1 а) чітко видно крутизну зростання зусиль 
на обмотку списа, що характеризує відмінну спортив-
ну підготовленість та здатність спортсмена до вияв-
лення «вибухової сили». Рисунок 1 б) може свідчити 
про невдалу спробу в технічному плані або про недо-
статню швидкісно-силову підготовку іншими слова-
ми – нездатність спортсмена до виявлення швидкісної 
сили.

За допомогою електроміографії можна скласти 
уявлення про якісний біомеханічний аналіз імпуль-
су сили, яка виявляється у фазі фінального зусил-
ля [8, 11]. «Вибуховий» характер виявлення зусиль 
характеризують осциляції з великою амплітудою. 

Осциляції електроміограми з невеликою ампліту-
дою можуть свідчити про відсутність здатності до 
виявлення швидкої сили. Крім цього, в разі дослі-
дження основних груп м’язів ніг, тулуба, рук, які 
приймають участь у заключній частині фінального 
зусилля, тренер може скласти правильне уявлення 
про послідовність активного включення в роботу за-
значених м’язових груп, що надзвичайно важливо 
для з’ясування правильної кінематичної ланцюгової 
системи, яка має відслідковуватись з нижніх частин 
всього тіла до верхніх [4, 9, 12]. 

За нашими експериментальними даними, в якості 
інтегрального показника входження в спортивну фор-
му кваліфікованих списометальників доцільно засто-
совувати крокування через бар’єри (10х1,5 м). Змен-
шення часу долання зазначеної відстані з бар’єрами 
свідчить з високою достовірністю (Р < 0,05) про вхо-
дження в спортивну форму за умови стабільного ви-
конання техніки метання списа.

Висновки.
У процесі дослідження науково-методичної 1. 
літератури було встановлено, що комплексний 
контроль визнається як найбільш дієвий та 
інформативний і повинен мати місце на всіх етапах 
підготовки списометальників. 
На етапах спеціалізації та спортивного вдо-2. 
сконалення особливе значення має контроль за 
технічною та спеціально-силовою підготовленістю 
списометальників. Для ефективного контролю за 
зазначеними видами підготовки доцільно засто-
совувати інструментально-технологічні методи, у 
тому числі й тензометричні та електроміографічні 
дослідження.
  Експериментальні дослідження показали високий 3. 
кореляційний взаємозв’язок спортивного результа-
ту в метанні списа з контрольною вправою – біг з 
ходу на 20 м з відведеним списом (r = – 0,68), що 
свідчить про ефективність застосування цієї вправи 
для контролю за спеціально-біговою підготовкою 
списометальників.

а)                                                                          б)

Рис. 1.  Характер та величина виявлених зусиль в метанні списа
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Подальші дослідження необхідно вести з раціона-
лізації використання методик контролю за тренуваль-
ним процесом та їх інформативності, у тому числі за-
стосування відео комп’ютерних технологій на етапах 
спеціалізації та спортивного вдосконалення.
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Вміст гормону кортизолу в крові юнаків  
із різним рівнем фізичної підготовки та його зміни  
в процесі разових тренувальних занять з атлетизму

Чернозуб А.А.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.

Анотації:
Отримані та узагальнені резуль-
тати досліджень свідчать, що 
вміст гормону кортизолу при дії на 
організм фізичних навантажень 
силової спрямованості проявляє 
оперативний тип реакції, спрямо-
ваність якої не має ознак закрі-
плення на протязі трирічних за-
нять силовими видами спорту. У 
ході досліджень було встановле-
но, що обсяги зменшення вмісту 
кортизолу в крові, фіксовані після 
тренувального навантаження у 
всіх чотирьох дослідних групах, 
проявляють певну залежність від 
величини та інтенсивності трену-
вальних навантажень та можливо 
від рівня тренованості.

Чернозуб А.А. Содержание гормона кортизо-
ла в крови юношей с различным уровнем фи-
зической подготовки и его изменения в про-
цессе разовых тренировочных занятий по 
атлетизму. Получены и обобщены результаты 
исследований свидетельствуют, что содержа-
ние гормона кортизола при воздействии на ор-
ганизм физических нагрузок силовой направ-
ленности проявляет оперативный тип реакции, 
направленность которой не имеет признаков 
закрепления на протяжении трехлетних занятий 
силовыми видами спорта. В ходе исследований 
было установлено, что объемы уменьшения со-
держания кортизола в крови, фиксированные 
после тренировочной нагрузки во всех четырех 
исследовательских группах, проявляют опред-
еленную зависимость от величины и интенсив-
ности тренировочных нагрузок и возможно от 
уровня тренированности.
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Вступ.1

Одним із ключових керівних гормонів організму 
людини слугує кортизон, який є основним 
представником групи глюкокортикостероїдів,  
(глюкокортикоїдів) секретованих кіркою надниркових 
залоз. Кортизол є важливим стимулюлятором 
катаболічних процесі, виступаючи безпосереднім 
регулятором катаболізму білків він сприяє 
швидкому вивільненню амінокислот [1]. Останні 
використовуються для відновлення власних білків 
та для глюконеогенезу, що особливо важливо для 
стабілізації енергозабезпечення організму при 
фізичних навантаженнях [7].

Водночас, даний гормон прискорює процес ліполі-
за, сприяючи виділенню в кров вільних жирних кислот, 
які можуть бути використані клітинамив якості дже-
рела енергії під час виконання фізичних вправ. При 
тривалому фізичному навантаженні рівні кортизолу в 
плазмі крові досягають піку через 30-45 хв. м’язової ді-
яльності, а потім знижуються майже до норми [3].

За наявності значного обсягу фактичної інформації 
щодо специфіки дії кортизолу в різних умовах функціо-
нування організму людини, лишаються відкритими пи-
тання щодо деталізації характеру взаємозв’язків даного 
гормону з факторами тренувального процесу. Через це, 
відсутність чіткого розуміння закономірностей щодо 
змін вмісту кортизолу в крові спортсменів різної квалі-
фікації та специфіки їх адаптаційних реакцій унемож-
ливлює наукове обґрунтування тренувального процесу, 
особливо в силових видах спорту. У прикладному пла-
ні, особливо гостро стоїть питання біохімічного контр-
олю дозування тренувальних навантажень для осіб, які 
займаються атлетизмом з оздоровчою спрямованістю. 
Деталізація закономірностей і взаємозалежностей змін 
вмісту кортизолу (в крові) з фізичними навантаження-
© Чернозуб А.А., 2011

ми різного об’єму та інтенсивності безпосередньо під 
час занять з атлетизму не мають достатнього освітлен-
ня в спеціальній літературі.

Робота виконана за планом НДР Миколаївського 
державного університету ім.В.О.Сухомлинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень слугувало встановлення за-

кономірностей реакцій організму на силові наванта-
ження різного об’єму та інтенсивності через показник 
кортизолу в юнаків (віком 20-21 рік) з неоднаковим 
рівнем фізичної підготовки. 

В основу даної статті положено результати експе-
риментальних досліджень за темою «Варіативність по-
казників тренувальної роботи з атлетизму та їх вплив 
на динаміку функціонального стану організму студен-
тів» (номер державної реєстрації 0109U004555), яка є 
частиною науково-дослідної тематики «Вдосконален-
ня методів відбору та підготовки спортсменів у різних 
видах спорту» (протоколом №7 від 11.02.2009 р.) ка-
федри ТМФВ та здоров’я людини Миколаївського на-
ціонального університету ім.. В.О. Сухомлинського.

Матеріал, методи та організація досліджень.  
Матеріалом для наукового аналізу слугували резуль-
тати власних досліджень декількох груп (загальною 
чисельністю 80 осіб) юнаків віком 20-21 рік, з різним 
рівнем фізичної підготовки та різним стажем (від 0 до 
3 років) тренувальних занять силовими видами спор-
ту. Загалом учасників груп не підбирали за принци-
пом груп-аналогів і загально ознакою їх була лише ві-
кова категорія, що відповідно передбачало отримання 
результатів за типом вільної вибірки.

Всі учасники, які приймали участь в досліджен-
нях, попередньо пройшли повний медичний огляд та 
комплекс лабораторного контролю (9 показників) і 
за їх результатами не мали медичних протипоказань 
до участі в експерименті. Тренування проводили мі-
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кроциклами (двічі на неділю), тривалість окремо-
го тренувального заняття становила 30-32 хвилини. 
Враховуючи, що цінну інформацію щодо контролю за 
реакціями організму на фізичні вправи (в залежності 
від величини тренувальних навантажень), надає по-
казник рівню кортизолу, тож дослідження крові були 
сфокусовані на даний гормон.

Експериментальні дослідження проводили у лю-
тому – березні 2010 року на базі спортивного клубу 
«Алекс» м. Миколаєва, де відбувались тренувальні за-
няття з атлетизму 4-х дослідних груп по 20 осіб в кож-
ній. До перших трьох дослідних груп увійшли особи, 
у яких був відсутній стаж тренувань з силових видів 
спору. Четверта група складалась із спортсменів, які 
займалися атлетизмом протягом останніх 3-х років. 
Для кожної вказаної групи були запропоновані експе-
риментальні програми тренувальних занять, основна 
відмінність яких полягала в різній варіативності ком-
понентів тренувальної роботи за обсягом(обсяг, кг), 
кількістю під’ємів штанги протягом заняття (КПШ), 
відносною інтенсивністю (В.І.,%) та середньою вагою 
снаряду (Вср,кг), що відображено даними таблиці 1.

Для визначення динаміки кортизолу на фоні впли-
ву запропонованих тренувальних навантажень були 
відібрані дослідні зразки крові. Відбір проб крові про-
водили в умовах тренувального залу, дотримуючись 
усіх потрібних норм стерильності і вимог безпеки. 
Зразки крові із вени відбирала медсестра під контр-
олем лікаря – працівників лабораторії.

Безпосередній контроль  вмісту кортизолу в крові 
у 80 осіб, які виявили бажання брати участь в даному 
експерименті, проводили у лабораторному досліджен-
ні методом імуноферментного аналізу [12, 13] в умовах 
сертифікованої медичної лабораторії «Valeo», м. Ми-
колаєва. Аналіз результатів дослідження піддавались 
статистичній обробці з використанням пакету програм 
«Статистика» в системі «Microsoft Excel-2010», вра-
ховуючи  фізіологічні норми вмісту кортизолу в крові 
здорових юнаків у межах 150-660нмоль/л [13].

Результати дослідження.
Отримані первинні результати лабораторного 

контролю проб крові щодо вмісту кортизолу були під-
дані загально-статистичним обчисленням, які включа-
ли в себе визначення середнього арифметичного, ста-
тистичної похибки, рівня достовірності. Статистично 
оброблені та усереднені по дослідним групам резуль-
тати досліджень, відображені графіками рисунку 1.

Результати лабораторного контролю, наведені на 
рисунку 1, демонструють початкові та кінцеві (піс-
ля тренувального заняття з навантаженнями різного 
об’єму та інтенсивності), усереднені по групам показ-
ники вмісту кортизолу в крові юнаків віком 20-21 ро-
ків. Загалом, встановлені кількісні показники (в обох 
тестах) не виходять за межі фізіологічної норми, що 
свідчить про задовільний фізичний стан учасників до-
сліджень та адекватність фізичних навантажень.

Отримані результати первинного контролю (в ста-
ні спокою) демонструють майже однаковий рівень 
вмісту кортизолу в крові учасників всіх чотирьох груп 
( від 398,9 нмоль/л по першій групі до 374,6 нмоль/л 
у третій групі). При цьому достовірна різниця вмісту 
кортизолу в крові початківців та спортсменів з триріч-

ним стажем занять атлетизмом відсутня (відмінність у 
останніх від груп початківців складає -0,9%, р>0,05). 
Така ситуація свідчать про те, що незважаючи на регу-
лярні заняття силовими видами спорту, в стані спокою 
вміст кортизолу є практично однаковим з аналогічни-
ми показником у юнаків даного віку, які не піддава-
лись регулярним фізичним навантаженням. 

На відміну від даних первинного контролю, 
середньо-групові показники вмісту кортизолу в крові 
учасників всіх чотирьох груп, фіксовані після закін-
чення тренувального заняття, демонструють досить 
строкату, але загалом негативну динаміку. Так, згідно 
даних рис.1 (показники вторинного контролю) видно, 
що вміст кортизолу в крові отриманих проявляє пев-
ну залежність від компонентів тренувальної роботи та 
рівня фізичної підготовки. 

Середні показники вмісту досліджуваного гор-
мону, фіксовані після навантажень у представників 
першої та другої групи зменшились на 6,5%, тоді як 
у представників третьої і четвертої групи падіння 
рівня кортизолу сягнуло від 27,2% (p<0,05) у третій 
групі до 27,0% (p<0,05) у четвертій. При цьому дві 
останні групи займались за ідентичною тренувальною 
програмою з однаковими обсягами та інтенсивністю 
навантажень. Перші дві групи відрізняв дещо вищий 
рівень фізичних навантажень, але падіння кортизолу в 
них значно менше, ніж у 3 і 4 групах. 

Встановлене явище зменшення вмісту кортизолу в 
процесі тренувального заняття з атлетизму можливо 
пояснити закономірними реакціями стабілізації 
гормонального статусу, як відповіді на загальну 
активацію гормонів-анаболіків, зокрема тестостерону. 
Вірогідно, що на більш пізніх фазах відпочинку 
будуть мати місце інші показники вмісту гормону 
кортизолу з позитивною динамікою. Дані, щодо 
вказаних питань відомі лише для легкоатлетів яких 
піддавали інтенсивним навантаженням циклічного 
типи тривалістю 1-3хв. при цьому також фіксовані 
певні тенденції до незначного збільшення вмісту 
даного гормону [3,12]. Дані щодо закономірностей 
змін вмісту кортизолу при більш тривалих силових 
навантаженнях ациклічного типу відстуні. При цьо-
му найбільш важливим висновком проведених влас-
них досліджень є відсутність випадків фіксації рівнів 
кортизолу, які виходять за межі норми, що свідчить 
про адекватність тренувального процесу відносно 
контингенту початківців, які займались атлетизмом з 
оздоровчою метою.

Висновки.
Тренувальні заняття з атлетизму тривалістю 30-1. 
35 хв. супроводжуються загальною тенденцією до 
зменшення вмісту кортизолу в крові в обсязі від 
3,6% до 27,2% у порівнянні з станом спокою.
Обсяги зменшення вмісту кортизолу в крові, 2. 
фіксовані після тренувального навантаження у 
всіх чотирьох дослідних групах, проявляють певну 
залежність від обсягу та інтенсивності тренувальних 
навантажень та можливо від рівня тренованості. 
Отримані та узагальнені результати досліджень 3. 
свідчать, що вміст гормону кортизолу при дії 
на організм фізичних навантажень силової 
спрямованості проявляє оперативний тип реакції, 
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спрямованість якої не має ознак закріплення на 
протязі трирічних занять силовими видами спорту.

Відсутність даних у науково-методичній літературі 
щодо вмісту та характеру змін кількісних показників 
вмісту кортизолу у юнаків з різним рівнем фізичної 
підготовки не дозволяє чітко контролювати трену-
вальний процес за вмістом гормонів, утримуючи цим 
загрозу дестабілізації ендокринної системи. Відпо-
відно, перспектива встановлення закономірностей та 
розкриття взаємозв’язків між рівнем гормону корти-
золу та обсягами тренувальних навантажень надає 
можливості для науково обґрунтованого планування 
тренувального процесу з атлетизму та інших видів 
спорту.
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Таблиця 1
Рівень показників тренувальної роботи разового заняття з атлетизму в учасників досліджуваних груп, n=80

Групи Статистичні Обсяг, кг КПШ, раз В.і.,% Вср, кг

1 група М±m 3656,2±17,53 152,6±0,15 70,41±0,42 33,75±0,46

2 група М±m 4014,82±29,09 147,0±0,18 68,85±0,27 39,11±0,77

3 група М±m 1997,00±22,41 107,9±0,10 59,54±0,42 27,73±0,93

4 група М±m 3461,00±43,2 107,85±0,09 61,83±0,34 48,06±1,79

Рис.1. Результати показників рівня кортизолу в крові учасників досліджуваних груп 
до, та після тренувального заняття, n=80
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Психологические характеристики  
групповой сплоченности спортсменов

Шериф Сархан
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотаци:
Рассмотрены основные составляющие 
групповой сплоченности в спортивной 
команде. Приведен анализ публикаций 
о сплоченности в группах, где определе-
на взаимосвязь индивидуальных целей 
каждого участника группы с общими 
целями и конечным результатом со-
вместной работы. Рассмотрено понятие 
сработанности в спортивных командах, 
где показатель групповой сплоченности 
зависит от такого интегративного по-
казателя, как психологический климат. 
Установлено, что группе спортсменов 
для достижения высоких спортивных ре-
зультатов необходима высокая сплочен-
ность, единство ценностно-нормативной 
ориентации, глубокая идентификация и 
ответственность за результаты совмест-
ной групповой деятельности.

Шериф Сархан. Психологічні характе-
ристики групової згуртованості спортс-
менів. Розглянуто основні складові гру-
пової згуртованості в спортивній команді. 
Наведено аналіз публікацій про згуртова-
ності в групах, де визначено взаємозв’язок 
індивідуальних цілей кожного учасника 
групи зі спільними цілями і кінцевим ре-
зультатом спільної роботи. Розглянуто 
поняття спрацьованості у спортивних 
командах, де показник групової згуртова-
ності залежить від такого інтегративного 
показника, як психологічний клімат. Вста-
новлено, що групі спортсменів для до-
сягнення високих спортивних результатів 
необхідна висока згуртованість, єдність 
ціннісно-нормативної орієнтації, глибока 
ідентифікація і відповідальність за резуль-
тати спільної групової діяльності.

Sheriff Sarhan. Psychological 
characteristics of group cohesion 
athletes. The basic components of 
group cohesion in sport teams. An 
analysis of publications on cohe-
sion within the groups where an in-
terconnection of individual goals of 
each participant group with common 
goals and the end result of teamwork. 
The concept of harmony in the team 
sports, where the rate of group cohe-
sion is dependent on such integrative 
index as psychological climate. It is 
established that a number of athletes 
to achieve high results require high 
cohesion, unity, value-normative ori-
entation, deep identification and re-
sponsibility for the results of the joint 
group activities.

Ключевые слова:
групповая сплоченность, сыгранность, 
психологический климат.

групова згуртованість, зіграність, пси-
хологічний клімат.

group cohesion, teamwork, psycho-
logical climate.

Введение. 1

Психология физического воспитания и спор-
та все больше обращает внимание на личностный 
и социально-психологический уровни спортивной 
деятельности. Традиционным предметом социально-
психологических исследований является группа, в 
частности малая группа в спортивной деятельности. 
При этом изучаются процессы, которые развиваются 
внутри группы и сама группа как целостный субъект 
деятельности, который, через взаимодействие с дру-
гими группами включен в систему общественных от-
ношений. 

Известно, что с увеличением продолжительности 
взаимодействия и достижением успеха внутренняя 
сплоченность команд становится более выраженной, 
а, с увеличением числа членов группы, может умень-
шаться их сплоченность, возрастает вероятность рас-
пада на маленькие группировки, которые существен-
но затрудняют достижение единства в продвижении 
их развития. Поэтому проблема групповой сплочен-
ности в социальной психологии рассматривается как 
одна из важнейших проблем формирования малень-
кой группы.

Отличительной особенностью, которая определя-
ет любую группу, является взаимодействие между ее 
членами, они зависят друг от друга и имеют общую 
цель, должны общаться между собою. Группам так-
же присуща взаимозависимость относительно задачи 
— они должны взаимодействовать, чтобы выполнить 
работу.

В спорте общей целью, или общей задачей явля-
ется достижение победы, которая, отчасти, зависит от 
координированных усилий всех членов спортивной 
группы или команды, их совместимости и сплоченно-
сти. Литературный анализ позволил установить, что 
объективно групповая сплоченность выражается в 
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сыгранности команды, а субъективно – в чувстве общ-
ности членов команды, которое обозначается в языке 
словом «Мы» и противопоставлением себя соперни-
ку словом «Они». По мнению Керрона, спортивные 
группы или команды, которым присуще стремление 
к групповому успеху, тоже демонстрируют высокие 
уровни групповой сплоченности [2].

Исследование выполнено соответственно со 
«Сводным планом НИР в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006-2010 г.г.» Министерства Украи-
ны по делам семьи, молодежи и спорта  по теме 2.4.6. 
«Психологические проблемы подготовки и развития 
субъектов спортивно-педагогической деятельности в 
сфере физического воспитания и спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить составляющие груп-

повой сплоченности в команде.
Задачи:
Анализ литературных источников по проблеме 1. 
сплоченности.
Определить составляющие характеристики груп-2. 
повой сплоченности у спортсменов.

Методы исследования. При исследовании использо-
вались следующие методы: анализ литературных источ-
ников, обобщение полученных результатов. 

Результаты исследований. 
По отношению к характеристикам сплоченно-

сти группы существуют разнообразные мнения. Так, 
А.И.Донцов указывает, что этим понятием обознача-
ют и межличностную эмоциональную взаимоприем-
лемость, и сходство мнений, установок, и сенсомо-
торную согласованность, единство поведения членов 
группы и др. [1]. В таком случае указанное понятие 
оказывается всеохватывающим, т.е. представляется 
как синоним интеграции. 

Согласно другим мнениям, в частности в соци-
альной психологии, сплоченность трактуется как 
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ценностно-ориентационное единство группы. Имеет-
ся в виду, что в любой группе есть какие-то факторы, 
объекты, которые считаются наиболее значимыми и 
ценными для группы вообще. При этом каждый член 
группы ориентируется на указанные ценности, ис-
пользует их в своем поведении, т.е. у каждого присут-
ствуют свои собственные оценки ценностей, позиции 
по отношению к ним и т.п.

Относительно сплоченности спортивной команды 
можно сказать, что изменяются многие характеристи-
ки поведения ее членов в зависимости от установок 
и норм команды, в связи с чем совместная деятель-
ность протекает в рамках специфического психологи-
ческого фона. Именно поэтому сплоченная команда 
оказывается устойчивой по отношению к стрессовым 
ситуациям, к неудачам команды, к уровням спортив-
ных достижений и т.д.

Характерно, что привлекательность команды, пре-
данность каждого ее члена совместным ценностям яв-
ляется, в свою очередь, дополнительным источником 
мотивации, подталкивает спортсмена к тому, чтобы 
отдать все силы и возможности для достижения обще-
командных спортивных целей.

Еще одной характеристикой, связанной со спло-
ченностью и зависящей от нее является сработан-
ность, которая в психологии до сих пор изучена не-
достаточно.

Сработанностью называют единство взаимодей-
ствий членов группы в условиях конкретной совмест-
ной деятельности [3]. Наличие сработанности подраз-
умевает оптимальный ритм работы группы, высокую 
ее продуктивность, точность и согласованность взаи-
модействий по пространственно-временным параме-
трам, надежность совместной работы в трудных усло-
виях, высокий уровень взаимопонимания и др.

В связи с тем, что сработанность является итогом 
взаимодействия членов группы в условиях конкретной 
деятельности (например, спортивной), ее формирова-
ние происходит только в результате приспособления 
людей друг к другу, в отношении самых различных 
свойств и качеств [4, 5].

В спорте очень часто понятие «сработанность» 
заменяют понятием «сыгранность». Однако, если 
сыгранность характеризует отдельные звенья или со-
ревновательные составы команды, то сработанность 
отражает работоспособность команды в целом, как в 
процессе подготовительной деятельности, трениро-
вок и соревнований.

В спортивных командах показатель групповой 
сплоченности также зависит от такого интегратив-
ного показателя, как психологический климат. Под 
ним подразумевается преобладающий в группе или 
команде относительно устойчивый эмоциональный 
настрой, в котором соединяется настроение людей, их 
душевные переживания, волнения, отношения друг к 
другу, к работе и к окружающим событиям. Это связа-
но с тем, что сплоченность или не сплоченность пере-
живается членами спортивной команды в совместной 
деятельности как удовлетворенность или неудовлет-
воренность. 

Психологический климат является фоном, на ко-
тором протекают все события групповой жизни и со-
вместной ее деятельности. В спортивных командах 
на психологический климат значительным образом 
влияет успешность выступления команды на соревно-
ваниях, однако если спортивная команда характери-
зуется сплоченностью, прочностью, то, как правило, 
групповой психологический климат команды после 
неудачного выступления хотя и ухудшается, однако, 
как правило, она быстро находит в себе силы противо-
стоять отрицательным влияниям неудач и ухудшению 
климата. Поэтому об устойчивости психологического 
климата команды, о ее сплоченности можно судить по 
тому, как быстро и безболезненно она преодолевает 
неблагоприятные психологические моменты совмест-
ной жизнедеятельности.

Классифицировать группу спортсменов или спор-
тивную команду как коллектив можно, как и любую 
малую группу, при условии достижения высоко-
го уровня развития группы, которая характеризует-
ся высокой сплоченностью, единством ценностно-
нормативной ориентации, глубокой идентификацией 
и ответственностью за результаты совместной груп-
повой деятельности.

В отношении спортивных команд системность 
подхода можно понимать следующим образом:
1) спортивная команда всегда является целостным и 

реальным образованием также как каждый из спор-
тсменов, в нее входящих. Однако целостные груп-
повые характеристики следует отделять от индиви-
дуальных, поскольку команде – не арифметическая 
сумма личностный, в нее входящих, а целостная 
система, личностных вклад индивидуальных осо-
бенностей каждого в которую придает команде но-
вые интегративные качества, в связи с чем команда 
приобретает собственную структуру, цели, задачи и 
т.п.;

2) при рассмотрении спортивной команды как целост-
ной системы взаимосвязанных элементов, основное 
внимание уделяется не отдельным спортсменам, а 
особенностям и эффективности их взаимодействия 
и взаимоотношений, благодаря чему они и образу-
ют команду;

3) целостность спортивной команды предполагает ее 
относительную самостоятельность, функциональ-
ную автономию по отношению к другим подобным 
социальным образованиям. В этом процессе цен-
трал центральными образующими фигурами явля-
ются личность тренера, капитаны, лидеры, а также 
особая спортивная форма, значки, эмблемы и т.п.;

4) системность спортивной команды характеризует 
не ее постоянство, а динамичность, т.е. изменение 
любой части спортивной команды, как правило, вы-
зывает изменение и всех ее составляющих [2].
Любой коллектив выступает как сложное соци-

альное образование. Люди, объединенные в него, не 
одинаковы по своей общей культуре и подготовке, по 
уровню сознательности, уровню культуры, профес-
сиональной подготовке, возрасту, бытовым услови-
ям жизни, прошлому опыту, своим индивидуально-
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психологическим особенностям. Коллектив может 
быть дружным или содержать противоречивые ин-
тересы и стремления. В каждом коллективе есть ру-
ководящее ядро и рядовые работники. Все это может 
способствовать или мешать совместимости или спло-
ченности группы на пути к успешному выполнению 
коллективом возложенных на него функций.

Оптимальным является тот состав группы, члены 
которого достаточно активны в обмене информации, 
в целях решения совместных задач. Причем общность 
установок, оценок, мнений способствует выделению 
значимых содержаний общения, целей совместной 
деятельности. Различие в этих характеристиках сни-
жает интеграцию и сплоченность любой социальной 
общности.

В процессе совместной деятельности, общения, об-
щих условий жизни, полнее и ярче люди раскрывают 
друг перед другом свои индивидуально- личностные 
особенности, учатся понимать и учитывать потреб-
ности, интересы друг друга, прогнозировать действия 
партнеров в различных условиях и ситуациях.

Таким образом, сплоченность – это единство меж-
личностных отношений в группе, в основе которых 
лежит близость отношений членов группы к группо-
вым ценностям, т.е. объектам, наиболее значимым для 
группы в целом.

Выводы. 
Отличительной особенностью, которая определя-

ет любую группу, является взаимодействие между ее 
членами, они зависят друг от друга и имеют общую 
цель, должны общаться между собою. Группам так-

же присуща взаимозависимость относительно задачи 
— они должны взаимодействовать, чтобы выполнить 
работу. Таким образом, классифицировать группу 
спортсменов или спортивную команду как коллектив 
можно, как и любую малую группу, при условии до-
стижения высокого уровня развития группы, которая 
характеризуется высокой сплоченностью, единством 
ценностно-нормативной ориентации, глубокой иден-
тификацией и ответственностью за результаты со-
вместной групповой деятельности.

Планируется проведение исследований по состав-
ляющим групповой сплоченности в спортивной коман-
де по футболу, а также более детальное рассмотрение 
таких психологических характеристик как психологи-
ческий климат, сработанность и ценностно – норматив-
ная ориентация группы на единый результат.
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Методика застосування вправ з тенісу з різним обсягом рухової 
активності для молодших школярів на уроках фізичної культури

Шуба Л.В.
Навчально виховний комплекс № 111 „спеціалізована природно – математична школа – дошкільний навчаль-

ний заклад”, м. Дніпропетровськ

Анотації:
Показано проблеми фізичного 
виховання молодших школярів 
на сучасному етапі в Україні. Роз-
глянуто питання розробки нових 
підходів, пов’язаних з диферен-
ційованим програмування роз-
витку рухових здібностей учнів 
першого класу у процесі урочної 
форми, що сприятиме поліпшен-
ню вирішення завдань фізичного 
виховання в школі. Відмічаємо 
зріст розвитку показників фізич-
ної підготовки дітей експеримен-
тальної групи, як у хлопців, так і у 
дівчат. Доведено наукове обґрун-
тування розробленої інновацій-
ної технології використання засо-
бів тенісу під час уроків фізичної 
культури. 

Шуба Л.В. Методика применения упраж-
нений тенниса с разным объемом двига-
тельной активности для младших школь-
ников на уроках физической культуры. 
Показаны проблемы физического воспита-
ния младших школьников на современном 
этапе в Украине. Рассмотрены вопросы 
разработки новых подходов, связанных с 
дифференцированным программирование 
развития двигательных способностей уче-
ников первого класса в процессе урочной 
формы, которая будет оказывать содействие 
улучшению решения задач физического вос-
питания в школе. Отмечаем рост развития 
показателей физической подготовки детей 
экспериментальной группы, как у мальчиков, 
так и у девочек. Доказано научное обоснова-
ние разработанной инновационной техноло-
гии использования средств тенниса во время 
уроков физической культуры. 

Shuba L.V. Methods of using exercises 
form tennis with different movement 
activities for primary school on the 
physical training lessons. The problems 
of physical education of primary school 
children at the present stage in Ukraine. 
The question of development of new 
approaches, related to the differentiated 
programming of development of motive 
capabilities of students of first class in 
the process of the fixed from which will 
be instrumental in the improvement of 
decision tasks of physical education at 
school. We mark the back strength of 
children from experimental group (boys 
and girls). Scientific evidence of the 
elaborated innovative technology of using 
tennis in physical training lessons.

Ключові слова:
методика, навчання, теніс, 
зорово-моторна координація, 
молодша школа, спритність, 
підготовка, послідовність, ви-
ховувати.

методика, обучения, теннис, зрительно-
моторная координация, младшая школа, 
ловкость, подготовка, последователь-
ность, воспитывать.

methods, teaching, tennis, eye-hand 
coordination, preschool, agility, training, 
consistency, instill.

Вступ.1

Фізична культура розглядається як найважливі-
ший, іноді вирішальний чинник у зміцненні здоров’я 
підростаючого покоління і подоланні ним несприят-
ливих умов довкілля. Важливим завданням фізичного 
виховання є зміцнення здоров’я людини як складової 
повноцінного розумового і морального розвитку осо-
бистості ще з раннього дитинства [5].

Відзначено, що у порівнянні з середнім та стар-
шим віком, за умови правильної організації рухів 
фізичні навантаження є найефективнішими у молод-
ших класах, а найістотніші зміни в розвитку фізичних 
властивостей відбуваються у 6-12 років. Таким чином 
за умови врахування вікових особливостей розвитку 
дітей можна вдало та спрямовано розвивати основні 
фізичні здібності у дітей молодшого шкільного віку.

Заняття фізичними вправами позитивно впливають 
на розвиток пам’яті, мислення, уваги, удосконалення 
фізичних якостей, рухову підготовленість і фізичну 
готовність до життя, збільшують і урізноманітнюють 
їхні фізичні можливості [4].

Але, як відзначають автори [5] програми з фізич-
ної культури, спрямованої на підвищення рівня фі-
зичної підготовленості, цей потенціал реалізується 
тільки на 40%. В залежності від рівня кваліфікації 
та підготовленості вчителя з фізичної культури вели-
ку увагу приділяють окремим спортивним (основи 
футболу, баскетболу, волейболу) та рухливим іграм, 
східним оздоровчим системам при зменшені обсягу 
інших вправ. Учені та практики відзначають, що різ-
номанітність фізичних вправ може бути реалізована і 
за рахунок включення до програми тенісу, бадмінтону 
© Шуба Л.В., 2011

та ін. Це сприяє вирішенню оздоровчих та освітніх за-
вдань. 

Теніс - це гра руху. Завдяки йому досягається роз-
виток рухових якостей і координаційних здібностей 
дітей, розширюється фонд їх рухових умінь і навичок, 
а також значно збільшується резерв функціональних 
систем організму. Відбувається активація розвитку 
та зміцнення опорно-рухового апарату, покращується 
функціонування основних систем і внутрішніх орга-
нів дітей [2]. 

Тому одним із нових підходів до розв’язання про-
блеми реалізації потенціальних можливостей орга-
нізму дітей може стати спроба побудувати процес 
фізичного виховання молодших школярів на підставі 
використання тенісу. 

Пошуку засобів підвищення ефективності фізич-
ного виховання дітей та підлітків присвятили свої 
дослідження різні вчені. Організаційно-педагогічне 
та методологічне підгрунття удосконалення системи 
фізичного виховання школярів наведено у досліджен-
нях Л.В. Волкова, О.Д. Дубогай, Т.Ю. Круцевич, О.С. 
Куца, Б.М. Шияна; диференційованому фізичному 
вихованню присвячені дослідження Т.В.Петровської, 
Н.В. Москаленко, В.В. Веселової та ін.; використан-
ню різних видів спорту у фізичному вихованні учнів 
молодших класів присвятили свої дослідження В.М. 
Шаулін, А.В. Цьось, А.Я. Вольчинський, Л.Л. Харчен-
ко, М.М. Борейко, В. Жилюк, Є.В. Столітенко, О.В. 
Шиян та ін.

Однак, не було виявлено досліджень, присвячених 
пріоритетному застосуванню тенісу, як засобу підви-
щення ефективності фізичного виховання учнів мо-
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лодших класів.
У зв’язку з цим актуальною є проблема розробки 

науково-обгрунтованої методики використання тені-
су у процесі фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – обґрунтувати зміст уроків фізич-

ної культури для дітей молодшого шкільного віку з 
використанням тенісу.

Об’єкт дослідження – навчальний процес з фізич-
ного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – зміст та методика прове-
дення уроків фізичної культури з пріоритетним вико-
ристанням тенісу.

Результати дослідження. 
Опрацювавши Указ Президента України про за-

твердження Цільової комплексної програми „Фізичне 
виховання – здоров’я нації”, де одним із напрямків ре-
алізації програми є – формування нових підходів до 
фізичного виховання і спорту, впровадження ефектив-
них форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої 
діяльності населення та враховуючи той факт, що 
у статті 12 закону України „Про фізичну культуру і 
спорт” констатовано, що у середніх загальноосвітніх 
навчально-виховних закладах уроки з фізичної куль-
тури повинні проводитися не менше трьох разів на 
тиждень. Нами була розроблена і запропонована про-
грама фізичної культури для учнів перших класів з ви-
користанням тенісу. 

Основна мета, яку необхідно досягти протягом 
першого року навчання в школі - адаптація до нових 
умов життя. В цей час спостерігається збільшен-
ня статичного компоненту в руховому режимі через 
необхідність проведення більшого часу у положенні 
сидячи на уроках у школі, і виникає завдання ком-
пенсації дефіциту активних рухів за рахунок уроків 
фізичної культури та активізації рухового режиму в 
позаурочний час. Головне завдання цього періоду - 
допомогти учням усвідомити необхідність придбання 
звички до систематичних занять фізичними вправами 
для здоров'я та нормальної життєдіяльності, вихову-

вати в них самодисципліну, відповідальність, терпін-
ня, розвиток моральних якостей [1]. 

Завдяки грі в теніс досягається розвиток рухових 
якостей і координаційних здатностей дітей, розши-
рюється фонд їхніх рухових умінь і навичок, а також 
значно збільшується резерв функціональних сис-
тем організму. Відбувається активізація розвитку та 
зміцнення опорно-рухового апарата, функціонування 
основних систем і внутрішніх органів. Підготовка те-
нісистів насичена різноманітними засобами, що комп-
лексно впливають на руховий апарат, спрямована на 
розвиток здібностей швидкісно-силового характеру. 
Здійснюється цілеспрямований вплив на різні компо-
ненти рухових здібностей, таких як швидкість зорово-
моторної реакції, частота рухів, короткочасні силові 
напруги [2, 3].

Дуже важливим фактором при грі в теніс є баланс 
тіла. Баланс - це здатність утримувати рівновагу тіла. 
Завдяки володінню такою здатністю людина макси-
мально повно може використовувати та реалізовувати 
свої фізичні можливості [2].

Існує безліч методів розвитку різних компонентів 
фізичної підготовки. Деякі системи тренування, як 
тренування з інтервалом або по колу, використову-
ються для розвитку деяких компонентів одночасно. 
Нижче на рис. 1  наведені важливі елементи фізичної 
підготовки тенісистів. 

Координаційні вправи виконуються для поліпшен-
ня руху до м'яча, навколо м'яча, від м'яча. Координа-
ція необхідна при вправах на спритність і швидкість. 
Вправи на координацію „рука-очі” найбільш підходя-
щі для тенісу, тому що вони відображають особливос-
ті тенісу. При цьому використовуються різноманітні 
елементи: м'ячі, обручі, повітряні кулі, мотузки, кону-
си.

Спритність. Важливо виконувати рухи, ство-
рюючи ситуацію, що полегшує розвиток природних 
навичок руху. Вони повинні бути короткими і вибу-
ховими, такими ж, якими вони виглядають на корті. 
Вправи повинні мати ті ж співвідношення, що і в умо-
вах матчу (тобто від 5 до 15 секунд руху, від 15 до 25 

Координація Спритність

Розслаблення Стадії

ФІЗИЧНИЙ СТАН

Гнучкість Сила

Витривалість

Рис. 1 Складові розвитку фізичної підготовки тенісистів
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секунд відновлення).
Тренування на швидкість повинно підкреслювати 

правильну спринтерську техніку та техніку швидкості 
в тенісі, біг на прискорення, якість, а не на кількість.

При тренуванні сили необхідно інтегрувати про-
грами тренувань на силу із програмами технічних 
тренувань, чергувати вправи на нижню та верхню 
частини тіла. Діти, не досягши статевої зрілості, по-
винні тренувати силу  винятково з вагою свого тіла.

Витривалість - тривалий біг або біг підтюпцем, 
тренування з використанням фартлеку, тренування з 
інтервалами відпочинку, скакалка.

Гнучкість специфічна для кожного сухожилля. 
Тому кожне сухожилля повинно бути розтягнуте ін-
дивідуально. Існують три різні системи тренування 
на гнучкість: балістична, статична, проприоцептивна 
(робиться з партнером).

Розслаблення – це процес, під час якого тіло шко-
ляра поступово відновлюється після вправ і готується 
до відпочинку.

Необхідно відмітити, що як і інших ігрових видах 
спорту  найкращий період для засвоєння основ техні-
ки гри в теніс - є молодший шкільний вік. У дитячо-
юнацькій спортивній школі цей період є етапом по-
чаткової підготовки (табл. 1) [3]. Оскільки кількість 
різних проявів рухових якостей значна, то і удоскона-
лювання кожного з них вимагає розробки диференці-
йованої методики відповідно до обраного віку.

Перший рік занять – це ознайомлення з елемента-
ми техніки тенісу, «відчуття» ракетки і м’яча, загар-
тування, фізичний розвиток та зміцнення організму 
дитини. 

У таких країнах, як Австрія, Франція, США, Бель-
гія, Англія, Китай асфальтові корти розташовані та-
ким чином, щоб діти мали змогу грати на них під час 
перерви і після занять [3]. Цей фактор сприятливо 
впливає на соціальний, індивідуальний розвиток осо-
бистості, навчає здоровому способу життя, та у такий 
спосіб обмежує дітей і підлітків від впливу вулиці та 
інших негативних факторів суспільства.

Отже, спираючись на вище сказане, ми розробили 
і науково обґрунтували програми з фізичної культури 
для 6 - річних дітей з використанням тенісу на уроках 
фізичної культури.

При розробці ми зберегли всі учбові теми, години 
та структуру уроку. Але запропонували новий підхід 

підбору загально-розвиваючих вправ, ігор, естафет та 
обладнання на уроці. 

Кожен урок фізичної культури мав чітку цільову 
спрямованість. На кожному уроці розв’язувались, як 
правило, комплекси взаємозалежних розвивальних, 
освітніх, оздоровчих і виховних завдань.

Спираючись на те, що дитина даного віку пізнає 
світ через гру, ми велику увагу приділили цьому фак-
ту. Естафети та рухливі ігри складали 35% загально-
го часу уроку. Ці вправи дуже важливі для загального 
розвитку дітей. Особлива цінність спортивних ігор 
полягає в можливості одночасно впливати на мото-
рну та психічну сферу дитини. Швидка зміна ігрових 
ситуацій висуває підвищені вимоги до рухливості 
нервових процесів, швидкості реакції та нестандарт-
ності дій, коли звичні заучені дії можуть виявитися 
неефективними. Гра сприяє варіюванню рухів у об-
становці, що швидко змінюється. Діти змушують себе 
мислити найбільш ощадливо, миттєво реагувати на дії 
суперника та партнера, приборкувати емоції [4].

Після проведення педагогічного експерименту 
нами отримані наступні результати. Показники тес-
ту „нахил тулуба вперед” зросли на 222% у хлопців 
і на 189% у дівчат експериментальної групи, в контр-
ольній групі на 69,5% у хлопців та на 50,7% у дівчат 
контрольної груп. Такий істотній приріст в цьому тес-
ті пов’язаний з тим, що період молодшого шкільного 
віку є сенситивним періодом для розвитку такої фі-
зичної якості , як гнучкість. Значний приріст результа-
тів (р<0,05) спостерігали і при виконанні тесту „підні-
мання тулуба в сід за 1 хвилину” на 82,60% у хлопців 
і на 77,60% у дівчат експериментальної групи, і лише 
на 17,80% у хлопців та на 18,30% у дівчат контроль-
ної групи. Показники тесту „згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи” зросли на 96,20% у хлопців і на 
84,20% у дівчат експериментальної групи, і лише на 
19,50% у хлопців і на 28,20% у дівчат. У тесті „стри-
бок у довжину з місця” приріст результатів був одна-
ковий як у хлопців, так і у дівчат експериментальної 
групи – 37,50% у хлопців і 37,50% у дівчат, в той же 
час в контрольній групі приріст результату був менш 
істотнім і також не мав великого коливання - 7,80% у 
хлопців і 7,90% у дівчат. Аналізуючи приріст резуль-
татів тесту „біг 30 м” відмітимо, що показники експе-
риментальної групи підвищилися на 18,70% у хлоп-
ців і на 17,50% у дівчат, а в контрольній групі приріст 

Таблиця 1
Структура довгострокового розвитку тенісистів у системі ДЮСШ

Стадії Років
% Теніс /

%Не теніс
Фізичний стан

Причетність тре-
нера

ініціація 6 – 8 30/70

Участь у багатьох рухливих іграх. Участь у іграх 
з м’ячем. Вправи під музику для розвитку почуття 

ритму. Фізичний стан - всебічний розвиток рухових 
якостей. Приблизно 3 години на тиждень.

Велика кількість 
різноманітних 

розваг, творчість 
у грі. Гра спря-
мована на роз-

виток моторних 
навиків.
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склав лише 9,60% у хлопців та 8,20% у дівчат. Показ-
ники тесту „човниковий біг 4х9 м” дали найменший 
приріст результату – 10,80% у хлопців і 9,70% у дівчат 
експериментальної групи та 2,70% у хлопців, 2,50% у 
дівчат контрольної групи. 

Висновки. 
Отже вправи з тенісу – вельми корисні, необхід-

ні дітям як засоби фізичної підготовки зміцнення 
здоров’я та формування особистості. Вони сприяють 
вирішенню освітніх, оздоровчих, розвиваючих, ви-
ховних та пізнавальних завдань. 

У подальшій перспективі планується розглянути 
основні технічні недоліки та шляхи їх усунення для 
ефективності процесу розвитку фізичних якостей ді-
тей 6 років під час уроку фізичної культури.
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Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного 
процесса у женщин, занимающихся рекреационным фитнесом

Владислав Ягелло1, Марина Ягелло1, Жаннета Козина 2

1Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске
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Аннотации:
Целью исследования явилось опре-
деление уровня знаний по вопро-
сам планирования тренировочного 
процесса у женщин, занимающихся 
рекреационным фитнесом. Основ-
ным методом исследования яви-
лось анкетирование. В исследова-
нии приняли участие 100 женщин в 
возрасте 16-48 лет, занимающиеся 
фитнесом в трёх фитнес-центрах г. 
Гданьска и Сопота. Выявлен общий 
уровень знаний по вопросам плани-
рования тренировочного процесса, 
а также его связь с возрастом, тре-
нировочным стажем и уровнем об-
разования занимающихся.

Ягелло Владислав, Ягелло Марина, 
Козина Ж.Л. Рівень знань з питань 
планування тренувального процесу у 
жінок, що займаються рекреаційним 
фітнесом. Метою дослідження було виз-
начення рівня знань з питань планування 
тренувального процесу у жінок, що займа-
ються рекреаційним фітнесом. Основним 
методом дослідження було анкетування. У 
дослідженні взяли участь 100 жінок у віці 
16-48 років, що займаються фітнесом у 
трьох фітнес-центрах м. Гданьська та Со-
пота. У досліджуваних виявлено загаль-
ний рівень знань з планування тренуваль-
ного процесу, а також його зв'язок з віком, 
тренувальним стажем і рівнем освіти. 

Jagiello Wladyslaw, Jagiello Marina, 
Kozina Zh.L. The level of knowledge 
about the planning of training process 
of female engaged in recreational fit-
ness. The aim of the study was to de-
termine the level of knowledge about the 
planning of training process of female 
engaged in recreational fitness. The main 
method of investigation was questioning. 
The study involved 100 female aged 16-47 
years engaged in fitness in three fitness 
centers in Gdansk and Sopot. The general 
level of knowledge of the planning of train-
ing process and its relationship with age, 
training experience and level of education 
was revealed.

Ключевые слова:
женщины, фитнес, тренировочный 
процесс, планирование, знания.

жінки, фітнес, тренувальний процес, 
планування, знання.

female, fitness, training process, planning, 
knowledge.

Введение.1

В последние годы существенно возрастает заин-
тересованность населения в здоровом режиме жизни. 
Одним из главных элементов такого поведения явля-
ется физическая активность. Наиболее распростра-
нённым видом этой деятельности являются занятия 
фитнесом [3]. Растущая популярности этой формы 
физической активности обусловлена, прежде всего, 
повышением работоспособности, поддержанием кра-
соты и укрепления здоровья [4, 5]. Достижение ука-
занных эффектов предъявляет высокие требования не 
только к профессионализму тренеров, но также требу-
ет определенного уровня знаний и у самых занимаю-
щихся [1, 6]. 

С учётом изложенного целью настоящего иссле-
дования явилось определение уровня знаний по во-
просам планирования тренировочного процесса у 
женщин, занимающихся рекреационным фитнесом. В 
результате достижения поставленной цели предпола-
галось получить ответ на следующие вопросы:

Какой уровень знаний по вопросам планирования 
тренировочного процесса представляет исследуемая 
группа?

Имеется ли дифференциация уровня знаний в за-
висимости от цели тренировки, возраста занимаю-
щихся, тренировочного стажа и образования?

Работа выполнена по плану НИР Академии Фи-
зического Воспитания и Спорта в Гданьске и плану 
НИР Харьковского национального педагогического 
университета имени Г.С.Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основным методом исследования явилось анкети-

рование. Анкета содержала вопросы как общего ха-
рактера (возраст, образование, тренировочный стаж, 
главная цель тренировки и источники приобретения 
© Владислав Ягелло, Марина Ягелло, Козина Ж.Л.2

знаний), так и вопросы, касающиеся планирования 
тренировочного процесса. 

Анкета была построена по принципу однократно-
го выбора (по каждому вопросу только один ответ). 

В исследованиях приняли участие 100 женщин в 
возрасте 16-48 лет, занимающиеся фитнесом в трёх 
фитнес-центрах г. Гданьска и Сопота. Возраст боль-
шинства из них находился в диапазоне 18-31лет 
(82%). Испытуемые декларировали разные цели сво-
их тренировочных занятий. Для снижения жирового 
компонента занимается 46 женщин, для повышения 
выносливости – 28, увеличения мышечной массы – 
14, и для увеличения мышечной силы – 12.

Результаты исследований.
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что исследуемая группа продемонстрировала, в 
общем, средний уровень знаний по вопросам, касаю-
щихся планирования тренировочного процесса – 64% 
ответов были правильными. Однако среди занимаю-
щихся 44% показали низкий уровень знаний (рис. 1). 

Выявлены различия в уровне знаний у женщин, за-
нимающихся рекреационным фитнесом, в зависти от 
задачи тренировочного процесса (рис. 2). Самый вы-
сокий уровень знаний проявили женщины, которые 
тренируются для повышения выносливости (67%). 

Распределение уровней знаний в зависимости от 
возраста занимающихся указывает на определённую 
неоднородность результатов (рис. 3). В группе до во-
семнадцатилетнего возраста все исследуемые женщи-
ны демонстрирует средний уровень. Высокий показа-
тель выявлен в возрастной группе свыше 40 лет – 40% 
и 26-31 лет 35%. 

Тренировочный стаж существенно влияет на рас-
пределение уровней знаний по вопросам планиро-
вания тренировочного процесса (рис. 4). В группе 
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Рис. 1. Распределение уровня знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом (n=100).
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низкий  

19 

44

37 

Рис. 2. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся ре-
креационным фитнесом, в зависимости от направленности тренировочных занятий (% от максимального 
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Рис. 3. Соотношение уровней знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, зани-
мающихся рекреационным фитнесом, в зависимости от возраста, %
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тренирующихся свыше трех лет 25% исследуемых 
женщин проявили высокий уровень знаний. Самый 
низкий результат обнаружен в группе занимающих-
ся, тренировочный стаж которых составил мене года 
(55%). 

Образование является фактором, влияющим на 
уровень знаний женщин, занимающихся рекреаци-
онно фитнесом (рис. 5). С повышением образования 
растет количество исследуемых с высоким уровнем 
знаний.

Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что женщины, занимающиеся рекреаци-
онным фитнесом, обладают средним уровнем знаний 
по вопросам планирования тренировочного процесса 
и уступают по этому показателю мужчинам на 6% 
[2].

Все исследуемые женщины осознают значение 
правильной структуры тренировочного занятия и 
упражнений, направленных на растягивание мышц 
после занятий. Они также хорошо проинформиро-
ваны о том, какую организационно-методическую 
форму занятий следует применять для достижения 

Рис. 4. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся ре-
креационным фитнесом, в зависимости от тренировочного стажа, %
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конкретных целей тренировки – увеличения мышеч-
ной силы, увеличения мышечной массы, снижения 
жирового компонента или повышения выносливости. 
В этом вопросе коэффициент правильных ответов со-
ставлял 80%. Однако следует отметить, что этот пока-
затель несколько ниже, чем у мужчин – 88% [2].

Самый низкий коэффициент правильных ответов 
обнаружен по вопросам методики тренировки – коли-
чества повторений, длительности отдыха и величины 
нагрузок [7]. 

Одним из показателей, дифференцирующих уро-
вень знаний исследуемой группы, является направ-
ленность занятий. Женщины, тренирующиеся для 
повышения выносливости и увеличения мышечной 
массы, продемонстрировали самый высокий коэффи-
циент правильных ответов. В данной группе больше 
всего оказалось женщины, которые занимаются для 
снижения жировой массы. Эта тенденция также под-
тверждается результатами исследования Kruszewski 
[3]. Цитируемый автор пришёл к выводу, что среди 
женщин, занимающихся рекреационным фитнесом, 
главным направлением их тренировок является жела-
ние снизить общую массу. 

Возраст и тренировочный стаж оказались пока-
зателями, дифференцирующими уровень знаний ис-
следуемой группы женщин. По мере их повышения 
возрастает и уровень знаний. Аналогичная тенденция 
обнаружена в исследовании 98 женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом, при определении 
уровня их знаний по вопросам питания [1]. Уровень 
образования существенным образом влияет на знания 
по вопросам планирования тренировочного процесса. 
Этот показатель, пожалуй, наиболее отчётливо диф-
ференцирует исследуемую группу.

Выводы.
1. Женщины, занимающиеся рекреационным фит-

несом, демонстрируют средний уровень знаний по 

вопросам планирования тренировочного процесса. 
Однако самый высокий уровень знаний исследуемые 
проявляют по общим вопросом тренировочного про-
цесса – структуры занятия и значения упражнений, 
растягивающих мышцы. 

2. В группе тренирующихся для снижения жиро-
вой массы (%) и повышения мышечной массы отно-
сительно большее представительство женщин с высо-
ким уровнем знаний (соответственно 17,4 и 16 %).

3. Основным фактором, влияющим на структуру 
распределения уровней знаний по вопросам планиро-
вания тренировочного процесса у женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом, является уровень 
образования и тренировочный стаж. 
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Annotation:
The importance of physical education in school 
life and for health points to the need to the better 
understands goal’s participation of students in 
school education classes.  This study was an 
attempt to investigate students’ goals for participates 
in physical education (PE) classes. 455 random out 
of 72673 students of junior and senior high schools 
with the age range of 11 to 19 years (M=14.67). 
A 28-items survey was administrated to assess 
(a) demographics and (b) Purposes for Engaging 
in Physical Activity (PEPAS), on a 5-point Likert 
scale [23]. A panel of experts (n=10) reviewed the 
translated from of survey and provided feedback and 
comments on content validity of the instrument, and 
50 student participated in pilot study. The analysis of 
the result indicated that the Individual development 
(the physiological efficiency and Psychic equilibrium) 
was rated the highest goal of participating in physical 
activity followed by the social interaction (the group 
interaction and cultural involvement) and the 
environmental coping (the spatial orientation and 
object manipulation). One-way Tukeys’ post hoc 
comparison revealed significant difference between 
groups of subject differentiated on the basis gender 
age, Junior/senior high school, physical activity out 
of school, school team member ships, and physical 
activity on summer & holidays as Independent 
factors. The multivariate effect of these factors on 
some of the student’s purpose was significant. The 
unvaried analyses showed that these factors had a 
significant effect on some of goals. These findings 
indicate the importance of ranking of students’ 
purposes for engaging in PE classes. It is also 
necessary that these goals to be considered by the 
parents & teachers point of view.

Рахим Рамзанинеджад, Фарад 
Рахманиниа, Мер Али Хеммати-
меджад, Ноошин Бенар, Мисаг Хо-
сени Кештан. Цель участия клас-
сов в физическом воспитании. 
Важность физического воспитания 
в школьной жизни и для здоровья 
учеников указывает на необходи-
мость лучшего понимания цели 
участия в физическом воспитании 
в классах школы. Это исследова-
ние было попыткой исследовать 
цели учеников в принятии участия 
в физическом воспитании (PE). Ис-
следование проводилось по 28 пун-
ктам, чтобы оценить (a) демогра-
фию и (b) цели для привлечения в 
физическую активность (PEPAS) по 
шкале Лайкерта с 5 пунктами [23]. 
50 учеников участвовали в пред-
варительном исследовании. Срав-
нение Тукеиса показало, что суще-
ствует значительная разница между 
группами исследуемых по возрасту, 
в младшей / старшей школах, по 
физической активности учащихся в 
школе, во время летних каникул и 
во время праздников. Все эти фак-
торы, как показали исследования, 
имели существенное влияние на 
вовлечение школьника в класс по 
физической культуре. Также необ-
ходимо, чтобы эти цели поддержи-
вались родителями школьников.

Рахім Рамзанінеджад, Фа-
рад Рахманініа, Мер Алі 
Хемматімеджад, Ноошін Бе-
нар, Місаг Хосені Кештан. Мета 
участі класів у фізичному 
вихованні. Важливість фізичного 
виховання у шкільному житті 
і для здоров'я учнів вказує на 
необхідність кращого розуміння 
мети участі у фізичному 
вихованні в класах школи. Це 
дослідження було спробою 
дослідити цілі учнів у прийнятті 
участі у фізичному вихованні 
(PE). Дослідження проводилося 
по 28 пунктам, щоб оцінити (a) 
демографію і (b) цілі для залучен-
ня в фізичну активність (PEPAS) 
за шкалою Лайкерта за 5 пункта-
ми [23]. 50 учнів брали участь 
у попередньому дослідженні. 
Порівняння Тукеіса показало, 
що існує значна різниця між гру-
пами досліджуваних за віком, 
у молодшій / старшій школах, 
по фізичній активності учнів в 
школі, під час літніх канікул і 
під час свят. Всі ці фактори, як 
показали дослідження, мали 
істотний вплив на залучення 
школяра в клас з фізичної куль-
тури. Також необхідно, щоб ці 
цілі підтримувалися батьками 
школярів.

Keywords:
Goals of Participation, Physical Education (PE), 
Individual Development, Social Interaction & 
Environmental Coping.

цели участия, физическое воспи-
тание, индивидуальное развитие, 
социальное взаимодействие.

цілі участі, фізичне виховання, 
індивідуальний розвиток, соці-
альну взаємодію.

Introdution.1

Many countries with different cultures have expressed 
concern about the quantity and quality of school PE 
programs that provide students with an opportunity 
to be active in PE classes in ways that emphasize their 
lifelong health-related physical activity goals. It is 
physical educator experts’ roles to provide opportunities 
in the schools for students according to a theoretical and 
practical base that will bring enjoyment while teaching 
the essentials for successful participation. Therefore, 
the physical education activity program is one of the 
important parts of the regular school program and that 
the goals for this program are in accord with the mission 
of the school at large [19]. International aim of PE exists 
that emphasizes on individual growth and development. 
However, purpose for engaging in physical activity 
differs between nations and cultural groups.  The research 
on the cross-cultural compare is one of the 22 purposes 
identified in the Purpose Process Curriculum Framework 
(PPCF) that revealed a number of cross-cultural 
differences in priorities among the purposes of PE among 
curriculum specialists & teachers in England, Japan, and 
the USA, focusing on cardio-respiratory efficiency, joy of 
movement, challenge and teamwork. Although, Pangrazi 
and Gibbons (2009) noted that the primary mandate of 
© Rahim Ramzaninezhad, Farhad Rahmaninia, Mehr Ali 
Hemmatinezhad, Nooshin Benar, Misagh Hoseini Keshtan , 2011

physical education (PE) programs in Canadian schools 
is to help students develop the skills, knowledge, and 
attitudes necessary to be physically active throughout 
their lives, respondents from all countries indicated that 
cardio-respiratory efficiency and joy of movement are to 
be of high priority [15, 22].

Ram (1999) found that PE goals are constantly 
shifting together with guiding national values. The 
direction seems to be from cultural values mobilized 
to meet nation expectations toward a culture, which 
focuses on individual interests and needs. Thus, the part 
of the statement related to describe parents and students’ 
expectation regarding physical education’ aims and 
curricula [18]. Phillips and Carlisle (1983) indicated there 
is a variability of teachers to analyze student needs and 
provide appropriate instruction [17]. Some researchers 
such Bresson and wild (1998) emphasized the role of 
balance between teacher and student objectives and others 
emphasized considering the priority of physical education 
goals and objectives [3]. For example, Malina (1989) 
and Stratton (1996) focused on physical fitness, whereas 
Stork and Sanders (2000) focused on pleasure & fun [12, 
24 & 25]. Canadian physical educators placed emphasis 
upon fitness and the development of skills for future life-
styles and British teachers attached more importance to 
fun and the promotion of team spirit as major physical 
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education goals. These collected data involved mainly 
the perception of researchers and teachers concerning the 
physical education goals. However, they need to pay more 
attention to students concerning the value and meaning of 
physical education objectives and their preferences [26].

Teacher and education class to be comparable to that 
of a system of social life, and students are activity on 
the center of the system (class). Grant (1992) stated that 
interaction of student should be positive and meaningful 
to teacher and curriculum [8]. The physical educator 
therefore makes an attempt to find out students purposes 
(Smoll & schuntz, 1980), as well as teaching on a time-
table basis [11, 21]. Students likely participate in various 
purposes in PE class and follow different purposes vs. 
physical educators’ objectives. Teachers must get more 
involved in planning and teaching with an increased 
focus on student needs (Ennis, 1992), and gain a clear 
understanding of students’ purpose, so that he/she can 
create maximum concord between the lesson plan and 
students’ purpose [5]. With this regard, Lambdin and 
Steinhardt (1992) hold that learning depends on clear 
and realistic understanding of curriculum and student 
objectives [10]. Burnett & Tonder (1990) concluded that 
majority of pupils experienced physical education as a 
school subject which primarily dealt with general health 
and fitness [4]. Mckenzie, Alcaraz, and Sallis (1994) 
indicated that the children (fourth and fifth grade class) 
preferred skill-related over health-related activities [14]. 
In an interesting study, 255 students enrolled in the PE 
program to determine which PE objective student is 
considered to be the most and the least important. The 
results revealed that having fun, getting regular exercise, 
and keeping in good health and physical condition were 
the most important ones. In addition, the 24 participation 
motives loaded on four factors: (a) self-worth, (b) 
physiological parameters, (c) social affiliation and (d) 
lifetime use [1]. Blitzer (1994) in a case study of students’ 
perception of experience in a sport skill case reported 
that fun, enjoyment, and socializing were important to 
participants [2]. In Canada some researchers (Felton 
et al., 2005; Flintoff & Scraton, 2001; Pate et al., 2005; 
Schofield et al., 2002; Ward et al., 2006) have identified 
several key features teenage girls look for in their 
PE programs. These features include (a) a choice 
of a variety of physical activities with a focus on 
individual lifetime activities, (b) the opportunity to 
develop relevant physical skills and personal fitness, 
(c) a positive learning environment that includes 
being with friends and protection from harassment, 
(d) an emphasis on enjoyment of physical activity, 
and (e) active involvement of students in course 
development. This diversity may be reflected in teachers’ 
goals for student learning and expectations and differences 
among nations, cultural groups, student gender, class 
grade, units and lessons plans [6, 7, 16, 20 & 27]. The 
aims of this study were to investigate the part of Iranians 
Junior and high school students’ goals for participation 
in PE classes and comparisons with international aim of 
physical education curriculum.

Method.
Subjects. The target population was all high schools’ 

students in Rasht (the North of Iran), and 455 students (191 
girls & 264 boys) selected randomly of eight Junior high 
schools (n=220) and eight senior high schools (n=235) 
in four different regions (north, south, west and east of 
city). Age range of girls (M=14.62, SD=1.1) and boys 
(M=14.72, SD=2.01) in this study were 11-13 (35.3%), 
14-16 (38.4%) and 17-19 years (26.3%), respectively.

Instrument. Steinhard M.A et al. in 1988 developed 
“The Purposes for Engaging in Physical Activity Scale” 
(PEPAS). This instrument has been designed to assess 
reasons for participating in physical activity (PA) on a 
5-point Likert scale ranging from strong disagreement (1) 
to strong agreement (5). The scale is intendment for such 
populations as student, participants, parents, classroom 
teachers, and school administrators, whose attitudes 
toward physical activity participation may be of interest. 
The “PEPAS” translated by the department of English 
language in Guilan University. A panel of experts (n=10), 
including the members of physical education, psychology, 
and educational management departments completed the 
survey and provided feedback on additions/deletions 
of the items and comments on content validity of the 
instrument. In order to gain a better understanding of the 
items, the phrase” “my goal” was added to the beginning 
of the 22-items. In addition, a number of the items were 
worded negative to minimize bias. The final stage, 55 
students took part in the pilot study. The scales` test-retest 
(after six weeks) reliability, a mean Cronbach`s coefficient 
alpha of 0.78 and .082 was computed for junior and senior 
high school students, respectively. Two sub goals were 
utilized in the study of each purpose as follows, individual 
development (a) physiological efficiency (3- items) and 
(b) psychic equilibrium (4- items). Environmental coping 
(a) Spatial orientation (3-items) and Object manipulation 
(3-items); and social interaction (a) group interaction 6- 
items) and (b) cultural involvement (3-items).

Procedure. After pilot study was completed, the two-
part questionnaire was constructed to seek information 
about personal demographic (6-items) and the PEPAS 
(22-items). Initial contact was made by a formal letter 
from PE and sport science faculty to manager of PE and 
sport department in the Education Ministry of Guilan 
state. Having been granted permission, the questionnaires 
and answer sheet were direct distributed among students. 
Physical Educators were provided with adequate 
information’s for efficient cooperation. All questionnaires 
were completed by students under the supervision of the 
teachers in classroom conditions. Teachers, who were 
already familiar with testing procedures, checked the 
questionnaires to make sure that they had been properly 
completed when they were handed in. In this way, no 
data were missed. Administration of the procedure took 
approximately 20-25 minutes.

Stoical Analyses. Descriptive statistics were completed 
first to present a profile of students’ physical activity. Single-
factor multivariate analysis of variance (MANOVA) and 
univariate analysis of variance (ANOVA), followed by 
Tukeys’ post hoc test were used at level of p<0. 05.
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Results and Discussion.
A total of 96% (n=348) and 46% (n=270) of students 

were active physically in PE classes and out of schools, 
respectively. From 129 students (28%) that participated 
on schools’ competitive programs, 87 students (67%) 
were active on team sports. Also, from 145 students 
(32%) that had been more active on sports’ clubs and 
extracurricular programs in summer and holidays, 72 
students (50%) participated on team sports. The results 
indicated that students purposes for engaging in PE 
classes were individual development (M=4.13, SD=0.73), 
social interaction (M=3.77, SD=0.69) and environmental 
coping (M=3.36, SD=0.97), respectively. The comparison 
between sub goals of goal participation of student 
demonstrated that physiological efficiency (M=4.12, 
SD=0.95), psychic equilibrium (M=3.99, SD=0.77), 
and cultural involvement (M=3.97, SD=0.91) was rated 
highest goal of engaging in physical activity, followed by 
group interaction (M=3.66, SD=0.78), spatial orientation 
(M=3.46, SD=1.11), and object manipulation (M=3.08, 
SD=1.22) (See figure 1).

The priority of the physiological efficiency and psychic 
equilibrium goals in this study is the same with the priority 
of cardio-respiratory efficiency and joy of movement in 
speakman’s cross-cultural research [22]. In addition, the 
priority of challenge and teamwork in speakman`s study 
is the same with the psychic equilibrium (Individual 
development), and group interaction (social interaction) 
dimensions on “PEPAS”. Thus, focus on physical fitness 
(Malina, 1986 & Stratton, 1996) or focus on fun (Stork & 
Sander, 2000); and focus on fitness & fun by Canadian & 
British physical educators (Vertinsky & Guthbert, 1983) is 
same to extent with this findings [12, 24, 25 & 26]. On the 
other hand, some findings showed the priority of general 
health and fitness (Burnett & Tondar, 1990), having fun 
and keeping in good health and physical condition (Avery 
& Lumpkin, 1987), and fun, enjoyment, and socializing 

(Blitzer, 1994) that revealed the individual development 
and social interaction as be the most important goal of 
students in physical activity [1, 2 & 4]. Therefore, we can 
ignore the role of cultural values (Ram, 1999), and focus 
on individual interests and students’ needs [13, 18].

The results of the multivariate and univariate “ANOVA” 
with the students’ purposes as the dependent variables are 
presented in Table 1. The multivariate effect of gender 
was significant on the environmental coping, (F (28. 
710) = 4.95), and social interaction, (F (16.694) = 4.44). 
The univariate analyses showed that girls and boys had 
high score on the spatial orientation (M=3.59, SD=1.10) 
and group interaction (M=3.70, SD=0.70) purposes, 
respectively. The multivariate effect of age and the type of 
high school were significant only on the social interaction 
(F (15.977) = 2.96) and (F (18.00) = 6.02), respectively. 
Tukey’s post hoc test showed that students with 14-16 
years had higher score on the spatial orientation (M=3.55, 
SD=1.08), and cultural involvement (M=4.01, SD=0.85) 
than students with 11-13 and 17-19 years. Also, results 
showed junior high schools’ students had high score on 
the social interaction (F (11.395) = 6.02) than the senior 
high schools’ students. The multivariate effect of PA in 
out of school, and summer & holidays was significant (F 
(29.457) = 6.34, and F (15.974) = 4.43) on the individual 
development and social interaction (F (14.659) = 7.52 and 
F (9.210) = 3.90). Those students that were more physically 
active had high score on physiological efficiency, psychic 
equilibrium, group interaction, and cultural involvement. 
In addition, the effect of school teams’ membership was 
significant on the environmental coping (F (9.197) = 
3.37) and Social interaction (F (9.205) =2.98). Neither 
the multivariate nor the subsequent univariate analyses 
showed that gender, age, and high school type had any 
significant effects on Individual development. Those 
students that were active on team sports had high scores 
on the social interaction (M=4.24, SD=0.62) than they 

Figure 1. Priority of Student’s Goal Participation in PE
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did participate in individual sports and non-competitive 
activities.

The purposes of these students for engaging in 
physical education activity are likely same with those of 
Japanese, English and American teachers [22]. The fact 
that students and teachers in all these countries regard 
Individual development and social interaction as the most 
important purposes suggests that cultural differences are 
likely not to be significant in student purposes. However 
some researchers and teachers consider different goals 
for participation in PE classes. It is clear that individual 
development includes two important purpose was found 
to be accord with researchers and teachers view of 
points. Although environmental coping was rated the 
lowest rank, this finding doesn’t reduce the importance 
of these activities in schools, because probably the 
student at this have less needs of manipulation skills 
age, or already passed these skills at younger age. Our 
finding might suggest that physical activities in out of 

schools or in holidays and summer has more important 
role on individual development and especially on social 
interaction than physical activities in PE classes or routine 
physical education programs in schools. On the other 
hand, it seems young students more need to cooperative/
associative activities for social interaction.

As indicated previously, physical education curriculum 
should include the activities to attain and to fulfill 
these purposes. Hellison (1991) reported that teachers 
rarely grant adequate importance to social and cultural 
objectives of PE. Therefore, the physical educator can use 
motor activities to create a wide range of opportunities 
for the students by considering the priority of students’ 
purpose or by balancing between teacher objectives, 
physical education goals, and student’ purposes [9]. The 
recognition of students’ purpose in PE classes still requires 
further investigation. Future research is recommended on 
how students’ needs and preferences related to developing 
positive attitudes toward physical activity. Although the 

Table 1
Multivariate and Unvaried Significance Tests on the students’ purposes

Independent Factors

Dependent Variables Gender Age High School 
Type

PA in Out 
EF School

Sport Teams' 
Membership

PA
summer & holidays

Individual Development

Multivariate F 0.99 0.99 1.00 6.34** 2.79 4.43**

Unvaried F

Physical efficiency 0.26 0.37 0.04 12.12*** 3.25 4.71*

Physical equilibrium 0.15 1.32 0.06 4.93* 4.96* 7.79**

Environment Coping

Multivariate F 4.95** 1.94 1.18 1.07 3.37* 1.48

Unvaried F

Spatial orientation 4.81* 3.36* 1.26 0.93 6.69** 2.97

Object manipulation 1.51 2.76 0.60 2.09 1.26 0.83

Social interaction

Multivariate F 4.44** 2.96** 6.02** 7.52** 2.98* 3.90*

Unvaried F

Group interaction 3.67* 2.54 10.37*** 3.77*** 1.40 7.82***

Cultural involvement 1.26 3.47* 1.13 7.25** 4.45* 1.62

           * P<.05                       ** P<.05                         *** P<.05                               1. Physical Activity (PA)
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reliability of the purposes for engaging in physical activity 
scale (PEPAS) had been fulfilled for fourth & sixth 
grades, this instrument used in the research for junior and 
senior high school students, and it seems that the various 
dimensions of physical activities of this period necessitate 
a revision of the question with particular attention to such 
purposes as sport skills development, competitiveness, 
physical fitness and so on. In terms of the priority of the 
Iranian students’ purposes for engaging in PE classes, it 
seems that individual development as is an international 
aim of physical education. Therefore beyond cultural 
differences PE teachers must be more focused on student 
needs. However it is necessary the goal of participation in 
PE classes more studied by researchers.
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