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Єдність навчання, виховання та оздоровлення  
дітей дошкільного віку у процесі занять карате

Боднар І.Р., Вітос Я.К.
Львівський державний університет фізичної культури

 

Анотації:
Проведені аналіз і узагальнення 
спеціальної літератури. Теоретич-
но доведено можливість вирішення 
комплексу навчальних, виховних 
та оздоровчих завдань фізичного 
виховання дітей засобами кара-
те. Встановлено, що застосування 
дихальних вправ, вправ спортив-
ного і хореографічного характеру 
сприяють покращенню показників 
фізичного та психічного розвит-
ку дітей. Доведено,  що заняття 
карате поліпшують діяльність 
серцево-судинної, дихальної си-
стем, системи крові; сприяють 
формуванню правильної постави, 
загартуванню; підвищують рівень 
розвитку координації, гнучкості, 
сили і швидкості. 

Боднар И.Р., Витос Я.К. Единство обуче-
ния, воспитания и оздоровления детей 
дошкольного возраста в процессе заня-
тий карате. Проведены анализ и обобще-
ние специальной литературы. Теоретически 
доказана возможность решения комплекса 
учебных, воспитательных и оздоровитель-
ных задач физического воспитания детей 
средствами каратэ. Установлено, что приме-
нение дыхательных упражнений, упражне-
ний спортивного и хореографического харак-
тера способствуют улучшению показателей 
физического и психического развития детей. 
Доказано, что занятия каратэ улучшают дея-
тельность сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, системы крови, способствуют 
формированию правильной осанки, закалке, 
повышают уровень развития координации, 
гибкости, силы и скорости.

Bodnar I.R., Vitos Y.K. The unity of 
training, education and health of 
preschool children in the process of 
training in karate. The literature were 
analyzed and syntheses. Theoretically 
proved the possibility of solving complex 
educational, recreational and educational 
objectives of physical education of 
children by means of karate. Found that 
the use of breathing exercises, exercises 
of sports and dance character helps to 
improve physical and mental development 
of children. It is proved that karate 
training improves the cardiovascular and 
respiratory systems, blood system and 
contribute to the formation of a correct 
posture, hardening, increase the level 
of coordination, flexibility, strength and 
speed.

Ключові слова:
виховання, завдання, дошкільня-
та, карате. 

воспитание, задача, дошкольники, каратэ. education, task, preschool children, 
karate.

Вступ.1

Сучасна педагогічна наука розглядає освіту, вихо-
вання і розвиток особистості як основні функції на-
вчання, які тісно пов'язані. У процесі різноманітних 
форм фізичного виховання діти отримують знання, у 
них формується рухові вміння і навички, розвиваються 
фізичні якості, виховуються позитивні моральні і во-
льові риси характеру. У процесі навчання педагог пере-
дає дітям соціальний досвід оволодіння різноманітни-
ми діями, вказуючи на їх розвиток і вдосконалення. 

Разом з тим, на сьогодні у дітей спостерігається 
надмірне захоплення комп'ютерними іграми та муль-
тфільмами і одночасно недостатня увага батьків до 
здоров’я своєї дитини. Тому, ми вважаємо, що одним 
із позитивних впливів на стан здоров’я дітей можуть 
бути заняття з карате, які гармонійно розвивають 
душу і тіло і вже з раннього віку сприяють вихованню 
волі і цілеспрямованості. 

У сучасних наукових дослідженнях встановлено, 
що на показники фізичного і психічного розвитку 
дітей дошкільного віку позитивно впливають: дозо-
ваний біг і дихальні вправи [1, 13] вправи спортив-
ного характеру [8, 9], хореографія [10, 22], елементи 
туризму [17, 18], а також режими рухової активності 
[14]. Проте можливість гармонійного фізичного і пси-
хічного розвитку дітей старшого шкільного віку засо-
бами карате не вивчалася.

Вирішення проблеми поєднаного духовного та ті-
лесного розвитку у дітей дошкільного віку було запо-
чатковано в низці наукових досліджень [15, 16 та ін.]. 

Одним із засобів, що володіє різнобічним впливом 
на старших дошкільників вважається танець [10, 22]. 
Застосування видів рухової активності, що містять 
хореографічні елементи, є важливими для зміцнення 
здоров’я дітей, покращення фізичного розвитку, фор-
мування постави, духовного розвитку, формування 
© Боднар І.Р., Вітос Я.К., 2011

необхідних моральних якостей, інтересу до рухової 
діяльності [15, 20]. «Ката» в карате також за формою 
нагадують танцювальні елементи.

Низкою фахівців [15, 17] обґрунтовано, що з метою 
оздоровлення та гармонійного розвитку дитини у про-
цесі фізичного виховання в умовах дошкільного освіт-
нього закладу можливим є використання елементів ту-
ризму. Встановлено, що використання засобів туризму 
в сприяє ефективнішому розвитку фізичних якостей 
дітей 5-ти та 6-ти років, а ігрова туристська діяльність 
створює умови для формування вміння налагоджувати 
дружні стосунки з однолітками і сприяє підвищенню 
рівня позитивних взаємовідносин [17, 20]. 

На підставі факторного, дисперсійного та коре-
ляційного аналізу структури рухової та пізнавальної 
діяльності з'ясовано, що у хлопчиків і дівчаток 5-ти 
і 6-ти років координаційні якості найбільшою мірою 
пов’язані з розумовими [17, 20]. Це дає можливість 
застосовуючи у фізичному виховані види рухової ак-
тивності, спрямовані на розвиток координації рухів, 
цілеспрямовано сприяти розвиткові пізнавальних зді-
бностей старших дошкільників. Одним із таких видів 
спорту є карате. 

Фахівцями [1, 13] обґрунтовано і доведено ефек-
тивність системного застосування дозованого бігу і 
дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят з 
метою оздоровлення [2, 16]. Встановлено [1], що рес-
піраторні тренування дітей дошкільного віку сприяли 
покращанню параметрів фізичного розвитку, підви-
щенню функціональної активності захисних систем 
організму, оптимізації патерну дихання, ліквідації гі-
первентиляції, розширенні адаптації системи зовніш-
нього дихання; збільшення активності респіраторної 
мускулатури, оптимізації вегетативних функцій. Ство-
рено [13] систему методів дозованого бігу у сполученні 
з дихальними вправами й елементами загартовування у 
фізичному вихованні дітей дошкільного віку, які часто 
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хворіють на гострі респіраторні захворювання [2, 16]. 
Однак фахівцями не бралося до уваги, що дозований 
біг і дихальні вправи є низькоемоційними засобами 
фізичного виховання, а тому нецікавим для дітей до-
шкільного віку. Натомість заняття бойовими мисте-
цтвами, маючи у своєму арсеналі засоби дихального 
характеру оздоровчого характеру,  приваблюють дітей і 
викликають інтерес до регулярних занять.    

Натомість ігри характеризуються великою емо-
ційністю, насичені високою руховою активністю ви-
магають від дітей виявлення різноманітних фізич-
них якостей і рухових дій. Тому ігри, у тому числі й 
спортивного характеру, вважаються фахівцями [8, 9] 
одним із найбільш дійових засобів, які сприятливо 
впливають на організм дошкільнят. Фахівцями роз-
крито взаємозв'язок між засвоєнням дітьми техніч-
них прийомів ігор спортивного характеру, рухливими 
уміннями та навичками та розвитком фізичних якос-
тей. З’ясовано, що ігри в городки, бадмінтон, хокей 
(на траві) і футбол сприяють розвитку швидкості, 
спритності, гнучкості, витривалості та сили дітей ві-
ком 6–7 років. Гра привчає дітей до колективних дій, 
взаємодопомоги, вимагає підпорядкування особистих 
прагнень кожного гравця спільній меті. Заняття ігра-
ми сприяють удосконаленню психічної діяльності, 
поліпшення швидкості реакції й орієнтування, розви-
тку творчого мислення. Застосування засобів карате в 
ігровій формі, імовірно, буде слугувати комплексному 
вирішенню усіх завдань, що стоять перед фізичним 
вихованням дошкільнят.

Встановлено [12], що застосування народних ігор 
у фізичному вихованні сприяє розвиткові м’язової 
сили, швидкості, витривалості, спритності та гнуч-
кості у дітей 1-3 класів. Застосування національних 
рухливих ігор сприяє не лише розвитку і вдоскона-
ленню рухових якостей, а й вихованню позитивних 
рис особистості, естетичного, морально-етичного, 
культурного виховання дітей молодшого шкільного 
віку [12]. Проте можливості східних двобоїв у фор-
муванні фізичних якостей, морального і культурного 
виховання дошкільнят не проводилися. 

Підводячи резюме, зазначимо, що засоби карате 
ще не знайшли системного застосування в органі-
зації фізичного виховання в дошкільних закладах, 
що, імовірно, пов’язано з недостатньою розробкою 
організаційно-методичних підходів до використання 
елементів карате у практиці дошкільного фізичного 
виховання. Наукових пошуків, які сприяли б форму-
ванню методичного забезпечення застосування карате 
у виховному процесі дошкільних закладів для гармо-
нійного розвитку старших дошкільників не ведеться. 

Дослідження проводиться згідно зі Зведеним 
планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2006–2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту 3.2. “Теоретико-методичні основи 
позаурочних форм фізичного виховання дошкільнят 
та учнівської молоді”.  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування мож-

ливостей вирішення навчальних, виховних та оздо-
ровчих завдань і цілей фізичного виховання дошкіль-
нят, які регулярно займаються карате.

Результати досліджень. 
Під час виконання фізичних вправ відбуваються 

глибокі зміни в діяльності м'язів, центральної нер-
вової системи та всіх внутрішніх органів, що спри-
яє поліпшенню здоров'я і фізичного розвитку дітей. 
Загальне зміцнення здоров'я тісно пов'язане з підви-
щенням фізичної працездатності організму, яка про-
являється у збільшенні сили, підвищення швидкості 
і витривалості. Відтак, заняття фізичними вправами 
сприяють вирішенню низки оздоровчих завдань. Ди-
тина займається карате в провітрюваній залі в зручно-
му одязі «кімоно» і босоніж. При цьому здійснюється 
загартовування організму через повітряне середови-
ще і безпосередній контакт ніг з татамі, що, імовірно, 
дозволяє організму придбати опірність до застудних 
захворювань (ГРЗ, нежить, кашель тощо) та інфекцій-
них хвороб (ангіна, кір, краснуха, грип та ін.). Форму-
ванню захисних сил організму сприяє також застосу-
вання великої кількості дихальних вправ [1, 13], які 
є характерними для кожного тренувального заняття з 
карате.

Ще одним важливим оздоровчим завданням, які 
успішно вирішуються засобами фізичного вихован-
ня є гармонійне зміцнення опорно-рухового апарату 
і формування правильної постави (тобто утримуван-
ня раціональної пози під час усіх видів діяльності). 
У роботі з дітьми дошкільного віку важливо зверта-
ти увагу на зміцнення м'язів стопи і гомілки з метою 
попередження плоскостопості, оскільки воно може 
істотно обмежити рухову активність дитини. Для 
гармонійного розвитку всіх основних м'язових груп 
необхідно передбачати вправи на обидві сторони тіла, 
вправляти ті групи м'язів, які в меншій мірі тренують-
ся у повсякденному житті, тренувати слабкі групи 
м'язів. Необхідно також з ранніх років створювати у 
дитини уявлення про правильну поставу. Дієвим за-
собом попередження порушень постави: сутулості, 
асиметрії плечей і лопаток, а також сколіозів (захво-
рювань хребта, що викликаються слабкістю м'язів 
спини і тривалим перебуванням тіла в фізіологічно 
незручних положеннях) є фізичні вправи з арсеналу 
хореографії [10, 22]. Проте у заняттях танцями і ка-
рате багато спільного. Так, тренування по програмі 
карате починаються і закінчуються з ритуалу. Дитина 
при цьому знаходиться в статичній позі «сейза» сидя-
чи на колінах з прямою спиною, що дає можливість 
дитині запам'ятати правильне положення хребта. 
Крім того формуванню правильної постави допома-
гає цілий розділ програми «кихон» (звід рухів і пере-
міщень в стійках). Стійки в карате засновані на при-
родному фізіологічному положенні тіла. Тренування 
дітей босоніж при безпосередньому контакті ступні з 
твердою поверхнею сприяють розвитку м'язів стопи. 
Ударна техніка ногами позмінно лівою, правою ногою 
дає можливість дошкільнятам тренувати м'язи різних 
груп. При цьому специфіка виконання ударів дозво-
ляє задіяти слабо використані в повсякденному жит-
ті групи м'язів [6]. Відтак вивчення розділів «ката» 
і «кихон» дозволяє дітям сформувати уявлення про 
правильну поставу і звести до мінімуму ризик розви-
тку плоскостопості.
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Заняття карате, надаючи оптимального характе-

ру природному процесу становлення форм і функцій 
організму, що росте, створюючи сприятливі для цьо-
го умови, сприяє нормальному функціонуванню усіх 
систем дитячого організму.  Активна рухова діяльність 
дитини під час заняття сприяє зміцненню дихальної 
[19] серцево-судинної [11] систем, системи крові [4]. 
Тому заняття карате спричиняють  позитивний  вплив  
на  функціональний   стан  і  адаптаційні  можливості 
органів та систем організму.

Тісно пов’язаними з оздоровчими є завдання, 
спрямовані на виховання фізичних якостей (коор-
динаційних, швидкісних, силових і витривалості). 
Встановлено, що елементи одноборств, включені до 
змісту програмного матеріалу уроків фізичної культу-
ри починаючи з сьомого класу (В. В.Мезенцев, 2009; 
В. Г.Волков, М. В.Шепелев, 2010), а також навчально-
тренувальні заняття з греко-римської боротьби оздо-
ровчої спрямованості  (А. Н. Загитов, 2008) позитивно 
позначилися на показниках фізичної підготовленості 
школярів. була розроблена методика розвитку у дітей 
середнього і старшого дошкільного віку. «Передтре-
нувальна» підготовка дошкільнят до занять греко-
римською боротьбою ігровим методом позитивно по-
значилася на фізичних якостях дітей дошкільного віку 
(Тичінін М. В., 2008). 

Відомо, що у дошкільному віці процес вихован-
ня фізичних здібностей не повинен бути спеціально 
спрямованим на окремішній розвиток кожної з них 
(Вільчковський Е.С., 2001). Навпаки, на основі прин-
ципу гармонійного розвитку слід так підбирати за-
соби, змінювати діяльність за змістом і характером і 
регулювати спрямованість рухової активності, щоб 
забезпечувалося комплексне виховання всіх фізичних 
здібностей. Карате є універсальним видом спорту, 
який сприяє розвитку усіх фізичних здібностей люди-
ни. Для освоєння розділу «ката» і «кихон» необхідною 
є хороша гнучкість для виконання широкого арсеналу 
блоків і ударів. Для успішного освоєння розділу «ку-
міте» (вільний бій) необхідно розвивати швидкість, 
так як при проведенні поєдинку необхідна швидка 
зміна дистанції і моментальне проведення атаки. Це 
підтверджується даними літератури, які свідчать, що 
спортсмени-каратисти  характеризуються  високою 
швидкістю  реакції  та  частотою  виконання ударних 
рухів [5]. Заняття карате сприяють розвиткові низки 
координаційних якостей: орієнтування у просторі, 
швидкість реагування і перебудова рухових дій, рів-
новага, вестибулярна стійкість, здатність до довіль-
ного розслаблення м’язів, диференціювання силових 
параметрів рухів тощо [3, 24].

Суперечать поширеній думці про те, що для про-
ведення поєдинку необхідними є не тільки координа-
ція, сила, швидкість, гнучкість, але й витривалість, 
дослідження  науковців [5]. Вони встановили, що 
спортсмени-каратисти  (І спортивного розряду і КМС) 
характеризуються порівняно низькими показниками 
швидкісної витривалості, у них спостерігаються не-
високі аеробні можливості (МСК) і середній рівень 
фізичної працездатності (PWC170). Тобто різновиди 
витривалості (аеробна, силова і швидкісна) не під-

даються ефективному розвитку на заняттях з карате. 
Іншими словами – заняття карате спроможне забезпе-
чити розвиток фізичних якостей, сенситивний період 
яких спостерігається у дошкільному віці. 

  Властивість двобоїв різнобічно впливати на 
розвиток координаційних якостей дає можливість 
цілеспрямовано сприяти розвиткові пізнавальних 
здібностей старших дошкільників через існування 
взаємозв’язку між координаційними та розумовими 
якостями у 5-6-річних дітей [10, 11]. Відтак занят-
тя карате сприяють розумовій діяльності. Навчання 
новим руховим діям передбачає формування у дітей 
знань, це – найкращий спосіб поповнення рухових 
навичок, формування фізичної культури дитини. Чим 
більшою кількістю різноманітних рухів опанує ди-
тина, тим ширші можливості для розвитку відчуття, 
сприйняття й інших психічних процесів, тим повно-
цінніше здійснюється її розвиток. Орієнтування в 
складних поєдинкових ситуаціях, вміння аналізувати 
техніку фізичних вправ позитивно впливають на ін-
телектуальний розвиток дитини. Відтак можливим є 
вирішення освітніх завдань засобами карате.

Заняття карате під керівництвом кваліфікованого 
інструктора стимулюють у дітей розумовий розви-
ток – вчать зосереджувати увагу, розвивають пам'ять, 
навчають дитину використовувати особливості і ком-
пенсувати недоліки властивої їй системи репрезен-
тації (способу сприйняття інформації), відводять від 
стереотипного мислення, розвивають як логічне, так і 
образне мислення і т.д.  [7].

В процесі занять карате дітям повідомляють еле-
ментарні знання з історії карате і східних єдиноборств, 
що дає можливість доторкнутися до іншої культури, 
розвиваючи їх інтелектуальні здібності, розширюючи 
їхні пізнавальні можливості та розумовий кругозір [6].

Реалізація навчальних завдань органічно пов'язана 
з виховними завданнями. Поняття про виховний ха-
рактер навчання є однією з основних закономірностей 
фізичного виховання.  

 Дитячий вік є найбільш сприятливим для форму-
вання стійкого інтересу до занять фізичними впра-
вами. У рейтингу спортивних інтересів 26,5% дітей 
молодшого шкільного віку заняття карате посідають 
перше місце (Кравчук Я., Войнаровська Н., 2008). За-
стосування улюбленого виду рухової активності під 
час занять з фізичного виховання буде сприяти фор-
муванню позитивної мотивації до цих регулярних 
занять а згодом – усвідомленої потреби у регулярній 
руховій активності на дозвіллі. 

На заняттях за авторською системою забезпечуєть-
ся доступність завдань, успішне виконання яких буде 
стимулювати дітей до більш високої активності. Про-
грама розрахована на перехід від простого до складно-
го, навчання простим рухам змінюється послідовним 
вивченням більш складних технік. Тим самим відбу-
вається високе стимулювання дітей до регулярних за-
нять. Проводиться постійна оцінка виконаних завдань, 
оскільки вважається, що увага і заохочення також спри-
ятимуть виробленню позитивної мотивації до система-
тичних занять фізичними вправами. Програма занять з 
карате передбачає участь в іспитах, що стимулює дити-
ну до відповідального ставлення до занять. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Виконуючи фізичні вправи і беручи участь у по-
єдинках, діти отримують уявлення про моральні нор-
ми поведінки і позитивні вчинки (про чесність, това-
риство тощо), систематичне керування ними розвиває 
у дошкільника вольові якості (сміливість, наполегли-
вість, рішучість, чесність і благородство та ін.) [6, 7, 
23, 24]. Емоційна насиченість більшості фізичних 
вправ збільшує їх вплив на формування особистості 
дитини. Відтак засобами карате можна формувати со-
ціально важливі якості майбутнього школяра. 

Заняття карате впливають на формування характе-
ру дитини – вона стає впевненішою у собі, вчиться 
стриманості, самоконтролю, цілеспрямованості. На-
вчання фізичним вправам відбувається в колектив-
них формах роботи, де у дітей виховується почуття 
колективу, дисциплінованості, організованості. Ви-
вчення карате взагалі і авторська програма зокрема, 
засновані на дотриманні традицій. Основою традицій 
є дотримань правил поведінки в «додзе» (залі), повага 
до вчителя, старших учнів. Для дітей, які займаються 
цим видом бойових мистецтв, притаманний високий 
рівень розвитку моральних якостей (повага до стар-
ших, скромність, подолання егоїзму, людяність) [6].

Комплексному впливу на формування особистос-
ті сприяє естетичне і трудове виховання дошкільнят 
засобами карате. Заняття карате сприяє  здійсненню 
естетичного виховання [7]. У процесі досконалого ви-
конання фізичних вправ розвивається здатність сприй-
мати, відчувати естетичне задоволення, розуміти і 
правильно оцінювати красу, витонченість, виразність 
рухів. Діти також опановують трудовими навичками, 
пов'язаними з обладнанням приміщення пристроями 
(«лапи», «подушки» і т.і.).

Висновки.
Оздоровчі, освітні та виховні завдання, хоча і є від-

носно самостійними, насправді найтіснішим чином 
пов'язані між собою, отже, вирішуватися вони пови-
нні в обов'язковій єдності, у комплексі. Тільки в цьо-
му випадку дитина набуватиме необхідною базою для 
подальшого всебічного розвитку.

На підставі ґрунтовних наукових досліджень дове-
дено, що застосування дихальних вправ, вправ спор-
тивного і хореографічного характеру у фізичному 
вихованні дошкільнят сприяють покращенню показ-
ників фізичного та психічного розвитку дітей. Занят-
тя з карате передбачають застосування цих засобів у 
комплексі, що дозволяє рекомендувати його як ефек-
тивний засіб для усебічного вирішення освітніх, ви-
ховних та оздоровчих завдань фізичного виховання.

Заняття карате поліпшують діяльність серцево-
судинної, дихальної систем, системи крові; сприя-
ють формуванню правильної постави, загартуванню; 
підвищують рівень розвитку координації, гнучкості, 
сили і швидкості. Через виконання вправ карате дити-
на пізнає світ, розвиваються її психічні процеси, воля, 
самостійність. Таким чином, у процесі занять карате 
у дітей змінюється здоров'я, поліпшується фізичний 
розвиток, розвиваються інтелектуальні здібності, ви-
ховуються позитивні моральні та вольові якості. Все 
це в тісному зв'язку створює комплексний вплив на 
формування особистості.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення впливу занять карате на фізичний 
і психічний розвиток дошкільників.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Ефективність впровадження методики формування 
психофізичної готовності майбутніх правоохоронців  

до діяльності в умовах ризику
Бондаренко В. В.

Національна академія внутрішніх справ

Анотації:
Теоретично обґрунтовано мето-
дику формування психофізичної 
готовності майбутніх правоохо-
ронців до діяльності в умовах зі-
ткнення зі злочинцем, озброєним 
холодною зброєю. В експеримен-
ті приймали участь 62 курсанти. 
Встановлено позитивну динаміку 
теоретичної та практичної під-
готовленості курсантів. Встанов-
лено, що основними причинами 
сутичок з супротивником із не-
гативним наслідком є прояв не-
уважності і недостатньої зібра-
ності та недостатній розвиток 
швидкісних якостей. Акцентовано 
увагу на недостатній теоретичній 
підготовленость, яка не дозволяє 
вчасному виявленню агресивних 
намірів у діях супротивника й від-
повідному реагуванню.

Бондаренко В. В. Эффективность внедре-
ния методики формирования психофизи-
ческой готовности будущих правоохрани-
телей к деятельности в условиях риска. 
Теоретически обоснована методика формиро-
вания психофизической готовности будущих 
правоохранителей к деятельности в условиях 
столкновения с преступником, вооруженным 
холодным оружием. В эксперименте при-
нимали участие 62 курсанта. Установлена 
положительная динамика теоретической и 
практической подготовленности курсантов. 
Установлено, что основными причинами сты-
чек с противником с негативными последстви-
ями является проявление невнимательности, 
недостаточной собранности и недостаточное 
развитие скоростных качеств. Акцентировано 
внимание на недостаточный теоретической 
подготовленности, которая не позволяет сво-
евременному выявлению агрессивных наме-
рений в действиях противника и соответству-
ющему реагированию.

Bondarenko V. V. The effectiveness 
of the implementation methods of 
forming a psychophysical readiness 
for future law enforcement officers 
to work in conditions of risk. 
Theoretically justified method of forming 
psychophysical readiness for future 
law enforcement officers to work in a 
collision with the offender, armed with 
knives. The experiment involved 62 
students. The positive dynamics of 
the theoretical and practical training of 
cadets. It is established that the main 
causes of the clashes with the enemy 
with negative consequences is the 
appearance of carelessness, lack of 
concentration and lack of development 
of speed. Accentuated the lack of 
theoretical proficiency that will not allow 
early detection of aggressive intent 
in the actions of the enemy and the 
appropriate response.

Ключові слова:
психофізична готовність, 
методика,працівник міліції, 
озброєний злочинець.

психофизическая готовность, методика, ра-
ботник милиции, вооруженный преступник.

psychophysical readiness, methodology, 
police officer, armed criminal.

Вступ.1

Проблема удосконалення методик навчання 
майбутніх правоохоронців до діяльності в умовах 
зіткнення з озброєними злочинцями була і лишається 
актуальною проблемою наукових досліджень [1; 2; 3]. 
Це пояснюється тим, що складно піддати вивченню 
об’єкт дослідження в умовах непередбачуваності та 
різноманітності проявів психофізичних та ситуаційних 
факторів.

Аналіз спеціальної літератури [1; 2; 5; 6] показав, 
що методики навчання правоохоронців розроблялися 
на основі досліджень, які проводились в умовах спор-
тивних сутичок та були направленні на удосконалення 
процесу підготовки єдиноборців [6; 7 ]. Однак перене-
сення знань зі спортивної теорії та практики в область 
протиріччя суб’єкт – суб’єктної діяльності в умовах 
ризику може не досягати свого позитивного ефекту. 
Професор В. І. Пліско у своїй книзі [5] відмічає значні 
розходження між особливостями методики навчання 
працівників правоохоронних органів до діяльності в 
умовах ризику та методиками підготовки спортсменів 
– єдиноборців. Автор пояснює це тим, що умови, які 
виникають під час реальних зіткнень із правопоруш-
ником відрізняються від умов спортивних сутичок. 
Проявляються різні закономірності щодо поводження 
супротивника, які відповідно вимагають від працівни-
ка наявності теоретичних знань, практичних умінь і 
навичок й розвитку спеціальних якостей, що в комп-
лексі становить психофізичну готовність майбутнього 
правоохоронця. Вчений зазначає, що дії повинні бути 
варіативні й необхідно творчо підходити до вирішен-
ня поставлених завдань в умовах ризику [4; 5].
© Бондаренко В. В., 2011

З дидактичної точки зору формування психофізич-
ної готовності майбутніх працівників міліції до діяль-
ності в умовах ризику розглядається як поступовий та 
послідовний перехід від теоретичних знань до спеці-
альних рухових умінь та навичок [8]. 

Аналіз практичної діяльності працівників міліції 
показує, що в багатьох випадках, під час зіткнення з 
підозрілими особами, правоохоронці не могли сво-
єчасно та достовірно визначити подальшу ймовірну 
їх поведінку. Це пояснюється тим, що вони не в до-
статній мірі володіють сукупністю знань щодо пове-
дінки правопорушника в залежності від особливостей 
зовнішніх умов, наявності зброї та мотиваційного 
фактору. Під час зіткнення з озброєним правопоруш-
ником, в залежності від поєднання та прояву даних 
характеристик, виникає елемент несподіваності. Опи-
тування працівників практичних підрозділів та власні 
експериментальні дослідження свідчать, що навіть 
підготовлені правоохоронці, які досконало володіли 
прийомами рукопашного бою під час несподіваних 
дій супротивника не зуміли вчасно відреагувати ефек-
тивними захисними діями [9]. Тобто існуючі методики 
навчання не в достатній мірі сприяють формуванню 
у курсантів умінь прогнозувати можливий розвиток 
ситуації збройного зіткнення та ступеня небезпеки. В 
методичних рекомендаціях не акцентується увага на 
знаннях закономірностей у поводженні правопоруш-
ника в залежності від рівня його мотивації та особли-
востей зовнішніх умов. 

Для часткового вирішення даної проблеми слід в 
навчальний процес вводити експериментально пере-
вірені та обґрунтовані методики навчання.

Робота виконана відповідно до плану НДР кафедри 
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вогневої та спеціальної фізичної підготовки та «Осно-
вних напрямків наукових досліджень Національної 
академії внутрішніх справ на 20010-2012 роки».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: виявити вплив експеримен-

тальної методики на формування психофізичної го-
товності майбутніх правоохоронців до діяльності в 
умовах ризику.

Результати досліджень. 
В умовах ризику важливим для майбутніх пра-

воохоронців є вчасний вибір та застосування засо-
бів фізичного впливу, які адекватні ступеню загрози. 
Це буде можливим при розвитку в курсантів умінь у 
визначенні рівня небезпеки та навичок у виконанні 
спеціальних рухових дій. Базою для формування цих 
умінь та навичок є наявність теоретичних знань, що 
стосуються моделей поведінки супротивника під час 
зіткнення із працівником міліції [9; 10].

З метою більш якісної підготовки майбутніх право-
охоронців була розроблена й теоретично обґрунтована 
методика навчання, яка базується на знаннях моделей 
психофізичної поведінки супротивника. Методика 
передбачає введення теоретичного курсу, безпосеред-
нім продовженням якого є практичний курс навчання. 
Мета теоретичного курсу – наділення курсантів зна-
ннями щодо формування ситуацій із різним ступенем 
загрози та визначенням їх критеріїв; знаннями щодо 
умов та обставин, в яких виникає небезпека і рівнів 
її прояву; знаннями щодо різновидів дій та характе-
ру поведінки супротивника й способу атакуючих дій. 
Практичний курс навчання передбачає формування 
рухових умінь та навичок у застосуванні засобів фі-
зичного впливу на базі засвоєних теоретичних знань й 
розвитку спеціальних якостей.

Ефективність розробленої методики навчання була 
визначена у процесі педагогічного експерименту, який 
проводився із курсантами 1-го курсу НАВС. Загаль-
ний розподіл навчального часу в експериментальній 
(n=30) та контрольній (n=32) групах був однаковий. 
Основний педагогічний експеримент тривав протя-
гом другого семестру й піддослідні особи проходили 
підготовку протягом 16 навчальних занять. Слід від-
мітити, що курсанти, із яких було сформовано експе-
риментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи під час 
навчання в першому семестрі пройшли підготовку за 
існуючою навчальною програмою зі спеціальної фі-
зичної підготовки, яка передбачала ознайомлення із 
варіантами застосування заходів фізичного пливу при 
нападі озброєного супротивника. 

Перед початком педагогічного експерименту в 
обох групах було проведене контрольно-перевірочне 
заняття для визначення початкової підготовленості 
піддослідних осіб. Оцінка підготовленості майбутніх 
правоохоронців передбачала тестування рівня теоре-
тичних знань (теоретична підготовленість) та прак-
тичних умінь та навичок у застосуванні засобів фізич-
ного впливу під час нападу супротивника, озброєного 
холодною зброєю (практична підготовленість).

Для визначення теоретичної підготовленості 
було проведене спеціальне тестування, яке прохо-
дило у формі опитування за принципом «запитання-
відповідь». Питання стосувались ознак прояву моти-

вації супротивника до нападу, зовнішніх ознак загрози, 
підготовчих рухів, які передують нападу, варіантів за-
стосування засобів фізичного впливу тощо. Під час 
опитування враховувалась чіткість і стислість відпо-
відей. Всього було задано 50 запитань, максимальна 
кількість балів, які можна було отримати – 100. За чіт-
ку та повну відповідь ставилося 2 бали, за неповну – 1 
бал. Якщо особа не давала відповіді на запитання – 0 
балів. Результати опитування (табл. 1) показали, що 
піддослідні особи мали приблизно однаковий рівень 
теоретичної підготовленості (р>0,05). Із максимально 
можливих 100 балів особи ЕГ набрали 32,4±1,1 балів, 
особи КГ – 31,3±1,0 балів. Загалом такі результати 
свідчать про недостатній рівень підготовленості.

При визначенні практичної підготовленості до ді-
яльності в умовах ризику моделювалися ситуації як 
несподіваного зіткнення, так і спланованого нападу 
зі сторони супротивника. Учасникам ЕГ та КГ було 
поставлене завдання захиститись використовуючи 
для цього або прийоми рукопашного бою, або «вогне-
пальну» зброю. Для застосування адекватних засобів 
фізичного впливу курсантам необхідно було визна-
чити ступінь загрози та відповідно реагувати. Кожен 
курсант піддавався нападу із різних дистанційних зон 
(від 1 м до 8 м) з використанням таких варіантів на-
паду: на близькій відстані (1-1,5 м); при швидкому 
наближенні з «навалюванням»; при швидкому на-
ближенні із захопленням за одяг та виконанням удару 
ножем. Курсанти, які брали участь в педагогічному 
експерименті піддавались 20-ти спробам кожного з 
трьох варіантів нападу під час спланованого зіткнен-
ня зі сторони супротивника й 20- ти спробам під час 
несподіваного зіткнення. Тобто для визначення рівня 
практичної підготовленості особам ЕГ та КГ необ-
хідно було протистояти 120 нападам супротивника, 
озброєного холодною зброєю.

Статистична обробка отриманих даних (табл. 1)
показала, що перед проведенням основного педагогіч-
ного експерименту курсанти мали приблизно однако-
вий рівень підготовленості, тобто різниця успішності 
сутичок в осіб ЕГ та КГ в умовах як спланованого, так 
і несподіваного зіткнення не достовірна (р>0,05). 

Принципова різниця у заняттях, які проводились із 
курсантами ЕГ та КГ полягала в тому, що під час на-
вчання курсанти ЕГ акцентувалась увага на наділенні 
їх спеціальними теоретичними знаннями. Курсанти КГ 
готувалися за традиційною методикою відповідно до ді-
ючої програми зі спеціальної фізичної підготовки [11]. 

Після закінчення визначеного терміну навчання 
було проведено контрольно-перевірочне заняття, яке 
передбачало тестування підготовленості осіб ЕГ та 
КГ. Завданнями даного етапу було виявлення впливу 
авторської методики на формування психофізичної 
готовності майбутніх правоохоронців до діяльності в 
умовах зіткнення із супротивником, озброєним холод-
ною зброєю. Результати тестування теоретичної під-
готовленості показали достовірну різницю (р<0,001)
у рівні знань курсанти ЕГ та КГ після проведення пе-
дагогічного експерименту. Математична обробка да-
них показала, що в середньому рівень знань осіб ЕГ 
підвищився на 62,9 % (із 32,4±1,1 до 87,2±0,89 балів). 
Покращення результатів теоретичної підготовленості 
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спостерігалася також в осіб КГ, але рівень їх знань 
підвищився лише на 26.2 % (із 31,2±1,0 до  42,3±0,96 
балів). Таке покращення відбулося за рахунок досві-
ду, який сформувався під час практичного виконання 
заходів фізичного впливу. Однак слід відзначити, що 
курсанти КГ, на відміну від курсантів ЕГ недостатньо 
швидко та чітко могли висловити свої думки стосовно 
орієнтації в складних ситуаціях. Тому під час зіткнен-
ня з озброєним супротивником вони не завжди вчасно 
могли відреагувати адекватними захисними діями. 

Результати тестування практичної підготовленості 
показали підвищення кількості сутичок із позитивним 
наслідком для майбутніх правоохоронців в обох гру-
пах (табл.1).

Провівши детальний аналіз результатів сутичок під 
час кожного із трьох видів нападу, слід відмітити, що 
із 20 спроб виконання супротивником атакуючих дії на 
близькій дистанції в умовах спланованого нападу в осіб 
ЕГ результативність підвищилась на 54,7 % (із 6,2±0,32 
до 13,7±0,21 успішних сутичок). В курсантів КГ на 
24,1 % (із 6,6±0,34 до 8,7±0,30 сутичок). В умовах не-
сподіваного зіткнення у курсантів ЕГ успішність сути-
чок підвищилась на51,2 % (із 8,2±0,32 до 16,8±0,20); в 
курсантів КГ – на 28,6 % (із 8,5±0,34 до 11,9±0,27).

Ефективність сутичок (із 20 спроб) в умовах 
спланованого нападу зі сторони супротивника при 
виконанні атакуючих дій з «навалюванням» у курсантів 

КГ зросла на 27,5 % (із 8,7±0,36 до 12±0,33успішних 
сутичок).У курсантів ЕГ результати були дещо вищими, 
а саме успішність підвищилась на 49,7 % (із 8,5±0,38 до 
16,9±0,27 сутичок).В умовах несподіваного зіткнення 
результативність сутичок при нападі з «навалюванням» 
також покращилась як в курсантів ЕГ, так і в курсантів 
КГ. У курсантів КГ успішність підвищилась на 
18,9 % (із 10,3±0,32 до 12,7±0,31). У курсантів ЕГ 
результати були вищими ніж у курсантів КГ. Так 
перед застосуванням авторської методики успішність 
становила 9,5±0,35 сутичок, а після її застосування – 
17,9±0,22, й підвищилася на 46,9% (табл.1).

При виконанні нападу з «навалюванням», 
захопленням за одяг та нанесенням удару 
виявлена достовірна різниця в успішності сутичок 
(р<0,001)курсантів КГ та ЕГ після застосування 
експериментальної методики навчання. При 
визначенні початкової підготовленості курсантів 
перед проведенням основного педагогічного 
експерименту у осіб КГ кількість успішних сутичок 
в умовах спланованого нападу становила 7,6±0,41, у 
ЕГ – 7,9±0,42. Після визначеного періоду навчання 
результати покращилися в обох групах. При цьому, 
кількість успішних сутичок в осіб КГ підвищилася 
на 33,3 % й становила 11,4±0,34 в ЕГ на – 52,7 %й 
становила відповідно 16,7±0,27 успішних сутичок.

В умовах несподіваного зіткнення результати 

Таблиця 1.
Динаміка підготовленості курсантів ЕГ та КГ у ході педагогічного експерименту

Вид випробо-
вування

На початку проведення  
педагогічного експерименту

Після проведення  
педагогічного експерименту

ЕГ (n=30) КГ (n=32) Достовірність 
різниці ЕГ (n=30) КГ (n=32) Достовірність 

різниці
Х± m Х± m t Р Х± m Х± m t Р

Теоретична підготовленість, бали

Рівень знань 32,4±1,1 31,2±1,0 0,759 >0,05 87,2±0,89 42,3±0,96 34,29 <0,001

Практична підготовленість, к-ть успішних сутичок із 20 нападів

Напад у випадку спланованого зіткнення зі сторони супротивника

Близька 
дистанція 
(1-1,5 м), 

6,2±0,32 6,6±0,34 0,728 >0,05 13,7±0,21 8,7±0,30 13,545 <0,001

Напад з «на-
валюванням» 8,5±0,38 8,7±0,36 0,403 >0,05 16,9±0,27 12±0,33 11,633 <0,001

Напад з «нава-
люванням» та 
захопленням 

за одяг
7,9±0,42 7,6±0,41 0,585 >0,05 16,7±0,27 11,4±0,34 12,161 <0,001

Напад у випадку несподіваного зіткнення із супротивником

Близька 
дистанція 
(1-1,5 м)

8,2±0,32 8,5±0,34 0,741 >0,05 16,8±0,20 11,9±0,27 14,583 <0,05

Напад з «на-
валюванням» 9,5±0,35 10,3±0,32 1,564 >0,05 17,6±0,22 12,7±0,31 13,048 <0,05

Напад з «нава-
люванням» та 
захопленням 

за одяг
6,9±0,40 7,4±0,43 0,845 >0,05 18,6±0,28 12,9±0,38 11,949 <0,01
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були наступними: перед проведенням педагогічного 
експерименту різниця в успішності сутичок була не 
достовірна (р>0,05), кількість успішних сутичок у КГ 
становила – 7,4±0,43, у ЕГ – 6,9±0,40. Після проведення 
педагогічного експерименту у КГ успішність 
покращиласьна 42,6 %, й становила 12,9±0,38, у ЕГ на 
62,9 % й становила відповідно – 18,6±0,28 (р<0,001). 

Висновки. 
Аналізуючи результати практичної підготовле-

ності, слід відмітити, що сутички із негативним на-
слідком у курсантів ЕГ пояснюються тим, що в одних 
випадках вони проявляли неуважність та недостатню 
зібраність, в інших випадках недостатній розвиток 
швидкісних якостей. Це більше проявлялося під час 
спланованого нападу зі сторони супротивника. Недо-
статня уважність негативно впливала на виявлення 
небезпеки і, як наслідок, на успішність сутичок.

Результати успішності сутичок осіб КГ показують 
недостатню адаптованість до несподіваного прояву 
небезпеки. Недостатня теоретична підготовленість не 
сприяла вчасному виявленню агресивних намірів у 
діях супротивника й відповідному реагуванню. 

Застосування експериментальної методики на-
вчання дозволило суттєво підвищити підготовленість 
осіб ЕГ. Виявлено достовірну різницю як в теоретич-
ній, так і в практичній підготовленості курсантів ЕГ 
та КГ(р<0,001).Такі результати доводять ефективність 
експериментальної методики формування психофі-
зичної готовності майбутніх правоохоронців до діяль-
ності в умовах ризику.

В подальших дослідженнях передбачається розро-
бити цільову педагогічну програму на основі обґрунто-
ваної методики формування психофізичної готовності 
майбутніх спеціалістів до діяльності в умовах ризику.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Соціально-біологічні та психолого-педагогічні основи 
формування культури здорового способу життя особистості

Вовк Л.В.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Анотації:
Розглянуто теоретико-методологічні 
основи формування культури здо-
рового способу життя особистості. 
Встановлено, що відсутність знань, 
культури поведінки, емпатії у школя-
рів, студентів і дорослих є основною 
причиною не ведення ними здоро-
вого способу життя. Доведено, що 
основними чинниками формування 
культури здорового способу життя є 
сім’я, школа, вищий навчальний за-
клад. Встановлено, що для ефектив-
ної активізації навчально-виховного 
процесу потрібні діалогові форми 
навчання і фізичного виховання, 
концепції педагогічної співпраці і ді-
яльного спілкування. Зазначено, що 
форма співпраці між викладачем і 
студентом впливає на активізацію 
фізкультурно-спортивної діяльності 
студентів. Така співпраця відкриває 
можливості індивідуальних творчих 
прояв особистості студента і викла-
дача.

Вовк Л.В. Социально-биологические и 
психолого-педагогические основы фор-
мирования культуры здорового образа 
жизни личности. Рассмотрены теоретико-
методологические основы формирования 
культуры здорового образа жизни личности. 
Установлено, что отсутствие знаний, куль-
туры поведения, эмпатии у школьников, 
студентов и взрослых является основной 
причиной не ведение ими здорового образа 
жизни. Доказано, что основными факторами 
формирования культуры здорового образа 
жизни является семья, школа, вуз. Установ-
лено, что для эффективной активизации 
учебно-воспитательного процесса нужны 
диалоговые формы обучения и физическо-
го воспитания, концепции педагогического 
сотрудничества и деятельного общения. 
Указано, что форма сотрудничества между 
преподавателем и студентом влияет на ак-
тивизацию физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов. Такое сотрудничество 
открывает возможности индивидуальных 
творческих проявлений личности студента и 
преподавателя.

Vovk L.V. Socio-biological, 
psychological and pedagogical 
foundations of a culture of healthy 
living individual. We consider 
the theoretical and methodological 
foundations of a culture of healthy living 
individual. It is established that a lack of 
knowledge, culture, behavior, empathy 
in pupils, students and adults is the main 
reason for not maintaining their healthy 
lifestyle. It is proved that the main factors 
creating a culture of healthy living is the 
family, school, college or university. 
It is established that the effective 
activation of the educational process 
need interactive forms of education and 
physical education teacher concepts 
of cooperation and active dialogue. 
Pointed out that the form of cooperation 
between teacher and student influence 
to enhance sports and athletic 
activities of students. Such cooperation 
provides opportunities invidual creative 
manifestations of the individual student 
and teacher.

Ключові слова:
особистість, зоровий спосіб жит-
тя, студенти, освіта, фізичне ви-
ховання.

личность, здоровый образ жизни, 
студенты, образование, физическое вос-
питание.

personality, healthy lifestyle, students, 
formation, physical education. 

Вступ.1

Здоровий спосіб життя в єдності його компонен-
тів біологічного і соціального являє собою соціальну 
цінність, удосконалення якого – найважливіша задача 
будь-якого цивілізованого суспільства [2, 7, 8, 15, 20, 
21, 30, 36 ].

Здоровий спосіб життя, на думку провідних ві-
тчизняних та іноземних медичних фахівців у сфері 
фізичної культури, – це реалізація комплексу єдиної 
науково обґрунтованої медико-біологічної і соціально-
психологічної системи профілактичних заходів, у яких 
важливе значення має правильне фізичне виховання, 
належне сполучення праці і відпочинку, розвиток стій-
кості до психоемоційних перевантажень, подолання 
труднощів, зв`язаних зі складними екологічними умо-
вами життя, і усунення гіпокінезії [13, 14, 15, 31].

Вітчизняними вченими відзначається, що здоро-
вий спосіб життя відображає орієнтованість особис-
тості на зміцнення і розвиток особистого і суспільного 
здоров`я, реалізує найбільш коштовний вид профілак-
тики захворювань – первинну профілактику, що запо-
бігає їхньому виникненню, сприяє задоволенню жит-
тєво важливої потреби в активних тілесно-рухових 
дій, та фізичних вправах [17, 19, 21, 28, 29, 30].

Разом з тим, залишаються поза увагою досліджен-
ня проблеми формування культури здорового спо-
собу життя особистості на соціально-біологічних та 
психолого-педагогічних засадах.

Робота виконана за планом НДР Східноукраїн-
ського національного університету імені Володимира 
Даля.

© Вовк Л.В., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – узагальнити та проаналізувати 

літературні джерела з проблем формування культури 
здорового способу життя особистості. 

Результати дослідження.
Для визначення сутності культури здорового спо-

собу життя особистості, перш за все уточнімо значен-
ня слова сутність. Філософський словник Т. Фролова 
дає наступне визначення: «смисл даної речі, те, що 
вона є сама по собі, в відмінності від інших речей і в 
відмінності від мінливих станів речі під впливом тих 
чи інших обставин» [34, С.550]. Так, у словнику С. 
Ожегова під сутністю розуміється: « Внутрішня осно-
ва, зміст, смисл, суть чого-небудь» [22, С.679]. У на-
шому дослідженні під сутністю ми будемо розуміти 
внутрішній зміст культури здорового способу життя. 
В основу дослідницької роботи покладено ідеї комп-
лексності формування культури здорового способу 
життя, додержання принципів гуманізації, свідомості 
й активності, доступності й індивідуалізації, систем-
ності й креативності педагогічного процесу. В профе-
сійній діяльності викладача фізичного виховання по-
винні бути етична духовна цінність: гуманність, тобто 
етичне ставлення до людей, повага, добро, співчуття, 
терпіння, прояв уваги та ін.. То що саме особистість 
студента повинна знаходиться в центрі уваги викла-
дача фізичного виховання, та особливе ставлення до 
формування етичних духовних цінностей. На наш по-
гляд саме сформована гуманність зможе забезпечити 
відповідного відношення до студента як особистості. 
Коли вона зможе відчути до себе людяність, співпере-
живання, милосердя, терпіння, увагу та ін. Саме гу-
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манність базується на визнанні цінності кожної осо-
бистості. Тому формування гуманності, як духовної 
цінності – важлива функція у фізичному вихованні 
школярів і студентів. Розвиток ідей гуманності про-
ходив поступово починаючи з античних філософів 
Аристотеля, Платона, Плутарха, Цицерона та ін. [3, 
25, 26, 35]. Вони звертали увагу на долю особистості, 
горя та радощів, як зробити людину щасливою. Але 
вони не пропонували будь яких дій до здійснення сво-
їх ідей, хоча вірили в можливість людського щастя. 
Так на думку античних філософів, гуманність розу-
міється в визначені соціальних, громадянських і мо-
ральних обов’язків людини. У своїх творах вони на-
магались знайти можливість, як людині стати краще, 
як удосконалити її.

З XV століття змінюється підхід до проблеми 
гуманності, провідні ідеї були запропоновані 
видатними діячами: П. Верджеріо, М. Веджо, Л. Бруні 
– в Італії; Х. Вівеса – в Іспанії; Т. Мора, Р. Амама – в 
Англії; М. Монтень – у Франції; Р.Агріколи, І. Рехлин 
– у Германії; Е. Ротердамського – в Нідерландах. 
Вони пропонували новий підхід освіти, оснований 
на розвитку розумових здібностей, фізичного 
стану й високих моральних якостях. Основна мета 
гуманістів освіті того часу – це виховання людини яка 
б уособлювала в собі всі гуманістичні ідеали: висока 
освіченість і моральність, громадянська активність, 
устремління до добрих вчинків, індивідуального 
підходу виховання й освіти [12].

 На думку В. Франкла у сучасному соціокультурно-
му просторі посилюється «екзистенціальний вакуум», 
який вимагає філософської рефлексії понять культури 
як своєрідних ідеальних об’єктів, «з якими уже мож-
на проводити особливі мисленнєві експерименти» та 
виходити на етап «внутрішнього теоретичного руху в 
поле філософських проблем» [33, С. 282].

 В. Вернадський трактує життя як «планетне яви-
ще космічного характеру» й висловлює ідею про все-
охоплюючу єдність космопланетарних, соціально-
історичних та природничих процесів, при взаємодії 
яких виникає цілісний феномен людини. Він обґрун-
товує тезис про зростання питомої ваги, значущості 
й продуктивного впливу на еволюцію живої матерії 
людської свідомості, культури й духу [8, С.294].

 Діалектика взаємодії людини і світу простежуєть-
ся в концепції благоговіння перед життям А. Швей-
цера, який вважає, як біологічний «субстрат» індивід 
підкорюється природним процесам фізичного й пси-
хічного розвитку. З іншого боку, він керує власним 
життям і здоров’ям у певних межах автономності як 
учасник і творець процесів соціокультурного характе-
ру [37, С.339]. 

 Активізація духовно-фізичної здатності людини в 
просторі й часі сучасного життя (адаптація – дезадап-
тація) зумовлює стійкий індивідуальний і суспільний 
розвиток. Біологічна основа даного посилання роз-
кривається в теорії функціональних систем [1], від-
повідно до якої мета як системоутворюючий фактор 
стабілізує систему, ( у контексті нашого дослідження 
– здоровий спосіб життя), а викривлення мети й не-
узгодженість з результатами діяльності веде до зни-

ження потенціалу здоров’я, фізичної підготовленості 
та якості життя.

 Механізм трансформації особистості в якісно но-
вий суб’єктний стан відбувається в процесі постійно-
го прагнення людини до самовдосконалення шляхом 
подолання перешкод та труднощів, які виникають на 
цьому шляху. Сьогодні насущна потреба сучасного 
суспільства в збереженні генетичних основ людської 
тілесності і в зростанні духовності в культурному 
просторі актуалізує увагу на концептуальній моделі 
здорового способу життя (ЗСЖ) особистості. Повер-
нення «до великої традиції гуманістичної етики, яка 
розглядає людину в її тілесно-духовній цілісності», – 
життєво визначене веління часу [34, С.12]. 

 Н. Крилова визначає здоров’я як феномен багато-
факторної детермінації – біогенетичного самозбере-
ження організму, культурного розвитку особистості й 
середовища її життя (природного, соціального) – ста-
новить собою результат і, одночасно, процес станов-
лення людської духовності й тілесності в їх цілісному 
розгляді, а філософсько-культурологічний підхід стає 
фундаментальним інструментом для пізнання універ-
сальних законів і закономірностей стійкого розвитку 
сучасної людини [18].

 Характеризуючи «спосіб життя» з позиції 
філософсько-соціологічного дослідження, зазначимо, 
що дане поняття означає типові способи життєдіяль-
ності індивіда, соціальної групи й суспільства в ціло-
му в єдності з умовами життя [32, С.253]. 

 Категорія «здоровий спосіб життя» відрізняється 
безліччю тлумачень переважно соціологічного плану. 
Так В. Колбанов бачить сутність здорового способу 
життя в доцільних способах і формах життєдіяльності, 
придатних для формування, збереження й укріплення 
здоров’я, продовження роду й досягнення людиною 
активного довголіття [16, С.115].

Спосіб життя людини це етно-історично сформо-
ваний вид життєдіяльності. Він містить у собі чотири 
складові: рівень життя (економічний), якість життя 
(соціальний), стиль життя (психологічний), уклад 
життя (соціально-економічний).

Аналіз дослідження проблеми культури здорового 
способу життя людини в просторі цінностей культури, 
освіти, виховання, здоров’я показує, що в практичній 
життєдіяльності на сьогоднішній день втрачений тра-
диційний порядок забезпечення та охорони здоров’я в 
нашій країні.

Як свідчать статистичні дані, процес виродження 
нації починається саме в сім’ї і школі. Так, початкову 
школу закінчує 20 відсотків здорових дітей, а серед-
ню – лише 5-7. Крім цього, має місце раптова смерть 
дітей і підлітків шкільного віку[36] .

На основі 107 проаналізованих вітчизняних доку-
ментів за 1991 – 2008 рр., спрямованих на збережен-
ня здоров’я і формування здорового способу життя 
молоді України, дослідниця О. Шиян зазначає, що 
поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя» є вельми 
актуальними, оскільки зустрічаються в більшості 
вітчизняних законодавчих актів. Однак терміну 
«освітня політика з питань ЗСЖ» у вітчизняних 
нормативно-правових документах дослідницею не 
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виявлено. До того ж, зазначає вона, задекларовані в 
документах заходи й завдання часто надто загальні, що 
не дає можливості визначити в подальшому ступінь 
досягнення цілей, результативність або ефективність 
політики. Не сформульовані конкретні критерії, 
показники, характеристики, за якими можна оцінити 
ступінь забезпечення ЗСЖ молоді в освітній сфері. 
При цьому деякі з проголошених політичних напрямів 
або завдань не знаходять належного підтвердження 
та розвитку в нормативних документах практичного 
спрямування. Через це державна політика з питань 
забезпечення ЗСЖ молоді в Україні часто є не 
результативною [38].

Отже, у ВНЗ в його сучасному вигляді, зазвичай, 
можна говорити про наявність провідної педагогічної 
проблеми – виховання здорового способу життя, що є 
інтегруючою по відношенню до інших виховних про-
блем. Її сутність і значення потребує в подальшому де-
тального аналізу, адже це поняття є значно ширшим, 
ніж просто прилучення студента до процесу зміцнен-
ня і збереження власного здоров’я, характеризується 
глибоким соціально-філософським сенсом і розгляда-
ється дослідниками як комплексна виховна мета, що 
відображає провідний напрямок життєтворчості осо-
бистості студента, а в подальшому – дорослої людини. 
Цьому є логічне обґрунтування: адже якщо в системі 
цінностей значущість власного здоров’я не знаходить 
належного відображення, годі взагалі говорити про 
те, що особистість наділена достатньою життєтвор-
чою свідомістю не лише на фізичному, а й на соціаль-
ному рівні. Її уявлення про життєві цінності носять 
хаотичний характер і не здатні слугувати підґрунтям 
для формування цілісної, з інтегрованої особистості, 
здатної прийняти кращі суспільні ідеали і послідовно 
втілювати їх у практику власного життя. 

На що також вказує й І. Бех: «Престижність здоро-
вого способу життя зростає в сучасному світі. Стало 
модним грати в теніс, займатися аеробікою, плаван-
ням та іншими видами спорту, відвідувати тренажерні 
зали чи мати тренажери в домашніх умовах, стежити 
за своєю вагою, вживати вітаміни й харчові добавки» 
[5, с. 217]. 

На думку Т. Олійник: «Здоровий спосіб життя – це 
сформований вид життєдіяльності, що забезпечує збе-
реження його здоров’я та профілактику захворювань і 
негативних звичок людини» [23].

З огляду на сказане, педагогічний аналіз процесу 
фізичного виховання студентів в умовах вищого на-
вчального закладу не буде достатнім, якщо поза ува-
гою залишиться зміст виховання в них ЗСЖ як інте-
груючого чинника усунення соціальних деформацій і 
забезпечення повноцінного особистісного розвитку.

Б. Чумаков [36] характеризує здоровий спосіб 
життя як активну діяльність людей, спрямовану, в 
першу чергу, на збереження й поліпшення здоров’я. 
При цьому повинне враховуватися те, що спосіб 
життя людини й родини не складається сам по 
собі залежно від обставин, а формується протягом 
життя цілеспрямовано й постійно. Формування 
ЗСЖ є головним важелем первинної профілактики 
в зміцненні здоров’я населення через зміни стилю й 
укладу життя, його оздоровлення з використанням 

гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, 
подоланням несприятливих сторін, пов’язаних з 
життєвими ситуаціями, стверджує вчений. 

З функціональної точки зору, під ЗСЖ слід 
розуміти типові форми й способи повсякденної 
життєдіяльності, які зміцнюють і вдосконалюють 
резервні можливості організму, забезпечуючи тим 
самим успішне виконання людиною своїх соціальних 
і професійних функцій незалежно від політичних, 
економічних і соціально-психологічних ситуацій.

До основних складових ЗСЖ О. Петрик відносить 
спосіб життя, що складається з чотирьох категорій: 
економічної (рівень життя), соціологічної (якість жит-
тя), соціально-психологічної (стиль життя) і соціально-
економічної (устрій життя); рівень культури, під якою 
розуміється «самосвідомість, самовиробництво лю-
дини у конкретних формах її матеріальної і духовної 
діяльності», певна сума знань, а також «поведінка і 
сукупність моральних засад»; здоров’я в ієрархії по-
треб, де воно повинне посідати чільне місце; мотиву-
вання; зворотні зв’язки як запоруку адаптації до змі-
нюваних умов зовнішнього середовища; настанову на 
довге, здорове життя, що виконує функцію життєвого 
орієнтиру для суб’єкта; навчання здоров’ю[24, с.17].

У роботі [9] формулюється визначення ЗСЖ на 
базі комплексного підходу до здоров`я тіла і душі з 
врахуванням таких факторів:

відношення до самого себе (почуття себе здоровою • 
людиною дає позитивну настройку), а дотримання 
правил ЗСЖ буде підтримувати здоров`я;
помірні фізичні навантаження: фізична зарядка має • 
тренувати усі групи м`язів рівномірно;
відсутність шкідливих звичок ( паління, вживання • 
алкоголю та наркотиків) та правильне харчування.

На думку Б.Болотова [6] та О Гладощук [10] пер-
шим із основних чинників забезпечення ЗСЖ є фун-
даментальна зміна принципів харчування, а другим 
фізичне тренування хоча би у мінімальному вигляді. 
Одна з найбільш розвинутих країн світу США, ак-
центує свою увагу на ЗСЖ і здоров`я та профілактику 
хвороб, де один із трьох американців неминуче захво-
рює на рак, один з дванадцяти народжених дітей стає 
пацієнтом психіатричної лікарні.

Поняття «здоровий спосіб життя» так розкриває 
І. Смолякова: «здоровий спосіб життя людини є осо-
бливою суспільною цінністю, що являється основою 
активності особистості як міри діяльності, сутнісної 
соціальної якості, яка виявляє високий ступінь «вклю-
ченості» індивіда в суспільні відношення»[29].

Р.Раєвський, С.Канішевський автори монографії « 
Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни 
студентов» вказали, що під ЗСЖ розуміється діяль-
ність, спрямована на зміцнення не тільки фізичного і 
психічного, але і морального здоров`я, і що такий спо-
сіб життя повинен реалізовуватися в сукупності всіх 
основних форм життєдіяльності: трудової, суспільної, 
сімейно-побутової та досугової. В даній монографії 
виділені три основних компоненти здорового спосо-
бу життя: 1) об`єктивні суспільні умови; 2) конкретні 
форми життєдіяльності, що дозволяють реалізовувати 
ЗСЖ; 3) система ціннісних орієнтацій, що направля-
ють свідому активність[28].
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 Розкриваючи сутність поняття «здоровий спосіб 

життя» визначимо його як спосіб поводження людини, 
спосіб життя, спрямований на збереження, зміцнен-
ня і розвиток його фізичного і морального здоров’я, 
створення добробуту навколишніх людей, досягнен-
ня активного довголіття і гармонію з природою. Ро-
зуміння ЗСЖ залежить від реальної участі людини у 
створенні свого здоров’я. Без розгляду цього підходу 
не можливо скласти уявлення про сутність створення 
соціально-природної гармонії здоров’я людини.

 Концепція педагогіки індивідуальності та її валео-
логічний аспект – концепція здорового способу життя 
– розглядають природні й соціальні передумови само-
бутності людини в єдності чотирьох підструктур пси-
хіки: психологічної, біологічної, підструктури досвіду 
й спрямованості. Останні два рівні формуються ви-
ключно в процесі соціалізації особистості [4, С.47].

Цей перелік носить загальний характер і в певних 
умовах життя учнівської і студентської молоді набуває 
конкретного змісту. Залежно від віку особистості, мож-
на з’ясувати структурні особливості ЗСЖ, які вона про-
водить у даний час. Значну роль у формуванні культури 
особистості, в підвищенні інтелектуального, фізичного 
й духовного потенціалу повинна зіграти, на наш погляд, 
освіта і виховання. Від того, якими будуть випускники 
загальноосвітніх шкіл, ВНЗ, в цьому багато залежить 
майбутнє України. Науковий аналіз не залишає сумні-
ву, що саме здоров’я населення забезпечує в теперішній 
час перспективу й майбутнє розвитку любої країни. В 
Україні відсутня на державному рівні пропаганда здо-
рового способу життя. Аналіз соціально-економічних 
перетворень які проходять в Україні показує, що, на 
жаль, людині стало чуже поняття удосконалення. Втра-
чено розуміння того, що саморозвиток, ріст власної 
особистості – це допомога не тільки собі, але і ото-
чуючим. Оскільки життя людини є вищою цінністю 
суспільства, а сукупність властивостей, якостей, стану 
людини є цінність не тільки самої людини, але й сус-
пільства. Саме це перетворює здоров’я кожного індиві-
да в суспільне багатство.

Стратегія перебудови вищої освіти України у 
зв’язку з процесом її інтеграції в європейське освітнє 
середовище повинно базуватися на посиленні освіт-
нього аспекту навчального процесу, при цьому назріла 
необхідність реформування освіти в галузі фізичної 
культури і фізичного виховання [27]. Тому питання 
специфіки проведення навчального процесу з дисци-
пліни «Фізичне виховання» у вищій школі з обліком 
особливостей професійної направленості і в умовах 
впровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчання є надзвичайно актуальним. Впрова-
дження модульної організації навчального процесу із 
системою залікових кредитів є одним із важливіших 
факторів, які мобілізують студентів до творчої праці, 
а також забезпечує умови для демократизації по датам 
здачі екзаменів, заліків і графіка навчального процесу, 
а також взаємовідношення між викладачем і студен-
том: від принципу «викладач навчає, а студент навча-
ється», до принципу «викладач і студент – рівноправні 
колеги»[11]. Рішення проблеми ефективної підготовки 
сучасного спеціаліста передбачає розробку науково 
обґрунтованих технологій формування культури ЗСЖ 

студентів різних спеціальностей у ВНЗ [21]. 
Стратегія формування культури ЗСЖ, майбутнього 

кваліфікованого фахівця полягає у визначенні її голо-
вних цілей: формування культури ЗСЖ, як інтегральної 
сукупності знань, практичних умінь, гуманістичних 
цінностей і орієнтацій, самореалізації «реального Я».

Висновки.
1. Теоретичний аналіз наукової літератури з про-

блем формування культури здорового способу життя 
особистості дав підставу вважати, що є різноманітні 
визначення і тлумачення сутності і структури ЗСЖ 
але всі вони мають певні напрямки. Установлено, що 
духовним цінностям Істині, Добра й Краси відповіда-
ють три аспекти духовності: теоретична, етична і ес-
тетична. У теоретичній сфері духовності особистість 
може проявити себе в активному прагненні до Істини, 
яка відносно Краси, Добра може бути структурою її 
життя. Етична сфера духовності забезпечує узгодже-
ність між прагненнями і бажаннями особистості зі 
системою норм і традицій. Через естетичну сферу 
відбувається естетичне сприйняття, переживання, 
творчість, естетична активність у творчості і в соці-
альному житті, самовдосконалення і самореалізація 
до естетичного ідеалу. 

 2. Згідно нашого дослідження до духовних цін-
ностей віднесенні: теоретичні цінності – знання, ес-
тетичні – творчість, етичні – гуманність. Теоретична 
духовна цінність – знання займають провідне місце, 
від яких залежить професіоналізм викладача фізич-
ного виховання ВНЗ. Знання орієнтують студента 
до активної фізкультурно-спортивної діяльності і є 
взаємозв’язком між теорією і практикою. У процесі 
занять фізичними вправами зі студентами саме за ра-
хунок теоретичних знань здійснюється формування їх 
духовних цінностей і культури ЗСЖ.

3. Естетична духовна цінність – творчість у ви-
кладача фізичного виховання займає велике значення, 
тому що в професійній діяльності зустрічаються ба-
гато непередбачених обставин, завдяки яким він по-
винен адаптувати різноманітні підходи, методи і ме-
тодики. Етична духовна цінність, це гуманність, яка 
дає напрямок отримання знань и прояві творчості для 
людини. Гуманність інтегрує суспільні вимоги, осо-
бистісні інтереси і відношення людини до навколиш-
нього середовища. 

4. Для ефективної активізації навчально-виховного 
процесу потрібні діалогові форми навчання і фізично-
го виховання, концепції педагогічної співпраці і діяль-
ного спілкування. Форма співпраці, між викладачем 
і студентом, впливає на активізацію фізкультурно-
спортивної діяльності студентів і відкриває можли-
вості індивідуальних творчих прояв не тільки особис-
тості студента, але й особистості викладача.

Особистісно-діяльнісний підхід має переваги в по-
рівняння з традиційним підходом. Саме при особисто-
діяльнісному підході, центрований на студенті, ство-
рюються суб’єк-суб’єктні відношення, що сприяє 
духовно-фізичному розвитку, самореалізації і самоут-
вердження особистості студента. 

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення проблем виховання ЗСЖ у студентів 
СМГ.
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Проблеми збалансованого харчування студентів
Горобей М.П.

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Проведено аналіз даних сучасної на-
укової літератури з проблеми здоро-
вого харчування студентів. Показано, 
що останнім часом харчування біль-
шості студентів України полідефіцит-
не, розбалансоване за багатьма ну-
трієнтами. Розкрито негативний вплив 
неповноцінного харчування на стан 
здоров’я студентської молоді. Дове-
дено важливість і необхідність вико-
ристання збалансованого харчування 
в практиці здорового способу життя 
студентів. Встановлено, що одним з 
пріоритетних завдань сьогодення є 
підвищення рівня освіти студентської 
молоді з питань здорового харчуван-
ня. Запропоновано шляхи вирішення 
проблеми збалансованого харчуван-
ня студентів як ефективної умови по-
кращання стану їхнього здоров’я.

Горобей Н.П. Проблемы сбалансирован-
ного питания студентов. Проведен анализ 
данных современной научной литературы 
по проблеме здорового питания студентов. 
Показано, что в последнее время питание 
большинства студентов Украины полиде-
фицитное, разбалансированное по многим 
нутриентам. Раскрыто негативное влияние 
неполноценного питания на состояние здо-
ровья студенческой молодежи. Доказана 
важность и необходимость использования 
сбалансированного питания в практике здо-
рового образа жизни студентов. Установ-
лено, что одним из приоритетных заданий 
нынешнего времени есть повышение уров-
ня образования студенческой молодежи по 
вопросам здорового питания. Предложены 
пути решения проблемы сбалансирован-
ного питания студентов как эффективного 
условия улучшения состояния их здоровья.

Gorobey M.P. Problems of the 
balanced feed of students. The 
analysis of data of modern scientific 
literature is conducted on issue of 
healthy feed of students. It is shown that 
lately feed of most students of Ukraine 
of polyscarce, disbalance after many 
nutrients. Negative influence of inferior 
feed is exposed on the state of health of 
student young people. Importance and 
necessity of the use of the balanced 
feed are well-proven in practice of 
healthy way of life of students. It is set 
that one of foreground jobs of present 
time there is an increase of level of 
education of student young people on 
questions a healthy feed. The ways of 
decision of problem of the balanced 
feed of students are offered as an 
effective condition of improvement of 
the state of their health. 

Ключові слова:
студенти, здоров’я, збалансоване 
харчування, нутрієнти.

студенты, здоровье, сбалансированное 
питание, нутриенты.

students, health, balanced feed, 
nutrients.

Вступ.1

Здорове харчування студентської молоді – одна 
з найважливіших проблем сьогодення, яка формує 
здоров’я і добробут нації в цілому. Правильне 
харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток 
організму, визначає розумовий і фізичний розвиток, 
оптимальне функціонування всіх органів і систем, 
формування імунітету та адаптаційних резервів 
організму [4, 8].

В Україні актуальність проблем, пов’язаних з 
якістю та характером харчування, визначається 
низькою спроможністю більшості населення у 
забезпеченні повноцінного харчового раціону, 
стійкими порушеннями структури харчування, 
значним поширенням аліментарно залежної патології. 
Неприпустимо низьким є рівень освіти населення і, 
зокрема, молоді з питань здорового, раціонального та 
лікувально-профілактичного харчування [12].

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1, 4, 7, 
12, 14] показує, що у більшості населення порушений 
режим харчування, в складі меню майже відсутні перші 
страви, багато субпродуктів та сухих концентратів 
швидкого приготування, бутерброди, картопля, 
макаронні вироби, чай, кава, порушена кількість 
прийому їжі та її об’єм. У стравах переважають 
дешеві продукти з низькою біологічною цінністю, 
недостатнім є споживанням м’ясних, молочних, 
рибних продуктів, овочів і фруктів.

В результаті неповноцінного харчування в 
Україні протягом 1990-2008 рр. вдвічі зросла 
захворюваність населення на ендокринні хвороби, 
розлади харчування та порушення обміну речовин, 
спостерігається виразна тенденція до набирання 
зайвої маси тіла та поширення ожиріння, значне 
поширення хвороб системи кровообігу, онкологічних 
захворювань [7].
© Горобей М.П., 2011

За останні 10 років захворюваність серед студентів 
збільшилася на 35 % [8]. Однією з основних причин 
цієї тенденції є нераціональне харчування. Отже, 
обрана тема дослідження має актуальне значення.

Робота виконана за планом НДР Чернігівського 
державного інституту економіки і управління.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити та узагальнити 

представлені в науковій літературі стан і складові 
впливу збалансованого харчування на здоров’я 
студентів.

Завдання дослідження: встановити дієві шляхи 
оздоровчого впливу збалансованого харчування для 
покращання стану здоров’я студентів.

Результати дослідження.
Згідно з останніми дослідженнями, економічна 

недоступність населенню натуральних харчових 
продуктів та намагання виробників здешевити 
свою продукцію за рахунок нехарчових інгредієнтів 
(харчових добавок) призводять до істотних змін у 
якості харчування всіх верств населення [1, 5, 6, 14]. 
Все частіше люди харчуються продуктами та напоями, 
які є висококалорійними, але малопоживними, що 
одержали назву «їжа-сміття» («джанк-фуд») [4]. Це 
негативно впливає на харчовий статус і здоров’я 
населення, особливо молоді, призводить до розвитку 
так званого “прихованого голоду”, дефіциту нутрієнтів, 
в першу чергу мінеральних речовин і вітамінів [3, 9].

«Модні» ненатуральні продукти швидкого 
приготування з хімічними добавками, консервантами, 
барвниками, цукор та його штучні замінники, 
рафіновані продукти, чіпси, алкоголь, кофеїн, тютюн 
є шкідливими стимуляторами, які через високий 
підйом рівня інсуліну призводять до значного викиду 
серотоніну (гормону настрою). Але поліпшення 
самопочуття триває недовго, і незабаром, щоб не 
було депресії від нестачі серотоніну, мозок починає 
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вимагати наступної порції стимуляторів. Так у людини 
виникає залежність від стимуляторів, які мають 
кумулятивну дію щодо порушення обміну речовин 
і наносять величезну шкоду організму, викликаючи 
серйозні захворювання. А основним споживачем цих 
«продуктів» є молодь [13].

Також слід відзначити шкідливий вплив на здоров’я 
студентів широкого споживання ними рафінованого 
цукру, який у вигляді добавок є присутнім в безлічі 
продуктів (цукерки, тістечка, печиво, торти, солодкі 
напої та ін.). На його засвоєння витрачається велика 
кількість кальцію, що у свою чергу як би вимиває 
кальцій з кісткової тканини і сприяє остеопорозу. 
Крім того, для засвоєння білого цукру вітаміни групи 
В витягуються з різних органів, що призводить до 
виникнення їх дефіциту. А люди, зокрема молодь, 
страждають від нервової збудливості, розладів 
травлення, втоми, погіршення зору, анемії, серцевих 
нападів, м’язових і шкірних захворювань і т. ін. [10].

Також встановлено, що майже 41 % студентів не 
снідають, 20 % не обідають або обідають не завжди 
і 50 % не вечеряють або вечеряють не завжди, понад 
30 % харчуються лише двічі на добу і рідко вживають 
гарячі страви. Щоденно споживають овочі лише 31,2 
%, а свіжі фрукти – 22,8 % опитаних студентів [9]. 
Часто найбільша кількість їжі споживається перед 
сном. А дівчата часто при виборі продуктів керуються 
різними дієтами та модними способами схуднення, не 
замислюючись при цьому про наслідки [2]. До того ж 
негативним фактором погіршення здоров’я студентів 
є шкідливі звички: в Україні палять 45 % юнаків і 35 % 
дівчат, 68 % юнаків і 64 % дівчат уживають алкоголь, а 
13 % молоді – легкі наркотики [9].

Відзначене є значним відхиленням від рекомендацій 
МОЗ у забезпеченні фізіологічної потреби організму в 
нутрієнтах та енергоцінності раціону [8, 11]. Так, за 
даними медичних досліджень, при низькокалорійних 
і незбалансованих дієтах, а також при нестачі їжі 
організм автоматично перемикається на голодний 
метаболізм. Це призводить до порушення гормональної 
рівноваги і уповільнення витрат калорій і поживних 
речовин, що стимулює утворення жирових запасів. І 
чим екстремальнішою була дієта, тим швидше вага 
повертається, часто з добавкою. Причому накопичення 
жиру в організмі стимулюється як в результаті 
недоїдання, так і при переїданні [5, 6, 13].

Щодо жирів, то для здоров’я «безжирова» дієта не 
менш шкідлива, ніж постійне зловживання жирною 
їжею. Нестача жирів призводить до загального 
порушення обміну речовин. Так, натуральні жирові 
продукти (сало, жир у вершках, сметані, м’ясі, 
яйцях, морепродуктах та ін.) постачають харчовий 
холестерин, який служить сировиною для формування 
клітинних структур, без чого неможливий навіть 
ріст дитини, виробництво усіх гормонів, включаючи 
і статеві [6]. Причому не харчовий холестерин, а 
саме надлишок вуглеводів через надвиробництво 
інсуліну запускає процеси утворення надмірного 
холестерину в печінці, який потім відкладається у 
вигляді бляшок на стінках кровоносних судин [13]. 

Крім того, рослинні олії (крім маслинової) непридатні 
для термічної обробки продуктів із-за утворення 
токсичних продуктів канцерогенної дії. А для жаріння 
краще використовувати топлене масло і сало [6].

Останнім часом збільшується вживання в їжі 
штучних транс-жирів, які входять до складу таких 
продуктів як маргарин і «легкі» масла, крекери, 
печива і торти, пончики та картопля-фрі, майже всіх 
напівфабрикатів (тісто, піца, м’ясні та рибні вироби), 
а також фасованих, готових до вживання продуктів 
(чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн, соуси, 
майонези, більшість видів шоколадів і морозива, 
цукерки і вафлі). Але споживання транс-жирів шкідливе 
навіть в незначних кількостях. При потраплянні у кров 
молекули транс-жирів змінюють структуру клітинних 
мембран, які стають малопроникними для поживних 
речовин і виділення продуктів життєдіяльності. 
Клітини опиняються в умовах енергетичного голоду 
Це призводить до порушення обміну речовин, 
захворювань нервової системи, серцево-судинної 
системи, печінки, підвищення рівня холестерину, 
ожиріння та ін. [6, 13].

Слід відзначити, що розвиток нутриціології 
(науки про харчування) протягом останніх років як 
в нашій країні, так і за рубежем тісно пов’язаний з 
теорією збалансованого харчування. На основі цієї 
теорії встановлена біологічна роль жирів, білків, 
вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, їх фізіологічні 
потреби організму людини, були створені нормативи 
харчування та харчові раціони для багатьох вікових та 
професійних груп населення [3, 8, 11].

Правильним харчування буде тоді, коли воно 
збалансоване за всіма нутрієнтами [10]. Для рівноваги 
гормональної системи організму необхідно одночасно 
тричі на день вживати природні продукти з чотирьох 
груп: білки, жири, вуглеводи і некрохмалисті овочі. 
Білки і жири потрібні для регенерації клітин і тканин, 
синтезу гормонів і ферментів. Вуглеводи – в першу 
чергу як джерело енергії. Некрохмалисті овочі – 
для постачання вітамінів, мінеральних речовин і 
клітковини. Кожного разу до їжі бажано добавляти 
щось з некрахмалистих овочів, таких як селера, 
морква, помідори, огірки, перці, брокколі, зелений 
горошок, цвітна капуста та ін. Крім трьох основних 
прийомів їжі бажані два легких перекуси між ними. 
Потрібно також максимально різноманітнити свій 
раціон в кожний прийом їжі в тижневому меню [13]. 
А різні незбалансовані «модні» дієти (голівудська, 
кремлівська, вегетаріанська, голодування, роздільне 
харчування, Аткінса та ін.) признані шкідливими для 
здоров’я відомими медиками в Європі і США [5, 6, 
13].

Серед основних рекомендацій ВООЗ (кінця ХХ 
– початку ХХІ ст.) у забезпеченні оптимального 
харчування населення Європи такі: потреба середнього 
європейця в енергії становить вже не 3000 ккал, а 
2400 ккал; в раціоні повинні переважати продукти 
рослинного походження; правильний харчовий 
раціон повинен містити помірну кількість жирів (не 
більше як 30% його енергетичної цінності); у раціоні 
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має бути достатня кількість різних свіжих фруктів та 
овочів, що забезпечує лужну орієнтацію харчування; 
обмежити споживання цукру (не більше як 8-10% 
енергетичної кількості раціону) і солі (не більше як 
5 г на добу); раціони не повинні містити більш як 2% 
трансжирів та ін. [3].

Очевидно, що для досягнення повноцінної 
біологічної активності харчування, особливо в 
умовах його обмеження, потрібне введення до складу 
раціону правильно підібраних вітамінно-мінеральних 
комплексів. Сучасна фармацевтична промисловість 
виробляє ефективні вітамінно-мінеральні комплекси, 
наприклад, Ultivit, Алфавіт, Піковіт, Вітрум та ін. [6, 
10].

Висновки.
Фактичне харчування більшості студентів 

полідефіцитне, розбалансоване за багатьма нутрієн-
тами. Вирішити проблему збалансованого харчування 
студентів в Україні з урахуванням сучасних досягнень 
нутріціології можливо тільки за умови вдосконален-
ня державної політики у соціально-економічній сфері 
і об’єднанні зусиль виробників харчових продуктів, 
працівників торгівлі, освіти, засобів масової інформа-
ції для покращання рівня здоров’я населення.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку подальшого вивчення дієвих шляхів оздо-
ровчого впливу збалансованого харчування для по-
кращання стану здоров’я студентів.
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Управление технико-тактическим мастерством спортсменов  

в игровых командных видах спорта с учетом игрового амплуа
Дорошенко Эдуард

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотації:
Представлена новая методика оценки 
эффективности технико-тактической 
деятельности в баскетболе. От-
личительной особенностью пред-
ставленной методики является учет 
ключевых компонентов игры, дли-
тельности пребывания спортсменок 
в игре и специфических особенно-
стей игрового амплуа. Установлены 
специфические средства коррекции 
тренировочного процесса с учетом 
величины и направленности нагруз-
ки. Выделены направления решения 
проблем оптимальности оценки игро-
вой деятельности с учетом длитель-
ности пребывания игрока на площад-
ке и его амплуа. Уточнены критерии 
управления тренировочным процес-
сов в игровых видах спорта.

Дорошенко Е.Ю. Управління техніко-
тактичним майстерністю спортсменів в 
ігрових командних видах спорту з ура-
хуванням ігрового амплуа. Представ-
лена нова методика оцінки ефективності 
техніко-тактичної діяльності в баскетболі. 
Відмінною особливістю представленої 
методики є облік ключових компонентів 
гри, тривалості перебування спортсменок 
в грі і специфічних особливостей ігрового 
амплуа. Встановлено специфічні засоби 
корекції тренувального процесу з ураху-
ванням величини і спрямованості наван-
таження. Виділено напрямки вирішення 
проблем оптимальності оцінки ігрової 
діяльності з урахуванням тривалості пере-
бування гравця на майданчику і його ам-
плуа. Уточнено критерії управління трену-
вальним процесів в ігрових видах спорту. 

Doroshenko E.Iu. Direction of 
technical and tactical skill in athletes 
playing team sports, playing with light 
position. A new method for evaluating 
the effectiveness of technical and tactical 
activities in basketball. A distinctive 
feature of the technique is presented 
key components of the accounting 
games, length of stay in the athletes play 
and the specific features of the game 
line. Established the specific means of 
correction of the training process taking 
into account the magnitude and direction 
of the load. Identified ways of solving the 
problem of optimal evaluation of gaming 
activities, taking into account the length 
of stay player on the court and its role. 
Refine management training process in 
team sports.

Ключові слова:
техника, тактика, подготовлен-
ность, баскетбол. 

техніка, тактика, підготовленість, бас-
кетбол.

technique, tactics, readiness, 
basketball.

Введение.1

В структуре факторов управления система оценки 
подготовленности имеет большое значение, вслед-
ствие ее взаимосвязи с функциями контроля, модели-
рования, прогнозирования, системой тренировочных 
средств специализированной направленности. От-
мечено, что ее совершенствование позволяет улуч-
шить как отдельные процессы управления технико-
тактической деятельностью (ТТД) спортсменов, 
команды, так и, систему управления спортивной под-
готовкой в целом [5]. 

Ведущие специалисты теории спорта отмечают, 
что технико-тактическая подготовленность являет-
ся элементом, который интегрирует в себе ключевые 
компоненты подготовленности, и прямо влияет на 
эффективность соревновательной деятельности [4.5].  
Поэтому очевидно, что совершенствование системы 
оценки и совершенствование на этой основе системы 
управления технико-тактической деятельностью по-
зволит поднять на более высокий уровень эффектив-
ность соревновательной деятельности.

 На современном этапе развития теории и методики 
олимпийского и профессионального спорта не вырабо-
тана единая точка зрения относительно методологии 
количественной оценки модельных характеристик, 
которые разрабатываются в игровых видах спорта. 
Подавляющее число исследователей предлагает пять 
основных методических приемов количественной 
оценки модельных показателей: допустимые диапазо-
ны модельных показателей, усредненные модельные 
показатели, требования необходимого модельные по-
казатели, максимально-достаточные модельные по-
казатели, максимальные модельные показатели, и их 
сочетание [2,3,6,7]. Каждый из вышеназванных мето-
дических приемов имеет определенные преимущества 
© Дорошенко Э., 2011

и недостатки. Это в полной мере касается баскетбола. 
В этом виде спорта уровень технико-тактического 
мастерства не может быть компенсирован другими 
компонентами подготовленности [1]. Поэтому от эф-
фективности оценки технико-тактических действий 
баскетболистов зависит эффективность управления 
процессом спортивной подготовки. Наиболее остро 
эта необходимость проявляется в соревновательном 
периоде [1,3].

Сутью проблемы совершенствования технико-
тактических действий спортсменов в игровых ко-
мандных видах спорта с учетом специфики игровой 
деятельности является необходимость учета высоко-
специализированных компонентов игровой деятель-
ности игроков, которые определяют возможности 
достижения победы в конкретном матче [2]. Очевид-
но, и эта очевидность подчеркнута в специальной 
научной и методической литературе и подтверждена 
практикой, победу обеспечивают спортсмены, кото-
рые наиболее длительное время имеют высокую про-
дуктивность игровой деятельности [7]. Поиск таких 
спортсменов, и самое главное, обеспечение их уровня 
подготовленности в целом и в конкретной игре явля-
ется одной из наиболее важных задач спортивной под-
готовки. Очевидно, что наличие команды (стартового 
состава) соответствующего таким стандартам может 
быть обеспечено крайне редко. Это требует нали-
чие системы высокоэффективных организационных 
(обеспечение команды высококвалифицированными 
игроками) и методических (специальная подготовка 
игроков  и их организация в процессе игры) меропри-
ятий. Понимание необходимости реализации такого 
подхода формирует целевые установки специального 
анализа, который позволит выработать те критерии 
технико-тактического мастерства, который обеспечит 
специальную направленность тренировочного про-
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цесса. Все это делает представленное исследование 
актуальным.

Проведенные исследования являются частью 
научно-исследовательской работы, проводимой соглас-
но сводного плана НИР НУФВСУ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать систему оценки с уче-

том взаимосвязи функции управления тренировоч-
ным процессов квалифицированных баскетболисток 
в соревновательном периоде.

Методы исследований. В основу совершенство-
вания оценки положена методика оценки прогно-
зирования уровня технико-тактического мастерства 
в баскетболе. Она основана на регистрации резуль-
тативных передач, подборов мяча под щитом, пере-
хватов мяча, блок-шотов, фолов соперника на игро-
ке, потерь мяча, фолов игрока, расчета соотношения 
количества набранных игроком очков к количеству 
очков, которую набрала команда, соотношение ко-
личества результативных бросков мяча в корзину с 
общим количеством бросков того же игрока. Значе-
ние имеет оценка соотношения времени нахождения 
игрока на площадке к общему времени игры. Это по-
зволяет повысить точность и об объективность оце-
нивания уровня технико-тактического мастерства 
игрока в баскетболе. 

Признаками этой методики являются:
Регистрация основных показателей технико-

тактической деятельности: количества набранных 
очков, количества бросков мяча в корзину, времени 
пребывания игрока на площадке и общего времени 
игры, количества результативных передач; коли-
честве перехватов, количества подборов мяча под 
щитом, количества блок-шотов, количества фолов 
соперника на игроке и фолов самого игрока, количе-
ства потерь мяча;

Определение соотношения количества набран-
ных игроком очков к количеству очков, которую на-
брала команда, количества результативных бросков 
мяча в корзину с общим количеством бросков того 
же игрока; времени нахождения игрока на площадке 
к общему времени игры;

Математический расчет интегрального показателя 
– индекса технико-тактического мастерства (ИТТМ) 
по формуле – ITTM = 33,33X (Og/Ok + Zg/Zk + t/T) = 
1.4ST+1,3 RB+1,2 BS+AS+0,5FS–F–1,2TTS (1), где: 
ИТТМ – индекс технико-тактического мастерства в 
баскетболе, у.е.; Оg – очки, набранные игроком, ко-
личество; Ок – очки, которые набрала команда, коли-
чество; Zg – результативные броски игрока, количе-
ство; Zк – общая сумма бросков игрока, количество; 
t – время пребывания игрока на площадке, минуты; 
Т – общее время игры, минуты; AS – результатив-
ные передачи, количество; RB – подбора мяча под 
щитом, количество; ST – перехват мяча, количество; 
BS – блок-шоты, количество; FS – фолы соперника 
на игроке, количество; TTS – потери мяча, количе-
ство; F – фолы игрока, количество; 33,33; 1,4; 1,3; 
1,2; 1; 0,5; -1; -1,2 – коэффициенты уравнения мно-
жественной регрессии.

- Оценка технико-тактического мастерства игро-
ков в зависимости от размеров ИТТМ и игровой спе-
циализации проводится по данным, представленным 
в таблице 1.

Объективность приведенной формулы подтверж-
дена результатами ее применения в практике женских 
команд-мастеров по баскетболу. Характерными осо-
бенностями модифицированной методики являются:

Регистрация соотношение количества набранных 
игроком очков к количеству очков, которую набрала 
команда; соотношение количества результативных 
бросков мяча в корзину с общим количеством бросков 
того же игрока; соотношение времени нахождения 
игрока на площадке к общему времени игры;

Математический расчет интегрального показателя 
– индекса технико-тактического мастерства (ИТТМ) 
по формуле (1);

Определение уровня эффективности технико-
тактического мастерства игрока в зависимости от 
размеров индекса технико-тактического мастерства и 
игровой специализации.

Предложенная методика позволяет повысить 
точность оценки уровня технико-тактического 
мастерства игрока в баскетболе, его личный ре-
зультат в конкретном матче, позволяет прогно-
зировать уровень его мастерства в следующих 
играх при наличии дополнительных показателей. 
Методика оценки эффективности технико-тактической 
деятельности осуществляется следующим образом:

Регистрируют количество набранных игроком оч-
ков, количество очков, которое вступило команда, ко-
личество результативных бросков игроком мяча в кор-
зину, общее количество бросков того же игрока, время 
пребывания игрока на площадке, общее время игры, 
количество результативных передач, количество под-
боров мяча под щитом, количество перехватов мяча, 
количество блок-шотов, количество фолов соперника 
на игроке, количество потерь мяча, количество фолов 
игрока;

Рассчитывают величину индекса технико-
тактического мастерства (ИТТМ) по формуле (1);

Определяют уровень технико-тактического ма-
стерства по величине индекса технико-тактического 
мастерства и игровой специализации игрока.

Результаты исследований и их обсуждение. 
В основу применения метода оценки ТТД и форми-

рование на этой основе подходов к оптимизации трени-
ровочной и соревновательной деятельности квалифи-
цированных баскетболисток положены интегральные 
параметры структуры технико-тактической подготов-
ленности квалифицированных баскетболисток. Они 
основаны на комплексном анализе технико-тактических 
действий спортсменок с учетом времени проведенном 
на площадке и амплуа игрока. В процессе эксперимен-
та проанализированы индексы технико-тактического 
мастерства 10 игроков различного амплуа. Все они 
являлись членами команды БК «Козачка-ЗАлК» (За-
порожье) и принимали участие в играх чемпионата 
Украины по баскетболу. Эксперимент включал в себя 
два игровых цикла, каждый их которых включал 4 офи-
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циальных матча. Между игровыми циклами был пове-
ден учебно-тренировочный сбор, в процессе которого, 
были применены специальные тренировочные сред-
ства, направленные на коррекцию сниженных сторон 
технико-тактической подготовленности. В процессе 
исследований были проанализированы контрольные и 

экспериментальные данные 10 игроков, основного со-
става команды. Из них: 2 – амплуа легкий форвард, 2 
– разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 2 – тяже-
лый форвард, 2 – центровой. Без изменений  оставалась 
первая пятерка игроков.

Ниже, в общем виде представлено содержание 

Таблица 1
Оценка технико-тактического мастерства игроков в баскетболе зависимости от размеров индек-

са технико-тактического мастерства и игровой специализации

Уровни технико-
тактического мастерства

Значение индекса технико-тактического мастерства
Защитники и разыгрывающие игроки Нападающие и центровые игроки

Низкий Менее 25 Менее 30
Ниже среднего 25,01 – 35 30,01 – 40

Средний 35,01 – 45 40,01 – 50
Выше среднего 45,01 – 55 50,01 – 60

Высокий Больше 55 Больше 60

Таблица 2
Экспериментальные показатели индекса технико-тактического мастерства (ИТТМ)  

в течение двух игровых циклов (х ±S)

Игроки Амплуа Игровой 
цикл

ИТТМ
Экспериментальные  

измерения
Контрольные  

измерения

А1** Разыгрывающий
1* 44,6±2,8 45,6±2,6
2* 47,5±2,7 44,9±2,1

А2 Атакующий защитник
1 23,0±1,8 23,9±1,7
2 18,6±1,7 25,1±1,9

А3 «Легкий» 
форвард

1 55,1±2,7 53,9±2,6
2 69,0±3,6 54,2±1,9

А4 «Тяжелый» форвард
1 61,0±1,8 64,0±1,7
2 65,6±3,6 64,5±1,6

А5
Центровой 1 45,9±2,5 48,0±2,7

2 65,5±3,6 49,9±2,7

А6*** Разыгрывающий
1 12,9±0,8 13,9±1,1
2 16,1±0,7 14,0±1,1

А7 Атакующий защитник
1 22,9±0,8 24,9±0,9
2 28,0±0,9 25,0±1,0

А8 «Легкий» форвард
1 15,4±1,0 14,9±1,1
2 15,9±0,8 16,4±1,1

А9 «Тяжелый» форвард
1 26,2±1,1 28,3±1,1
2 18,0±0,9 30,0±1,0

А10 Центровой
1 14,6±0,9 15, 7±1,0
2 25,4±1,2 13,2±0,9

х ±S
1 32,2±18,0 35,2±18,0****
2 36,9±22,5 33,7±18,4

Примечания: * 1 – первый игровой цикл из четырех официальных матчем, 2 – второй игровой цикл  
                                      из четырех официальных матчей поведенный через две недели;

** А1-5 – игроки первой пятерки;
*** А6-10 – игроки, которые выходили на замену;
**** – различия достоверны при р≤0,05.
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тренировочного процесса технико-тактической на-
правленности в течение двухнедельного подготови-
тельного цикла. Подготовка включала следующий 
алгоритм действий:

Выделение игрового амплуа;• 
Оценка индекса ТТМ (ИТТМ);• 
Оценка компонентов ТТМ на основании анализа • 
исходных данных структуры технико-тактического 
мастерства.

Выбор тренировочных средств и определение 
условий их интеграции в систему непосредственной 
подготовки к следующему игровому циклу:

Упражнения на совершенствование соревнователь-• 
ной деятельности технической направленности
Упражнения на совершенствование соревнователь-• 
ной деятельности тактической направленности
Упражнения на совершенствование соревнователь-• 
ной деятельности с направленностью на развитие 
ведущих технико-тактических качеств
Упражнения на совершенствование соревнователь-• 
ной деятельности с направленностью на коррекцию 
отстающих технико-тактических действий
Упражнения на совершенствование соревнователь-• 
ной деятельности интегральной направленности

Важно отметить, что средства представленной 
выше направленности носят специализированный ха-
рактер относительно амплуа спортсменов.

В самом начале проведен анализ изменений ТТД 
без применения и с применением средств коррекции 
технико-тактической подготовленности. Эти данные 
представлены в таблице 2.

Данные представленные в таблице свидетельству-
ют о надежности представленной системы оценки 
технико-тактического мастерства квалифицирован-
ных баскетболистов. Это показано в результате ана-
лиза данных первого и второго контрольного, а также 
первого экспериментального игрового циклов. От-
сутствуют достоверные различия средних показате-
лей ИТТМ. Это подтверждает сравнительный анализ 
индивидуальных показателей каждой спортсменки в 
течение трех этапов измерений.

Анализ групповых и индивидуальных значений 
ИТТМ в процессе контрольных и экспериментальных 
измерений, показал отчетливую тенденцию к увеличе-
нию эффективности игровой деятельности спортсме-
нок  во втором экспериментальном игровом цикле. На-
личие положительной тенденции подтвердили 
результаты сравнительного анализа индивидуальных 
данных. По сравнению с первым циклом подготовки 
семь спортсменок качественно увеличили показатели 
ТТД в течение заключительного экспериментального 
игрового цикла.   Снижение или сохранение на преж-
нем уровне индекса ТТМ трех спортсменок лежит в 
плоскости индивидуализации тренировочного про-
цесса с учетом детального анализа компонентов ТТД 
и выбора высокоспециализированных комплексов 
корригирующих упражнений.

Представленные данные с одной стороны свиде-
тельствуют об эффективности предложенных средств 
коррекции ТТД баскетболисток и принципиальной 
возможности направленного совершенствования их 

технико-тактического мастерства, и с другой пред-
полагают продолжение исследований в этом направ-
лений. Эти исследования могут выделить типологи-
ческие группы среди спортсменов определенного 
ампула и на этой основе сформировать специализи-
рованную направленность тренировочного процесса 
и   высокоспециализированные комплексы трениро-
вочных упражнений.

Характерной особенностью экспериментальной 
части спортивной подготовки было применение экс-
периментальных средств интегрированных в тради-
ционную систему непосредственной подготовки к 
соревнованию. Это представляется важным в силу 
того, что более радикальное изменение системы 
подготовки, основанное на изменение содержания 
тренировочного процесса, как правило, приносит не-
контролируемые, часто негативные последствия для 
специальной подготовленности спортсменок к старту 
в серии матчей.

Характер интеграции связан с уточнением направ-
ленности тренировочных средств в системе традици-
онной непосредственной подготовки к соревнованию. 
Экспериментальная составляющая в процессе  при-
менения специальных средств была связана с инди-
видуализацией подходов с учетом сниженных сторон 
технико-тактической подготовленности спортсменов. 
Это позволило откорректировать систему воздействий 
на основании индивидуальных показателей опреде-
ленных индексом ТТД и количественных характери-
стик компонентов ТТД спортсменок. 

Выводы
Представленная методика оценки эффективно-

сти технико-тактической деятельности в баскетболе 
позволяет оптимизировать процессы управления со-
ревновательной деятельностью и подготовкой спор-
тсменок, создает необходимые предпосылки для 
улучшения спортивного результата.

Технико-тактическая деятельность, является инте-
гральным элементом эффективности соревнователь-
ной деятельности и системы подготовки спортсменок 
в целом. Оптимизация системы управления технико-
тактической деятельностью позволит поднять на бо-
лее высокий уровень процессы соревновательной дея-
тельности и спортивной тренировки. 

Отличительной особенностью представленной 
методики оценки технико-тактической деятельности 
спортсменок является учет ключевых компонентов 
игры, учет длительности пребывания спортсменок в 
игре и специфических особенностей игрового амплуа. 
Отличительной особенностью такой методики явля-
ется прогнозирование эффективности выполнения 
технико-тактических действий в предстоящем игро-
вом цикле, что особенно важно для женских команд, 
где биологическая цикличность оказывает влияние на 
работоспособность спортсменок.

Первая группа факторов позволяет не только оце-
нить общий уровень технико-тактического мастерства 
каждого спортсмена, но сфокусировать направлен-
ность тренировочного процесса на сниженные ком-
поненты подготовленности. Вторая группа факторов 
позволяет определить специфические средства кор-
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рекции тренировочного процесса с учетом величины 
и направленности нагрузки.

Анализ эффективности технико-тактической дея-
тельности квалифицированных баскетболисток позво-
лил выделить принципиальные положения, которые 
в значительной степени решают проблему оптималь-
ности оценки игровой деятельности в баскетболе и в 
игровых командных видах спорта при условии учета 
длительности пребывания игрока на площадке и его 
амплуа. В других видах спорта это может быть реали-
зовано на основе применения специфических количе-
ственных и качественных характеристик факторов в 
системе оценивания технико-тактической деятельности 
и оценки их влиянии на совершенствование технико-
тактического мастерства спортсменов в условиях непо-
средственной подготовки к игровому циклу. 

Это позволит улучшить как отдельные процессы 
управления технико-тактической деятельности и си-
стему управления в целом. Ключевым элементом со-
вершенствования технико-тактических действий явля-
ется учет количественных и качественных параметров 
амплуа спортсменов и длительности их участия в мат-
че и уточнение на этой основе критериев управления 
тренировочным процессов в игровых видах спорта.

Перспективным направлением исследований в 
этом направлении является изучение типологических 
особенностей технико-тактического мастерства каж-
дого амплуа спортсменов в игровых видах спорта, 
формирование на этой основе высокоспециализиро-
ванной направленности тренировочного процесса в 
соревновательных микроциклах.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Рухливі ігри та легкоатлетичні вправи як засіб підвищення 
швидкісних можливостей учнів середнього шкільного віку

Зубов Є.В., Трофимов В.А.
Бердянський державний педагогічний університет

Анотації:
Розглядаються ігрові методи ор-
ганізації і проведення уроків фі-
зичної культури. Було обстежено 
79 практично здорових учнів 6-7 
класів ( дівчата та хлопці). Реко-
мендовано на уроках системно 
застосовувати рухливі ігри та ес-
тафети. Встановлено позитивний 
вплив уроків на формування стій-
кого інтересу до занять фізичною 
культурою. Рекомендовано до 
50% часу уроку відводити ігровим 
вправам та естафетам. Встанов-
лено, що бігові й стрибкові вправи 
повинні мати цілеспрямований, 
варіативний, різноманітний харак-
тер впливу на розвиток швидкісних 
можливостей школярів. Така ме-
тодика проведення уроків сприяє 
гармонійному розвитку школярів, 
зростанню інших показників їх фі-
зичної підготовленості та працез-
датності. 

Зубов Е.В., Трофимов В.А. Подвижные 
игры и легкоатлетические упражнения как 
средство повышения скоростных возмож-
ностей учеников среднего школьного воз-
раста. Рассматриваются игровые методы ор-
ганизации и проведения уроков физической 
культуры. Было обследовано 79 практически 
здоровых учащихся 6-7 классов (девушки и 
юноши). Рекомендовано на уроках систем-
но применять подвижные игры и эстафеты. 
Установлено положительное влияние уроков 
на формирование устойчивого интереса к за-
нятиям физической культурой. Рекомендует-
ся до 50% времени урока отводить игровым 
упражнениям и эстафетам. Установлено, что 
беговые и прыжковые упражнения должны 
иметь целенаправленный, вариативный, 
разнообразный характер влияния на разви-
тие скоростных возможностей школьников. 
Такая методика проведения уроков способ-
ствует гармоничному развитию школьников, 
росту других показателей их физической 
подготовленности и работоспособности.

Zubov E.V, Trofimov V.A. Outdoor 
games and athletic exercises as 
a means of increasing the speed 
capabilities of pupils of secondary 
school age. Considered playing 
techniques of organizing and conducting 
physical education lessons. Was 
examined 79 healthy students 6-7 classes 
(boys and girls). Recommended to apply 
the lessons systematically moving games 
and relay races. The positive influence on 
the formation of the lessons of sustainable 
interest in physical training. It is 
recommended up to 50% of the time take 
a lesson playing exercises and relays. It 
is established that running and jumping 
exercises should be targeted, variation, 
varied influence on the development of 
high-speed capabilities of schoolchildren. 
This technique of lessons promotes the 
harmonious development of students, 
the growth of other indicators of physical 
fitness and health.

Ключові слова:
рухова активність, фізична під-
готовленість, швидкість, рух-
ливі ігри, варіативний метод.

двигательная активность, физическая 
подготовленность, скорость, подвижные 
игры, вариативный метод.

physical activity, physical fitness, speed, 
mobile games, variability of the method. 

Вступ.1

У новій навчальній програмі з фізичного вихован-
ня збільшено обсяг годин на ігрові вправи, народні 
ігри та вивчення елементів спортивних ігор (футбо-
лу, волейболу, гандболу тощо). Це має сприяти фор-
муванню мотивації до занять фізичною культурою, 
зміцненню здоров’я, попередженню розвитку пато-
логічних змін опорно-рухового апарату, зору та дея-
ких внутрішніх органів і систем організму школярів. 
Міністерство освіти і науки України своїм наказом за 
№ 1008 від 06.11.08 р. відмінило виконання вправ, які 
визначають рівень розвитку таких фізичних якостей, 
як витривалість і швидкість. Зі шкільної навчальної 
програми було передбачено вилучення виконання де-
яких вправ з гімнастики, метання гранати, скорочення 
бігових дистанцій. Аналіз результатів досліджень та 
літературних даних [1, 3, 4, 7, 8] свідчать про зни-
ження рухової активності дітей і підлітків і, як наслі-
док до 80% школярів мають негативні зміни у стані 
здоров’я. 

Урок легкої атлетики сприяє якісному вирішенню 
завдань фізичного виховання школярів, забезпечен-
ню його оздоровчої спрямованості за умови, якщо він 
буде вміло поєднаний із вправами основної гімнасти-
ки, вибірковими елементами атлетичної підготовки, 
своєчасного і доцільного використання рухливих і 
спортивних ігор. Правильно організовані уроки спри-
яють формуванню зростаючого організму, гармоній-
ному розвитку. Різноманітність видів легкоатлетичних 
вправ, легкість регулювання навантаження, порів-
няльна простота устаткування місць занять роблять їх 
доступними кожній людині. 
© Зубов Є.В., Трофимов В.А., 2011

У процесі занять легкою атлетикою учні удоско-
налюють уміння керувати своїми рухами, розвивають 
навички у швидкому й раціональному пересуванні, 
подоланні перешкод, у діях із предметами (спортив-
ними і допоміжними снарядами) і т.д. При виконанні 
допоміжних і основних вправ зазначені вимоги посту-
пово підвищуються, завдяки чому розвиваються й удо-
сконалюються рухові здібності учнів: їх сила, швид-
кість, витривалість, спритність, гнучкість. Подолання 
навантажень, що поступово збільшуються на уроці, 
заняття в різних метеорологічних умовах, спортивна 
боротьба на уроках та при складанні заліків сприяють 
розвитку таких вольових якостей: цілеспрямованості, 
наполегливості, рішучості, сміливості, ініціативнос-
ті, самовладання, а також зміцненню організму. Пра-
вильна організація і методика проведення уроків з різ-
них змагань формують особистість учня, виховують 
у нього моральні якості (чесність, дисциплінованість, 
працьовитість тощо), розвивають розумові здібності, 
естетичні смаки. Підвищене емоційне виконання на-
вчальних завдань ігровим методом сприяє адаптації 
учнів до тренувальних впливів. В іграх усі вправи ви-
конуються учнями з великим бажанням та інтересом. 
Лише у процесі ігор та змагань учень може вийти на 
рівень граничних функціональних проявів і виконати 
таку роботу, яка під час тренувальних занять виявля-
ється непосильною [5, 6, 8]. 

Дослідження В.М. Платонова, М.І. Булатової свід-
чать про те, що у звичайних умовах тренування коли-
вання сили при повторних вимірюваннях, як правило, 
не перевищують 3-4%. Якщо ж повторні вимірювання 
виконуються в умовах змагань, або при відповідній 
мотивації, то приріст сили може становити 10-15%, а 
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в окремих випадках – 20% і більше. При цьому осо-
бливо варто підкреслити, що фізичні якості знахо-
дяться в прямій відповідності з вольовими, що вияв-
ляються в здатності атлета як розвивати ці якості, так 
і реалізувати їх, мобілізуючи власні сили й енергію 
на досягнення чітко поставленої мети [5,с.346].  Ви-
користання ігрового матеріалу значно підвищує ру-
хову активність школярів, позитивно впливає на стан 
їхнього здоров’я, працездатність, фізичну підготовле-
ність, фізичні якості яких розвиваються так само, як і 
при виконанні легкоатлетичних вправ [3, 6, 8]. 

Для легкої атлетики характерна швидкість (необ-
хідна не тільки для бігу, але і для стрибків і метань), 
яку краще розвивати за допомогою ігрових дій, вклю-
чених у легкоатлетичні тренування. Використання 
ігрових засобів у тренуваннях благотворно діє на не-
рвову систему. Нервова система, яка керує всією діяль-
ністю організму, поширює свій вплив і на діяльність 
опорно-рухового апарата. Висока координація рухів і 
швидкість реакції представляють особливу цінність 
для фізичної підготовки школярів та дозволяють їм 
успішно опановувати техніку легкої атлетики [6, с. 
117] .  Необхідно також вивчати елементи техніки бігу, 
стрибків і метань. Загальна фізична підготовка є кра-
щою основою для успішної наступної спеціалізації в 
обраному виді легкої атлетики. Загальна фізична під-
готовка проводиться в напрямку гармонійного роз-
витку школярів. Саме ігри мають особливо важливе 
значення, тому що вони мають здатність поєднувати 
такі окремі якості, як сила, швидкість і витривалість 
та направляють їх в одне русло. 

У віці 12-13 років хлопчики й дівчата, віддаю-
чи перевагу грі, можуть виконувати і легкоатлетичні 
вправи. Діти починають цікавитися технікою того 
виду легкої атлетики, який доступний їм. З цього часу 
поряд з ігровим методом, що як і раніше залишається 
основним, варто застосовувати метод вправ. В іграх 
діти звичайно виконують роботу середньої і дуже ви-
сокої інтенсивності. При цьому навантаження і від-
починок чергуються, що добре впливає на серцево-
судинну систему і весь організм у цілому. Необхідно 
при підборі ігор дотримуватися також відомого в пе-
дагогіці правила поступового переходу від легкого до 
складного. Для визначення ступеня труднощів ігор 
варто враховувати кількість елементів, що входять у 
гру (біг, стрибки, метання і т. д.). Ігри, у які входить 
менша кількість елементів, є більш легкими. В ціло-
му аналіз наукової та методичної літератури свідчить, 
що методика проведення уроків фізичної культури з 
використанням рухливих ігор і естафет з метою роз-
витку фізичних якостей школярів і з урахуванням їх 
вікового періоду (сенситивного – найкращого для їх 
розвитку) достатньо розроблена.

Аналіз методичних напрямків і концептуальних 
підходів, запропонованих авторами багатьох наукових 
до сліджень, визначив провідну роль розвитку швидкіс-
них можливостей в підлітковому віці, що в свою чергу 
забезпечує позитивний вплив на підвищення працез-
датності, на розвиток витривалості як на цьому етапі 
навчання, так і в подальшому житті [2, 3]. Швидкість 

проявляється в наступних формах: схований період ру-
хової реакції, темп рухів і їх точність у часі, швидкість 
переміщення окремих ланок тіла в просторі [5, 8].

У віці 8-12 років зростання максимальної  швид-
кості бігу обумовлене прудкістю рухів, а у віці 12-14 
років швидкість зростає основним чином за раху-
нок зростання швидкісно-силових якостей і м’язової 
сили. З метою розвитку прудкості необхідно прагнути 
до максимального темпу бігу і частоти рухів. Дуже ко-
рисними є спортивні і рухливі ігри, вправи в ігровій та 
змагальній формах [3, 6, 8]. Комплексно-варіативний 
метод виконання бігових і стрибкових вправ є най-
більш ефективним [2, с. 99]. 

Таким чином, дуже важливо добитися неперервно-
го зростання спеціальних координаційних процесів і 
м’язових зусиль, тобто забезпечити вибір цілеспрямо-
ваного ефективного методу. Але, як на нашу думку, 
в науково-методичній літературі недостатньо висвіт-
лено:

методичні підходи до організації спеціальних легко-• 
атлетичних вправ, спрямованих на удосконалення в 
техніці бігу з включенням ігрових завдань;
варіанти ефективних вправ, які на практиці найчас-• 
тіше пропонуються як вправи структурної подоби із 
змагальними в легкій атлетиці, що робить неможли-
вим їх правильне виконання учнями;
оптимальне співвідношення кількісних і якісних • 
параметрів спеціальних легкоатлетичних вправ, ви-
конання яких пов’язано з особли востями їх впливу 
на організм школярів.

Роботу виконано за планом НДР кафедри теорії та 
методики фізичного виховання Бердянського державного 
педагогічного університету на 2011–2012 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати 

та експериментально виявити: по-перше, на 
основі використання ігрових завдань з учнями 
середнього шкільного віку домогтися підвищення 
їх рухової активності, що дозволить позитивно 
впливати на стан їхнього здоров’я, працездатності 
та фізичної підготовленості; по-друге, пошук 
ефективної послідовної і системної дії використання 
спеціальних вправ, оптимального співвідношення 
кількісних і якісних параметрів технічної та фізичної 
підготовленості учнів під час занять легкоатлетичними 
вправами, їх вплив на кінцевий результат.

У процесі занять з досліджуваними групами були 
поставлені такі завдання:

1. Вивчити стан питання про рівень розвитку 
фізичної підготовленості підлітків за літературними 
джерелами.

2. Проаналізувати основні засоби навчання та стан 
і рівень фізичної підготовленості школярів. 

3. Розкрити суть особливостей використання 
ігрових завдань і спеціальних легкоатлетичних вправ, 
спрямованих на удосконалення в техніці бігу, розвитку 
швидкості й швидкісно-силової підготовленості учнів.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження уроків 
фізичної культури, хронометрування, педагогічне 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

тестування й педагогічний експеримент з обов’язковим 
дотриманням таких умов: 

1. Урок фізичної культури з легкої атлетики 
проводиться в ігровій формі [6, с. 119] і на засадах 
концепції тренування (В.К. Бальсевич, В.Г. Большенков 
та інші), з урахуванням поступового збільшення та 
регулювання навантажень, що визивають відповідні 
реакції організму і його адаптацію. Ігровий метод не 
повинен протиставлятися звичайним засобам і методам 
підготовки, а доповнювати їх, відповідати шкільній 
програмі та сприяти більш повному вирішенню 
задач підготовки учнів. Поступово збільшувалася 
кількість часу на уроці для рухливих та спортивних 
ігор (баскетбол, футбол) та естафет з 15-20% ( 2- й 
і 4-й тиждень) на початку експерименту, до 30-50 
% на кінець експерименту, а також у тижневому 
розкладі (наприклад: 1 урок тижня – 15-20%, 2 урок 
– 30-50%).

При підборі ігор ми керувалися наступними 
рекомендаціями [3, 6]: ігрові засоби потрібно 
використовувати також у підготовчій частині, 
комбінуючи їх зі звичайними вправами, які 
застосовуються для розігрівання; естафети варто 
проводити в першій половині основної частини 
уроку. Естафетний біг по колу є обов’язковою 
частиною, тривалість і кількість якого залежить 
від часу відведеного на ігрові вправи в основній 
частині уроку, після вирішення задач по навчанню 
техніці бігу. В. А. Трофимов вважає, що в основному 
повинні застосовуватися ігри, що складаються з бігу 
(ривків, утікання від партнера, лову його) [6,с.125], а 
особливу увагу треба приділяти ігровим засобам, що 
розвивають силу ніг і стрибучість. Стрибки, підскоки 
мають бути різноманітними і виконуватися з різних 
вихідних положень (через перешкоди, без перешкод, 
до гравця, від гравця, стрибки за м’ячем і т.д.) Стрибки, 
які застосовуються під час ігор, відрізняються тим, 
що в них немає спеціально підібраного розбігу, і 
виконуються вони будь-яким способом, в залежнос-
ті від умов. Ці особливості стрибків роблять їх ви-
ключно цінними для розвитку в гравців координації 
і швидкості дій. Естафети, що складаються з різнома-
нітних стрибків, краще проводити наприкінці осно-
вної частини уроку.

2. Якісні зміни в фізичному стані та підготовці 
школярів забезпечуються системою уроків, на яких 
вони виконують в різних пропорціях і навантаженнях 
ігрові завдання та спеціальні бігові і стрибкові вправи, 
які спрямовані в першу чергу на розвиток швидкісних 
можливостей. На кожному уроці, в кожній черговій 
пробіжці учень повинен намагатися перевершити 
свою максимальну швидкість бігу, а кількість про-
біжок, виконана кожним учнем, визначається момен-
том, з якого починалось знижування швидкості бігу. 
Після цього, пробіжки, що мають за мету розвиток 
швидкості бігу, варто припинити. Бігові і стрибкові 
вправи виконуються повторно за комплексно – варі-
ативним методом (наприклад, 1 – частий біг на місці, 
високо піднімаючи коліно, різке прискорення на 5- 15 
метрів і далі комплекс бігових вправ: біг з закиданням 

гомілок, «дріботливий» біг, різні види скоків. Кожна 
вправа з прискоренням на 5 – 7метрів через 10 – 20 
метрів ходьби або бігу – індивідуально, загальна від-
стань виконання – 40 – 60 метрів. 

3. Варіативного чергування зусиль в блоці 
бігових вправ, наприклад, в 1- й серії – виконувати 
легко, вільно, з максимальним розслабленням; 2 
серія – швидке виконання у ¾, з контролем рухів; 
3 серія – біг на максимальний результат. Крім того, 
використовуємо біг по повороту, біг з гандикапами, 
естафетний біг по колу, біг на різні дистанції із 
зміною темпу та метод змагання з виставлянням 
оцінок за техніку виконання. На наступних уроках 
поступово збільшується дистанція бігу і складність 
виконання завдання – удосконалювання в техніці бігу 
з використанням різного положення низького старту. 
З метою розвитку спритності, координації рухів, 
швидкісно-силових здібностей використовувалися 
вправи основної гімнастики, спеціально-підготовчі 
вправи метальників, силові вправи. Обсяг та 
інтенсивність їх виконання зменшувалися відповідно 
до зростання долі використання рухливих ігор та 
естафет.

4. Дотримуватися рекомендацій відомого фахівця з 
легкої атлетики В.В.Петровського щодо пріоритетного 
розвитку фізичних здібностей у порівнянні з іншими 
учбово-тренувальними завданнями, домагатися 
більш повного і всебічного розвитку фізичних 
якостей учнів; уникнення надмірних навантажень, 
враховуючи при цьому, що добір фізичних вправ 
залежить від багатьох факторів, насамперед, від рівня 
підготовленості учнів, застосування різносторонніх 
вправ для розвитку сили, спритності, гнучкості 
(наприклад, зміна поз, поза з розтягом певних м’язів 
змінюється позою, яка передбачає їх скорочення), 
переключення навантаження на інші частини тіла, 
зміна напрямків їх впливу на організм. На всіх уроках 
легкої атлетики здійснюється диференційований 
підхід до навантаження учнів шляхом контролю за 
ЧСС і візуального спостереження за учнями.

Організація дослідження. Дослідження 
проводились на базі загальноосвітньої школи №11 м. 
Бердянськ, у ході яких впродовж 16 уроків (вересень-
жовтень 2010) учням пропонувались ігрові та 
легкоатлетичні вправи. Було обстежено 79 практично 
здорових учнів 6-7 класів ( дівчата та хлопці). 

Рівень розвитку швидкісних можливостей 
контрольної і експериментальних груп хлопців та 
дівчат кожного класу був приблизно рівним, а строки 
й умови проведення дослідження були рівнозначними. 
У всіх класах на розвиток фізичних якостей, 
удосконалення в техніці виконання спеціальних 
вправ бігунів виділялась однакова кількість часу, 
але в експериментальній групі (38 учнів), більшість 
вправ виконувалися варіативним та ігровим 
методом і були переважно спрямовані на розвиток  
швидкості і швидкісно-силових якостей. Для корекції 
педагогічного впливу у фізичній і технічній підготовці 
школярів використовувалися методи візуальної оцінки 
і тестування.
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Результати дослідження.
Порівняльний аналіз даних, отриманих нами в ході 

дослідження, довів правомірність наших припущень 
відносно того, що системне і направлене використання 
ігрових методів навчання і тренування школярів 
під час виконання ними різноманітних бігових та 
стрибкових вправ має сприяти розвитку швидкісних 
можливостей. Отримані результати опрацьовані 
статистично і представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці, результати бігу на 60-метрову 
дистанцію покращилися у всіх класах, при цьому слід 
виділити більш виразну динаміку у підлітків експери-
ментальної групи. Так, приріст середнього показника 
швидкості в експериментальному 6 класі забезпечив ви-
хід класу на достатній рівень компетентності згідно ви-
мог навчальних нормативів і  перевищував відповідно 
контрольний клас на 0,8 с., у дівчат і 0,21 с., у хлопців.

Середні показники результатів бігу на 60 метрів 
експериментального 7 класу відповідають вимогам на-
вчальних нормативів до високого рівня компетентності 
і перевищували відповідно у дівчат на 0,26с., і у хлопців 
на  0,16 с., результати учнів контрольного класу. Статис-
тична обробка результатів проведена методами варіа-
ційної статистики з використанням парного t- критерію 
Стьюдента показала при p<0,05 статистично значиму 
вірогідність різниці між середніми показниками  
бігу на 60 метрів на початку та в кінці дослідження 
в експериментальних класах, що свідчить про не 
випадковість різниці між результатами та ефективністю 
проведення уроків. Такі ж розрахунки в контрольних 
класах виявили нижчі показники t-критерію 
статистично значимих або статистично невизначених. 
Розрахунки за двовибірковим t- критерієм Стьюдента 
при p<0,05 за недостатньої кількості досліджуваних та 
нерівними складами контрольних і експериментальних 
класів  показали статистичну невизначеність або 
статичну незначимість.

Аналізуючи результати, які були отримані у 
дослідженні, можна зробити висновок, що позитивні 
зрушення відбулися  за рахунок послідовних і 
системних дій проведення уроків з легкої атлетики та 
використання різноманітних  легкоатлетичних вправ, 
а також  їх проведення в основному за варіативними 
та ігровими методами.

Крім того, треба враховувати позитивні зміни 
у психологічному стані  підлітків. Так, завдяки 
цілеспрямованим діям педагогів, вдалося значно 
підвищити мотивацію школярів до занять фізичними 
вправами, відвідування уроків фізичної культури 
досягло 100%, зросла рухова активність і покращилася 
учбова дисципліна школярів, що дало змогу підняти 
моторну щільність уроків до 90%. 

Висновки.
Підсумовуючи викладене вище, варто зробити такі 

висновки й рекомендації:
1. Використання рухливих ігор та легкоатлетичних 

вправ на уроках фізичної культури в середніх класах 
дає змогу педагогічним працівникам досягти кращих 
результатів навчання в зміцненні здоров'я і розвитку 
функціональних можливостей організму учнів, покра-
щення їх фізичної підготовленості, а також створює 
позитивні умови для формування стійкого інтересу до 
занять фізичною культурою. 

2. У підлітковому віці до 50% часу уроку треба від-
водити ігровим вправам та естафетам.

3. При підборі ігор треба керуватися правилом, що бі-
гові й стрибкові вправи повинні мати цілеспрямований, 
але в той же час варіативний, різноманітний характер 
впливу на розвиток швидкісних можливостей школярів, 
особливо на їх зусилля ( ефект “переключення “).

Перспективи подальших досліджень передбача-
ють створення нових методичних підходів щодо про-
ведення занять з легкої атлетики на уроках фізичної 
культури в школі.

Таблиця 1
Динаміка зміни швидкості бігу на 60- метрову дистанцію учнями 6-7 класів  

контрольної та експериментальної групи

Група
Час обстеження Різниця

До педагогічного  
експерименту

Після  педагогічного 
експерименту

Абсолютна 
величина

%

Відносна  
величина

%n М±m n М±m
6 клас (дівчата)

Контрольна 111 10,85±0.26 111 10.75±0,23 - 0,10 0,92
Експеримент 8 10,80± 0.29 8 10.62± 0,22 - 0,18 1,66

6 клас (хлопці)
Контрольна 99 10,73± 0,16 99 10,60±0,17 - 0,13 1,12

Експеримент 112 10,69± 0,16 112 10,35 ± 0,22 - 0,34 3,18
7 клас (дівчата)

Контрольна 88 10.63± 0,21 88 10,51 ± 0,22 -0,12 1,12
Експеримент 112 10,66± 0,20 112 10,28± 0.21 -0,38 3,56

7клас (хлопці)
Контрольна 113 9,54± 0.14 113 9,39± 0,13 -0,15 1,57

Експеримент 66 9,53± 0,27 66 9,22± 0,27 -0,31 3,25
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Динаміка проходження кілометрової дистанції у веслуванні  
на байдарках та каное на чемпіонатах світу 2009-2011 років

Коваленко С.О., Гречуха С.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
За протоколами Чемпіонатів Світу 
з веслування на байдарках і каное 
2009-2001 років проаналізована 
динаміка проходження фіналів на 
дистанції 1000 метрів. З’ясовано, 
що лідери світового веслування 
в основному віддають перевагу 
тактиці контролювання суперників 
на дистанції. Для всіх типів човнів 
характерною є значно менший 
час на першому 250-метровому 
відрізкові (на 4-8%) у порівнянні 
з другою та третьою чвертями 
дистанції. Динаміка проходження 
дистанції 1000 м відрізняється 
від типу човнів та індивідуальних 
особливостей підготовленості 
спортсменів.

Коваленко С.А., Гречуха С.В. Динамика 
прохождения километровой дистанции 
в гребле на байдарках и каноэ на чем-
пионатах мира 2009-2011 годов. За про-
токолами Чемпионатов Мира с гребли на 
байдарках и каноэ 2009-2011 годов проана-
лизирована динамика прохождения фина-
лов на дистанции 1000 метров. Выяснено, 
что лидеры мировой гребли в основном 
отдают преимущество тактики контролиро-
вания соперников на дистанции. Для всех 
типов лодок характерным есть значительно 
меньшее время на первом 250-метровом 
отрезке (на 4-8%) в сравнении со второй 
и третей четвертями дистанции. Динамика 
прохождения дистанции 1000 м отличается 
от типов лодок и индивидуальных особен-
ностей подготовленности спортсменов.

Kovalenko S.O., Grechuha S.V. The 
dynamics of covering 1 km distance 
in rowing and canoeing on 2009-2011 
World Championships. The dynamics 
of covering 1000 m finals was analyzed 
according to the protocols of 2009-
2010 World Championships in rowing 
and canoeing. The leaders of the world 
rowing were found to prefer the tactics of 
controlling opponents at the distance. The 
characteristic feature for all boat types is 
significantly less time at the first 250-m of 
the distance (on 4-8%) if compared with the 
second and third quarters of the distance. 
The dynamics of covering 1000 m distance 
differs and depends on the boat type and 
individual peculiarities of the sportsmen’s 
preparedness.

Ключові слова:
веслування на байдарках та ка-
ное, тактика.

гребля на байдарках и каноэ, тактика. rowing and canoeing, tactics.

Вступ. 1

Однією з основних задач теорії та практики спорту 
є розробка модельних характеристик спортсменів 
високого класу [6]. Модельні значення морфологічних 
та функціональних показників елітних веслувальни-
ків представлені і проаналізовані багатьма авторами 
[5, 3, 8]. Втім питанням особливостей тактики прохо-
дження олімпійських дистанцій у цьому виді спорту 
не приділяється належна увага. Загальноприйнято, що 
оптимальним для досягнення найвищого результату 
при виконанні змагальних вправ тривалістю 3-5 хви-
лин є рівномірний темп подолання дистанції [7, 9].

Разом з цим прогрес у підготовленості 
веслувальників, вдосконаленні конструкції човнів 
може приводити до якісних та кількісних зрушень 
у динаміці проходження дистанції 1000 метрів 
у порівнянні з минулим. Не з’ясовано і те як 
відрізняються ці параметри в залежності від виду 
програми.

Тому задачею даного дослідження було провести 
статистичний аналіз швидкості проходження 
кілометрової дистанції у фіналістів Чемпіонатів Світу 
(ЧС) з веслування на байдарках і каное 2009-2011 років.

Робота виконана у відповідності до планів науково-
дослідної роботи інституту фізичної культури, спорту 
та здоров’я Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Проведений аналіз протоколів ЧС з веслування на 

байдарках і каное 2009 року у Канаді, 2010 у Польщі, 
2011 в Угорщині. Доступ до цих даних представлений 
відповідно за адресами: 
http://zap.norex.ca/, 
http://www.kayak2010.com, 
http://sportline-results.heroku.com/competition/ 

16777217. 

© Коваленко С.О., Гречуха С.В., 2011

У протоколах наведені доріжки учасників, час 
проходження відрізків 250 м, 500 м, 750 м, 1000 м, 
напрямок і швидкість вітру. Обраховували час та місце 
на кожному 250-метрового відрізку, різниці на них від 
найкращого індивідуального результату на дистанції. 
Проводили порівняння з визначенням вірогідності 
відмінностей [2] між середніми цих показників у осіб, 
що зайняли місця з 1-го по 4-те та з 5-го по 8-ме та 
між учасниками, що стартували по 4-6 доріжкам та 1, 
2, 8, 9 доріжкам.

Результати дослідження.
Відомо, що швидкість проходження дистанції у 

веслування може варіювати не тільки від підготовле-
ності спортсменів, а і в залежності від погодних умов, 
температури води, особливостей конкретної дистанції 
[4]. ЧС 2009-2011 роках проходили на різних дистан-
ціях, з різним спрямуванням руху повітря від -1,6 м/с 
до +2,7 м/с (у Szeged навіть для різних класів човнів), 
його температурою від 20ºС до 33ºС, температурою 
води 18ºС для Poznan та 22ºС для Szeged. Тому і час 
подолання кілометрової дистанції у переможців цих 
трьох чемпіонатів відрізнявся для С-2, С-4, К-4, К-2 у 
межах 6,310-7,602 секунд, у К-4 на 9,703 секунд, а  в 
С-1 – 13,028 секунд. 

Втім визначення усереднених модельних характе-
ристик швидкості на дистанції для різних класів суден 
фіналістів ЧС є безумовно цінним як для побудови тре-
нувального процесу так і розробки змагальної такти-
ки. Тому аналізували середній час всіх 250-метрових 
відрізків у осіб, що зайняли 1-8 місця на ЧС (n=24) 
(рис. 2). З’ясовано, що в усіх класах суден перші 250 
м долались вірогідно швидше, ніж наступні (р<0,001). 
Часу подолання відрізків 250-500 м та 500-750 м був 
більшим відносно стартового відрізку в С-1 на 6,13 
та 7,86%, К-1 – 7,19 та 7,95%, С-2 – 5,11 та 5,34%, 
К-2 – 11,99 та 4,05%, С-4 – 5,79 та 6,12%, К-4 – 3,61 
та 7,31%. На фінішному відрізку спостерігається най-
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більше збільшення швидкості руху в С-1 та К-1.
Таким чином акцент на фінішне прискорення ха-

рактерний для одиночних човнів, а для двійок та чет-
вірок переважною є тактика підтримання стабільного 
дистанційного ходу.

Для з’ясування найбільш ефективної тактики про-
водили порівняння особливостей динаміки прохо-
дження дистанції за видами олімпійської програми 
спортсменами, що зайняли 1-4 місця (І група) та 5-8 
місця (ІІ група) (табл. 1). Так більш швидко пройшли 
стартовий відрізок дистанції (р<0.05) учасники І групи 
тільки в C-2. Втім, на відміну від інших видів човнів, 
у них не було вірогідних відмінностей на фінішному 
відрізку по відношенню до ІІ групи. В К-1 перевага 
формується на всіх відрізках з 250 м по 1000 м, а у С-1 
з 500 м до 1000 м. Для завоювання найвищих місць у 
К-2 та К-4 вирішальним є фінішний відрізок дистан-
ції. Отже існують суттєві відмінності у динаміці про-
ходження дистанції 1000 м на ЧС у лідерів в окремих 
видах програми. 

У веслувальному спорті відомі декілька варіантів 
побудови проходження змагальних дистанцій [4]. Для 
оцінки вибраного тактичного варіанту важливим є не 
тільки швидкість проходження окремих відрізків, а і 
те яку позицію по відношенню до суперників займає 
веслувальник. Тому порівнювали місця на кожному 
відрізку дистанції у спортсменів І та ІІ груп. Так в С-1, 
С-2, К-1 на всіх відмітках середнє місце у І групі було 
вірогідно вищим і поступово покращувалось упро-

довж гонки. Таким чином у цих класах суден переваж-
ною була вибрана тактика відриву від супротивника 
по ходу дистанції. У К-2 місце І групи на стартовому 
відрізку, К-4 на перших трьох відрізках не відрізня-
ється від ІІ групи, що може бути свідченням ефектив-
ності декількох тактичних побудов. Наприклад, пере-
можці ЧС 2011 року в К-2 Gelle P., Vicek E. займали на 
проміжних 250-метрових відрізках 7, 6 та 6 місця, а 
чемпіони у цьому класі 2009 року Merchan E., Gosgaya 
D. відповідно 1, 3, 1 місця.

Динаміка проходження кілометрової дистанції 
може бути обумовлена сучасним рівнем функціональ-
ної, технічної підготовленості спортсменів та так-
тичною її побудовою. Для з’ясування індивідуальної 
динаміки без врахування середньої швидкості човна 
для окремого спортсмена чи екіпажу (що характери-
зує в основному рівень функціональної та технічної 
підготовленості) розраховували відхилення часу про-
ходження кожного 250-метрового відрізку від індиві-
дуально кращого по дистанції (табл. 2). 

На стартовому відрізку дистанції в К-4 всі фі-
налісти ЧС показали найкращий результат з усіх 
250-метрових відрізків, у К-1 – 87,5% спортсменів, 
С-2 – 75%, С-1 – 58,4%, К-2 – 54,2%.  На фінішній 
250-метрівці найкращий індивідуальний результат 
показали 33,3% каноїстів-одиничників (причому в 
основному за рахунок ЧС 2011 року, коли гонка від-
бувалась проти вітру і тривала довше), 19% – команд 
у С-2, 12,5% – байдарочників-одиночників. Цікавим 

Рис. 1. Результати проходження окремих відрізків дистанції 1000 м у фіналістів ЧС  
з веслування на байдарках та каное 2009-2011 років
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Таблиця 1

Результати (сек) проходження дистанції 1000 м у осіб з різним підсумковим місцем на Чемпіонатах Світу з 
веслування на байдарках та каное 2009-2011 років

Клас Місця Відрізки дистанції (м)
0-250 250-500 500-750 750-1000

C-1 1-4
5-8

58,02±0,62
58,50±0,75

61,20±0,71
62,47±0,75

61,74±0,64
63,94±0,63**

58,37±0,45
60,76±0,74***

C-2 1-4
5-8

52,77±0,37
53,61±0,36*

55,53±0,66
56,29±0,31

55,22±0,38
56,84±0,38***

54,55±0,36
55,32±0,75

K-1 1-4
5-8

51,16±0,50
51,61±0,43

54,52±0,56
55,65±0,50*

54,85±0,37
56,10±0,44**

52,95±0,40
54,20±0,42***

K-2 1-4
5-8

46,87±0,29
47,34±0,39

52,36±1,07
53,14±1,16

48,77±1,44
49,26±1,45

49,23±0,40
50,16±0,40*

K-4 1-4
5-8

43,05±0,37
43,08±0,18

44,83±0,45
44,43±0,48

45,78±0,41
46,66±0,38

44,63±0,29
45,95±0,75***

Примітка. *- р<0,05;  **- р<0,01; ***- р<0,001 між значеннями спортсменів І та ІІ груп

Таблиця 2
Різниці від найкращого індивідуального результату (сек) при проходженні відрізків дистанції 1000 м на 

Чемпіонатах Світу з веслування на байдарках та каное 2009-2011 років

Клас Підсумкові
місця

Відрізки дистанції (м)
0-250 250-500 500-750 750-1000

C-1 1-4
5-8

0,85±0,39
0,53±0,30

4,03±0,62
4,49±0,55

4,57±0,52
5,97±0,53**

1,20±0,34
2,79±1,01**

C-2 1-4
5-8

0,20±0,13
0,14±0,14

2,97±0,83
2,82±0,50

2,65±0,48
3,37±0,44

1,99±0,45
1,85±0,81

K-1 1-4
5-8

0,44±0,36
0,01±0,01***

3,79±0,51
4,05±0,40

4,12±0,31
4,51±0,43

2,23±0,48
2,61±0,51

K-2 1-4
5-8

1,42±0,56
1,43±0,51

6,92±1,73
7,23±1,70

3,32±0,84
3,35±0,78

3,78±0,83
4,25±1,06

K-4 1-4
5-8

0
0

1,77±0,72
1,35±0,60

2,73±0,51
3,37±0,68

1,58±0,33
2,87±0,33***

Примітка. **- р<0,01; ***- р<0,001 між значеннями спортсменів І та ІІ груп

було те, що 33,3% команд у К-2 показали індивіду-
ально найкращий результат на відрізку 500-750 м (під 
час долання дистанції на ЧС 2010 року). Відмінності 
у індивідуальній динаміці проходження дистанції між 
спортсменами І та ІІ груп проявляються тільки у С-1 
на другій її половині та у К-4 на фінішному відрізку.

Отже у веслуванні на байдарках і каное рівномір-
не проходження дистанції ускладнюється необхідніс-
тю зриву човна зі старту, що, ймовірно, відбувається 
в умовах анаеробного енергозабезпечення м’язової 
діяльності. Спортсмени, що проходять стартовій від-
різок недостатньо швидко, крім створення на них пси-
хологічного тиску можуть опинитись у хвилі човна 
який іде попереду. 

Висновки
Динаміка проходження дистанції 1000м відрізня-

ється від типу човнів та індивідуальних особливостей 
підготовленості спортсменів.

Для спортсменів, що посіли високі місця фіналі 
Чемпіонатів Світу з веслування на байдарках і каное 
характерне збільшення відносно дистанційної швид-
кості на фінішному відрізкові, виражене у більшій 
мірі ніж у учасників, що зайняли 5-8 місця.

Лідери світового веслування надають перевагу 
тактиці контролювання суперників на дистанції так-
тиці рівномірного її проходження.

Для всіх видів човнів характерною є значно мен-
ший час на першому 250-метровому відрізкові (на 
4-8%) у порівнянні з другою та третьою чвертями 
дистанції. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку вбачаються в аналізі статистичного матеріалу 
по більшій кількості стартів, з’ясуванні динаміки про-
ходження дистанції на змаганнях різного рангу.
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Особливості фізичного, психофізіологічного розвитку та 

фізичної підготовленості дітей 1-5 років
Коробєйніков Г.В., Козіна Ж.Л., Лахно О.Г.

Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Харківський національний педагогічний університет імні Г.С. Сковороди 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Наведено результати визначення 
показників фізичного розвитку, 
психофізіологічних можливостей 
та фізичної підготовленості дітей. 
У дослідженні взяли участь 52 
дитини вікової групи 1-2 років, 56 
дітей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 
Встановлено, що у віковій групі 
дітей 4-5 років час простої реак-
ції на звуковий подразник нижче 
часу простої реакції на світловий 
подразник. Рекомендовано у фі-
зичному вихованні дітей застосо-
вувати методики, що інтегрально 
активізують всі сенсорні системи. 
Зазначено, що звуковий сигнал у 
дітей викликає велику емоційну 
реакцію в порівнянні зі світло-
вим сигналом. Це призводить до 
зменшення латентного часу ре-
акції на звуковий подразник.

Коробейников Г.В., Козина Ж.Л., Лахно Е.Г. 
Особенности физического, психофизио-
логического развития и физической под-
готовленности детей 1-5 лет. Приведены 
результаты определения показателей фи-
зического развития, психофизиологических 
возможностей и физической подготовленно-
сти детей. В исследовании приняли участие 
52 ребенка возрастной группы 1-2 лет, 56 
детей 3-4 лет, 56 детей 4-5 лет. Установлено, 
что в возрастной группе детей 4-5 лет время 
простой реакции на звуковой раздражитель 
ниже времени простой реакции на световой 
раздражитель. Рекомендуется в воспитании 
детей применять методики, которые инте-
грально активизируют все сенсорные си-
стемы. Указано, что звуковой сигнал у детей 
вызывает большую эмоциональную реакцию 
по сравнению со световым сигналом. Это 
приводит к уменьшению латентного времени 
реакции на звуковой раздражитель. 

Korobeinikov G.V., Kozina Zh.L., 
Lakhno E.G. Features of the physical, 
psycho-physiological development and 
physical fitness of children 1-5 years. 
The results of the indicators of physical 
development, psycho-physiological 
capacity and physical fitness of children. 
The study involved 52 children aged 1-2 
years, 3-4 years 56 children, 56 children 
4-5 years. It is established that in the age 
group of children 4-5 years time, a simple 
reaction to an auditory stimulus following 
simple reaction time to visual stimulus. 
It is recommended to use parenting 
techniques that are integrally stimulate 
all the sensory systems. Pointed out that 
the sound of children causes greater 
emotional response in comparison with 
the light signal. This reduces the latency 
time of reaction to an auditory stimulus.

Ключові слова:
діти, розвиток, фізична підго-
товленість, психофізіологічні 
можливості.

дети, развитие, физическая подготовлен-
ность, психофизиологические возможнос-
ти.

children, development, physical fitness, 
physiological features.

Вступ.1

У давні часи, коли від розвитку фізичних якостей, 
технічних навичок та умінь залежало життя, фізич-
ному вихованню надавалося найважливіше значення. 
“Він не вміє ні читати, ні плавати”, – говорили в Древ-
ній Греції, бажаючи підкреслити повну неспромож-
ність людини [10, 11, 12]. Зараз, коли, з одного боку, 
спорт наближається до піку людських можливостей, 
а, з іншого боку, цивілізація страждає від гіподинамії 
[17, 18, 21], найважливішу роль починає грати розроб-
ка методик та приладів, які гармонійно зближують фі-
зичний, психологічний та інтелектуальний розвиток 
дитини [10, 11, 12, 13, 14]. Для того, щоб розробка ме-
тодик інтегрального розвитку дитини стала реальніс-
тю, необхідне дослідження особливостей фізичного, 
психофізіологічного розвитку та фізичної підготовле-
ності дітей 1-5 років [9, 23].

Робота виконувалася згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді і спорту за темою 2.1.9 «Теоретико-
методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в окремих групах видів 
спорту» (№ державної реєстрації 0108U010862) і за 
темою 2.4.1.4.3 п «Психологічні, педагогічні і медико-
біологічні засоби відновлення працездатності в спор-
тивних іграх» (№ державної реєстрації 0106U011989).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – визначити особливості фізичного, 

психофізіологічного розвитку та фізичної підготовле-
ності дітей 1-5 років.

© Коробєйніков Г.В., Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., 2011

Методи та організація дослідження. Для визна-
чення рівня фізичного, психофізіологічного розвитку 
та фізичної підготовленості дітей 1-5 років було про-
ведено психофізіологічне тестування, що включає ви-
значення латентного часу простої реакції на світловий 
і звуковий на подразники; педагогічне тестування, що 
включає біг 10 м., метання мішечка з піском вагою 40 
г, стрибок у довжину з місця, утримання рівноваги на 
одній нозі. В якості показників фізичного розвитку за-
стосовуються довжина і маса тіла. Отримано резуль-
тати оброблялися за допомогою методів математичної 
статистики. 

Дослідження проводилося на базі дитячого саду-
ясел м. Дніпропетровська «Зернятко». У дослідженні 
взяли участь 52 дитини вікової групи 1-2 років, 56 ді-
тей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 

Отримані дані математично оброблялися із засто-
суванням методів порівняння середніх за t-критерієм 
Стьюдента, на основі чого були зроблені висновки про 
ступінь взаємозв’язку показників фізичної підготов-
леності, фізичного і психофізіологічного розвитку та 
структурі показників комплексного розвитку і підго-
товленості дітей. На основі отриманих даних робили-
ся висновки про необхідність розробки та особливості 
методик інтегрального розвитку дітей 1-5 років. 

Результати дослідження та їх обговорення.
Для того, щоб отримати загальну характеристику 

кожної вікової групи випробовуваних, було розрахо-
вано середні показники за всіма тестами (табл. 1, 2, 
3). Розглянемо отримано показники для кожної віко-
вої групи дітей, тобто дітей 1-2 років, 3-4 років і 4-5 
років. 
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Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
1-2 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 1) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 93, 43±5, 43 см) (табл. 1). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за 
тестом «Біг 10 м», оскільки проведення інших тес-
тів в даній віковій групі викликає певні складнощі, 
пов’язані з віковими особливостями даного контин-
генту обстежуваних. Слід зазначити, що визначення 
рівня фізичної підготовленості та рівня психофізіоло-
гічного розвитку у віковій групі дітей 1-2 років до на-
шого дослідження не проводилося. З цієї точки зору, 
наші дані є новими в даній галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 1-2 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 4, 11±0, 55 с; показник про-
стої реакції на світловий подразник склав 1463, 93±55, 
65 мс, коефіцієнт варіації показника часу простої 
реакції на світловий подразник склав 53, 46±8, 97% 
(табл. 1). Показник часу простої реакції на звуковий 
подразник становить 1273, 89±23, 34 мс, коефіцієнт 
варіацій часу простої реакції на звуковий подразник 
становить 48, 14 ± 4, 43% (табл. 1). 

У дослідженнях [1, 15-19], що проводяться на гру-
пах більш старшого віку, отримано дані, які свідчать 
про те, що показник часу простої реакції на звуковий 
подразник вище в порівнянні з показником часу про-
стої реакції на світловий подразник. 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 1-2 років час простої ре-
акції на звуковий подразник нижче часу простої реакції 
на світловий подразник. Ми можемо пояснити отрима-
но результати тим, що звуковий сигнал у дітей викликає 
велику емоційну реакцію в порівнянні зі світловим сиг-
налом, що, можливо, призводить до зменшення латент-
ного часу реакції на звуковий подразник у порівнянні з 
латентним часом реакції на світловий подразник. Крім 
того, слуховий аналізатор є еволюційно більш древнім 
в порівнянні із зоровим [3, 4], і в зв’язку з тим, що онто-
генез є відображенням філогенезу [4], у дітей слуховий 
аналізатор більш чутливий. 

Багато авторів вказують також на те, що, перебуваю-
чи в утробі матері, дитина сприймає звуки, що, на наш 
погляд, також може обумовлювати більш ранній роз-
виток слухового аналізатора в порівнянні із зоровим. 
Це також свідчить про те, що у фізичному вихованні 
дітей 1-2 років необхідно застосовувати методики, що 

активізують слуховий аналізатор, наприклад, виконан-
ня вправ під музику, під віршовані рядки і т.д.

Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
3-4 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 2) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 105, 68±4, 42 см) (табл. 2). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за 
тестами «Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», 
«Метання мішечка з піском правою і лівою руками», 
«Час утримання рівноваги на одній нозі». Слід зазна-
чити, що визначення рівня фізичної підготовленості 
у віковій групі 3-4 проводилося іншими авторами за 
тестами «Біг 10 м», «Біг 20 м», «Біг 30 м», «Стрибок у 
довжину з місця», «Метання мішечка з піском правою 
і лівою руками », « Час утримання рівноваги на одній 
нозі ». Проте рівень психофізіологічних можливостей 
у віковій групі 3-4 років до нашого дослідження не 
вивчався. З цієї точки зору, наші дані є новими в даній 
галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 3-4 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 3, 53±0, 43 с; показник 
стрибка у довжину з місця склав 64, 14±11, 98 см, ме-
тання мішечка з піском правою рукою у віковій групі 
3 – 4 років становить 2, 56±0, 64 м, лівою рукою – 2, 
33±0, 59 м. Показник простої реакції на світловий по-
дразник склав 907, 00±11, 43 мс, коефіцієнт варіації 
показника часу простої реакції на світловий подраз-
ник склав 53, 54±8, 49% (табл. 2). Показник часу про-
стої реакції на звуковий подразник у віковій групі 3-4 
років становить 838, 11±70, 08 мс, коефіцієнт варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник становить 
47, 64± 5, 64% (табл. 2). 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 3-4 років аналогічно 
даним, отриманим у віковій групі 1-2 років, час про-
стої реакції на звуковий подразник нижче часу простої 
реакції на світловий подразник. Аналогічно обґрунту-
ванню отриманих даних у віковій групі 1-2 років, ми 
можемо пояснити отримано результати тим, що зву-
ковий сигнал у дітей викликає велику емоційну реак-
цію в порівнянні зі світловим сигналом, що, можливо, 
призводить до зменшення латентного часу реакції на 
звуковий подразник у порівнянні з латентним часом 
реакції на світловий подразник. 

Це свідчить про те, що у фізичному вихованні ді-
тей 3-4 років так само, як і у фізичному вихованні ді-

Таблиця 1
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1-2 років (n=28)

Показники х S
Довжина тіла, см 93, 43 5, 43
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 1463, 93 55, 65
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 53, 46 8, 97
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 1273, 89 23, 34
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 48, 14 4, 43
Біг 10 м, с 4, 11 0, 55
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тей 1-2 років, необхідно застосовувати методики, що 
активізують слуховий аналізатор, наприклад, вико-
нання вправ під музику, під віршовані рядки і т.д.

Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
4-5 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 3) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 111, 63±5, 59 см) (табл. 3). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за тес-
тами «Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», «Ме-
тання мішечка з піском правою і лівою руками», «Час 
утримання рівноваги на одній нозі». Слід зазначити, 
що визначення рівня фізичної підготовленості у віко-
вій групі 4-5 проводилося іншими авторами за тестами 
«Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», «Метання 
мішечка з піском правою і лівою руками», «Час утри-
мання рівноваги на одній нозі» та ін.. Однак рівень пси-
хофізіологічних можливостей у віковій групі 4-5 років 
до нашого дослідження не вивчався. З цієї точки зору, 
наші дані є новими в даній галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 4-5 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 3, 010, 20 с; показник 
стрибка у довжину з місця склав 72, 54±26, 97 см, ме-
тання мішечка з піском правою рукою у віковій групі 
3-4 років становить 3, 42±0, 91 м, лівою рукою – 3, 
04±0, 72 м. Показник простої реакції на світловий по-
дразник склав 692, 04±53, 20 мс, коефіцієнт варіації 

показника часу простої реакції на світловий подраз-
ник склав 40, 63±8, 70% (табл. 2). Показник часу про-
стої реакції на звуковий подразник у віковій групі 4-5 
років становить 576, 67±17, 28 мс, коефіцієнт варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник становить 
31, 63±2, 54% (табл. 3). 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 4-5 років аналогічно 
даним, отриманим у віковій групі 1-2 років і 3-4 років, 
час простої реакції на звуковий подразник нижче часу 
простої реакції на світловий подразник. Аналогічно 
обґрунтуванню отриманих даних у віковій групі 1-2 
років і у віковій групі 3-4 років, ми можемо пояснити 
отримано результати тим, що звуковий сигнал у ді-
тей викликає велику емоційну реакцію в порівнянні 
зі світловим сигналом, що, можливо, призводить до 
зменшення латентного часу реакції на звуковий по-
дразник у порівнянні з латентним часом реакції на 
світловий подразник. Крім того, слуховий аналізатор 
є еволюційно більш древнім в порівнянні із зоровим 
[3, 4, 22], і в зв'язку з тим, що онтогенез є відображен-
ням філогенезу [4], у дітей слуховий аналізатор більш 
чутливий. 

Це також свідчить про те, що у фізичному вихован-
ні дітей 4-5 років так само, як і у фізичному вихованні 
дітей 1-2 років і дітей 3-4 років, необхідно застосову-
вати методики, що активізують слуховий аналізатор, 
наприклад, виконання вправ під музику, під віршовані 
рядки і т.д. [17, 18, 20].

Таблиця 2
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-4 років (n=28)

Показники х S
Довжина тіла, см 105, 68 4, 42
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 907, 00 11, 43
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 53, 54 8, 49
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 838, 11 70, 08
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 47, 64 5, 64
Метання мішечка з піском правою рукою, м 2, 56 0, 59
Метання мішечка з піском лівою рукою, м 2, 33 0, 64
Біг 10 м, с 3, 53 0, 43
Стрибок у довжину з місця, см 64, 14 11, 98
Тест на рівновагу, с 8, 47 1, 47

Таблиця 3
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 4-5 років (n=27)

Показники х S
Довжина тіла, см 111, 63 5, 59
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 692, 04 53, 20
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 40, 63 8, 70
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 576, 67 17, 28
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 31, 63 2, 54
Метання мішечка з піском вагою 40г. правою рукою, м 3, 42 0, 91
Метання мішечка з піском вагою 40г. лівою рукою, м 3, 04 0, 72
Біг 10 м, с 3, 01 0, 20
Стрибок у довжину з місця, см 72, 54 26, 97
Тест на рівновагу, с 18, 79 4, 10
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Висновки.
У віковій групі дітей 1-2 років показник часу про-

бігання відрізка 10 м склав 4, 11±0, 55 с; показник 
простої реакції на світловий подразник склав 1463, 
93±55, 65 мс, коефіцієнт варіації показника часу про-
стої реакції на світловий подразник склав 53, 46±8, 
97%. Показник часу простої реакції на звуковий по-
дразник становить 1273, 89±23, 34 мс, коефіцієнт 
варіацій часу простої реакції на звуковий подразник 
становить 48, 14 ± 4, 43%.

У віковій групі дітей 3-4 років показник часу пробі-
гання відрізка 10 м склав 3, 53±0, 43 с; показник стриб-
ка у довжину з місця склав 64, 14±11, 98 см, метання 
мішечка з піском правою рукою у віковій групі 3 – 4 
років становить 2, 56±0, 64 м, лівою рукою – 2, 33±0, 
59 м. Показник простої реакції на світловий подразник 
склав 907, 00±11, 43 мс, коефіцієнт варіації показника 
часу простої реакції на світловий подразник склав 53, 
54±8, 49% (табл. 2). Показник часу простої реакції на 
звуковий подразник у віковій групі 3-4 років становить 
838, 11±70, 08 мс, коефіцієнт варіації часу простої реак-
ції на звуковий подразник становить 47, 64± 5, 64%. 

У віковій групі дітей 4-5 років показник часу пробі-
гання відрізка 10 м склав 3, 010, 20 с; показник стриб-
ка у довжину з місця склав 72, 54±26, 97 см, метання 
мішечка з піском правою рукою у віковій групі 3-4 ро-
ків становить 3, 42±0, 91 м, лівою рукою – 3, 04±0, 72 
м. Показник простої реакції на світловий подразник 
склав 692, 04±53, 20 мс, коефіцієнт варіації показника 
часу простої реакції на світловий подразник склав 40, 
63±8, 70%. Показник часу простої реакції на звуковий 
подразник у віковій групі 4-5 років становить 576, 
67±17, 28 мс, коефіцієнт варіації часу простої реакції 
на звуковий подразник становить 31, 63±2, 54%.

 У фізичному вихованні дітей 1-2 років і дітей 3-4 
років, необхідно застосовувати методики, що інте-
грально активізують всі сенсорні системи, наприклад, 
виконання вправ під музику, під віршовані рядки, спе-
ціальні прилади і т.д.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється визначення структури підготовленості дітей 1-5 
років та розробка методик інтегрального розвитку для 
дітей 1-5 років.
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Использование принципиальных моделей  
в подготовке шорт-трековиков высокой квалификации

Кугаевский С.А.
Харьковский национальный университет искусств И.П. Котляревского

Анотации:
Приведен материал об уровне разработ-
ки проблемы моделирования трениро-
вочного процесса в шорт-треке. Проана-
лизированы материалы по подготовке, 
построению тренировочного процесса 
и изменениях объемов тренировочных 
нагрузок. Построены принципиальные 
модели тренировочного процесса. Пока-
зана динамика изменения функциональ-
ного состояния шорт-трековиков высокой 
квалификации в тренировочном сезоне. 
Рассмотрены пути оптимизации трени-
ровочного процесса с использованием 
принципиальных моделей. Установлено 
,что доля работы аэробной направлен-
ности в годичном цикле меняется не-
значительно. Существенно варьируют и 
меняют взаимоотношения нагрузки сме-
шанного и анаэробного характера энер-
гообеспечения.

Кугаевський С.О. Використання прин-
ципових моделей у підготовці шортів-
трековиков високої кваліфікації. Наведе-
но матеріал про рівень розробки проблеми 
моделювання тренувального процесу в 
шорт-треку. Проаналізовано матеріали 
з підготовки і побудови тренувального 
процесу та змінах обсягів тренувальних 
навантажень. Побудовано принципові 
моделі тренувального процесу. Показа-
на динаміка зміни функціонального стану 
шортів-трековиков високої кваліфікації в 
тренувальному сезоні. Розглянуті шля-
хи оптимізації тренувального процесу з 
використанням принципових моделей. 
Встановлено, що частка роботи аеробної 
спрямованості в річному циклі міняється 
незначно. Суттєво варіюють і міняють 
взаємини навантаження змішаного й анае-
робного характеру енергозабезпечення.

Kugaevskij S.A. Using the 
principal model in the preparation 
of athletes qualified in short-
track. The materials on the level of 
development problems of modeling 
training process in short-track. 
Analysis of materials preparation and 
construction of the training process 
and a change of the training loads. 
Constructed basic model training 
process. Shown to the dynamics 
of change in functional status of 
athletes in the training season. 
Consider ways to optimize the 
training process using fundamental 
models. Found that the proportion 
of aerobic orientation in the annual 
cycle varies slightly. Vary significantly 
and change the relationship between 
stress and mixed anaerobic nature of 
energy.

Ключевые слова:
шорт-трек, принципиальные модели, 
тренировочный процесс.

шорт-трек, принципові моделі, трену-
вальний процес.

short-track, basic models, training 
process.

Введение. 1

В практике подготовки спортсменов высокой ква-
лификации одним из важных аспектов является управ-
ление тренировочной деятельностью [1, 3, 8, 9, 11, 
12].Суть управления рассматривается как поэтапное 
сравнение фактических и плановых тренировочных 
эффектов, на основании которого осуществляется 
коррекция средств, методов, методических приемов 
воздействия на спортсмена в зависимости от его со-
стояния [9, 10, 12, 14]. 

Критериями эффективности тренировочного про-
цесса служат показатели соревновательной деятельно-
сти и подготовленности. Наличие моделей структур-
ных образований тренировочного процесса облегчает 
коррекцию применяемых средств и тренировочных 
объемов [1, 3, 5, 6, 9, 14]. 

В циклических видах спорта в целом проблема 
разработки моделей структурных образований трени-
ровочного процесса разработана на высоком уровне. 
Однако в практике подготовки шорт-трековиков вы-
сокой квалификации данный аспект освещен недоста-
точно [5, 6, 7].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – предложить принципиальные мо-

дели структурных образований тренировочного про-
цесса шорт-трековиков высокой квалификации.

Задачи работы.
Изучить и сравнить структуру и содержание тре-• 
нировочного процесса шорт-трековиков с данными 
других циклических видов спорта.
Построить принципиальные модели на основе вы-• 
явленных закономерностей.

Результаты исследования.
Исследование тренировочного процесса сборной 

© Кугаевский С.А., 2011

команды Украины по шорт-треку 2000-2006 года было 
проведено с использованием мультипараметрических 
систем учета тренировочных нагрузок и освещены в 
предыдущих публикациях [5, 6, 7].

Динамику и соотношение циклических нагрузок 
различной физиологической направленности укра-
инских шорт-трековиков можно сопоставить лишь с 
данными, полученными в других видах спорта. По-
скольку дистанция 800 м в легкоатлетическом беге 
близка по времени прохождения к соревновательным 
дистанциям шорт-трека 1000 и 1500 м и, соответ-
ственно, сходна по энергообеспечению работы, про-
ведем сопоставление нагрузок, использованное при 
подготовке бегунов и шорт-трековиков (рис.1). Броса-
ется в глаза разительный контраст в технологии при-
менения частных объемов нагрузок при подготовке 
сборной команды Украины по шорт-треку и бегунов 
на 800 м сборной команды СССР. Совпадение обнару-
жено только в одном месяце – в июле, когда у шорт-
трековиков доля аэробной работы составила около 
80% месячного объема, что является обычной нормой 
для легкоатлетов. 

Соотношение беговых средств при подготовке Се-
бастьяна Коу – двукратного олимпийского чемпиона 
в беге на 1500 м (1980 и 1984 гг.) и пятикратного ре-
кордсмена мира в беге на 800, 1000 и 1500 м, а также 
на 1 милю (1609 м) – было несколько иным. В тече-
ние большей части годичного цикла доля аэробного 
бега находилась в диапазоне 43-60%, что существенно 
выше, чем у шорт-трековиков, но ниже, чем у сборной 
СССР. Анаэробный бег использовался в значительном 
объеме – 36-51% от месячного объема. Помехой для 
понимания является не совсем точная классификация 
нагрузок. Но при этом вклад анаэробного бега указан, 
верно, все равно это меньше, чем у украинских шорт-
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Рис. 1. Соотношение частных объемов нагрузок (% от месячного объема), использован-
ное при подготовке сборной команды Украины по шорт-треку (А), бегунов на 800 м сбор-
ной команды СССР (Б) и рекордсмена мира в беге на 800, 1000 и 1500 м С. Коу (В) [9, 12].
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трековиков. Как следует из графика, у представителей 
шорт-трека Украины, четыре месяца доля анаэробно-
го режима составляла 56-69% от месячного объема. 
Не следует забывать, что к реализации такой програм-
мы тренировки С. Коу готовился 16-ть лет, т.е. такие 
соотношения нагрузок были выполнены после много-
летней, хорошо спланированной работы, без форси-
рования достижений.

Таким образом, сравнительный анализ распределе-
ния обобщенных и частных параметров тренировоч-
ных нагрузок в годичных циклах подготовки выявил 
их существенные различия у российских и украинских 
шорт-трековиков, а также у отечественных и зарубеж-
ных бегунов на средние дистанции. Следовательно, 
динамика и соотношение объемов тренировочных 
нагрузок различной направленности в макроциклах 
подготовки будет служить предметом дискуссии и в 
дальнейшем. В этой связи в будущем представляется 
перспективным апробировать методический подход, 
предложенный В.С. Рубиным [14]. Он заключается в 
том, что высокие показатели парциальных нагрузок 
следует планировать в средствах, которые соответ-
ствуют наиболее сильным сторонам индивидуальных 
особенностей спортсменов. Для остальных средств 
нагрузка должна быть на уровне средних значений 
контингента сборных команд страны. 

Обобщая мнения ведущих специалистов, изучав-
ших передовой опыт подготовки спортсменов высокой 
квалификации во многих циклических видах спорта 
[2, 4, 8, 12, 14 и др.], предложим основные направ-
ления оптимизации тренировочного процесса шорт-
трековиков в годичном цикле подготовки. Подходы и 
модели, представленные для обсуждения, отражают 
содержательную интерпретацию принципов и логиче-
ских предпосылок, положенных в основу организации 
тренировочного процесса. Прежде всего, это пример-
ная схема одноциклового планирования годичной под-
готовки шорт-трековиков высокой квалификации (рис 
2). Она учитывает традиционный календарь соревно-
ваний по шорт-треку и отражает примерную динамику 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Для того чтобы обеспечить сохранение высокого 
уровня специальной работоспособности на протяже-
нии пяти месяцев соревновательного периода, плани-
руется:

иметь длительный (до 6 месяцев) подготовитель-• 
ный период, достаточный для формирования стой-
ких адаптационных перестроек в организме;
в подготовительном периоде обеспечить плавное • 
повышение нагрузки, а в соревновательном перио-
де – постепенное ее снижение;
поступательно повышать интенсивность трениро-• 
вочных нагрузок; 
в соревновательном периоде использовать дополни-• 
тельный контрольно-подготовительный мезоцикл, 
основная задача которого – содействовать улучше-
нию функционального состояния шорт-трековиков 
и обеспечить их интегральную подготовку к глав-
ным стартам сезона.

Наряду с распределением тренировочных объемов 
немаловажным элементом является модель прогнози-
рования состояния шорт-трековиков в годичном ци-
кле, которая рассматривается в качестве главной цели 
управления, и лежит в основе принятия решений об 
оптимальных сроках тестирования соответствующих 
функций организма (рис. 3). Она определяет логику 
применения средств воздействия по периодам и эта-
пам, т.е. модели организации тренировочных нагру-
зок. Эти модели должны обеспечить изменение со-
стояния спортсменов во времени согласно графику.

В расчет принималось, что в структуре подготов-
ленности шорт-трековиков наиболее важными явля-
ются: уровень аэробных и анаэробных энергетических 
возможностей, скоростно-силовой подготовленности, 
а также статической выносливости, которая обуслов-
ливает работоспособность в непривычном положении 
– посадка конькобежца. Максимум развития анаэроб-
ной производительности и скоростно-силовых качеств 
планируется достичь к периоду проведения наиболее 
ответственных соревнований. Наивысших значений 
аэробной, силовой и статической выносливости нужно 
достигнуть раньше – к контрольно-подготовительному 
мезоциклу. Это связано с тем, что с этого времени спор-
тсмены начинают принимать участие в большом коли-
честве предварительных и отборочных забегов.

В итоге модель динамики состояния шорт-
трековиков была ориентирована на вхождение в со-
стояние спортивной формы («высокой подготовлен-
ности спортсмена») ко времени проведения этапов 
Кубка мира, т.е. к октябрю. Однако пик состояния наи-
лучшей готовности шорт-трековиков к достижениям 
(«готовность к высшим достижениям») необходимо 
достичь к моменту наиболее значимых соревнований 
сезона – Чемпионату Европы и мира, которые про-
ходят в феврале-марте. Чтобы улучшения спортив-
ных результатов можно было ожидать во всех видах 
многоборья планируется использовать стратегию 
подготовки от длинных дистанций (3000 и 1500 м) – к 
коротким (1000 и 500 м). Это означает, что на этапе 
отборочных соревнований делается акцент на успеш-
ное выступление на длинных дистанциях, а на этапе 
главных соревнований – на тех дистанциях, к которым 
лучше всего предрасположен спортсмен. Учитывая, 
что функциональные возможности аэробной произ-
водительности организма к концу сезона могут быть 
снижены, более вероятным является успешное высту-
пление на коротких дистанциях.

Модели организации тренировочных нагрузок 
учитывали инерционность управляемой системы, ко-
торая выражается в феномене запоздалой трансфор-
мации. При разработке данных моделей обращалось 
внимание на преемственность нагрузок различной 
направленности, которая обеспечивала бы создание 
положительного фона от применения предыдущих 
нагрузок для текущих и последующих воздействий 
(рис. 4-А). В итоге эти модели предусматривают 
параллельно-последовательную схему упорядочения 
основных средств подготовки, предполагающую по-
степенное  замещение общеподготовительных упраж-
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Рис. 2 Схема одноциклового планирования годичной подготовки шорт-трековиков высокой квалификации.

Условные обозначения: 1 – объем работы; 2 – интенсивность.

Рис. 3. Модель динамики состояния шорт-трековиков  
высокой квалификации в годичном цикле подготовки.

Условные обозначения: АЭ – аэробные возможности; АН – анаэробные возмож-
ности; СВ – силовая выносливость; СС – скоростно-силовые способности;  
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Нагрузки: АЭ – аэробные; АЭ-АН – аэробно-анаэробные; АН – анаэробные; 
СВ – на силовую выносливость; АС – на абсолютную силу; СС – скоростно-силовые

Рис. 4. Принципиальные модели организации тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
шорт-трековиков высокой квалификации: А – модель применения нагрузок различной преимуществен-

ной направленности; Б – модель использования основных средств подготовки.

Нагрузки: АЭ – аэробные; АЭ-АН  – аэробно -анаэробные; АН – анаэробные; 
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нений специально-подготовительными и соревнова-
тельными (рис. 4-Б).

В моделях предусмотрено, что доля работы аэроб-
ной направленности в годичном цикле меняется не-
значительно. Существенно варьируют и меняют взаи-
моотношения нагрузки смешанного и анаэробного 
характера энергообеспечения.

На общеподготовительном этапе предусмотрен 
акцент на выполнении работы в аэробном развиваю-
щем, смешанном и анаэробном алактатном режимах 
энергообеспечения. На специально-подготовительном 
этапе акцент делается на выполнении работы в анаэ-
робном гликолитическом и аэробном восстановитель-
ном режимах. Нагрузки с направленностью на совер-
шенствование быстроты, скоростной и специальной 
выносливости возрастают к концу подготовительного 
периода и приходятся на этап реализации трениро-
вочного эффекта силовых нагрузок. В контрольно-
подготовительном мезоцикле должны преобладать 
нагрузки, направленные на совершенствование про-
филирующих метаболических источников энергии, 
а в соревновательном периоде – нагрузки, обеспечи-
вающие адаптацию к условиям соревнований. Пере-
ходный период направлен на активизацию восстано-
вительных процессов в организме спортсмена.

Содержание силовой подготовки подчиняется та-
кому же параллельно-последовательному принципу 
и состоит из трех основных блоков. Первый блок на-
правлен на разностороннее развитие основных мы-
шечных групп, повышение их силовой и статической 
выносливости. Кроме того, этот блок обеспечивает 
постепенную подготовку опорно-двигательного ап-
парата спортсменов к значительным силовым нагруз-
кам. Второй блок направлен на развитие абсолютной 
силы мышц, которые выполняют основную нагрузку 
в соревновательном упражнении. Третий блок реша-
ет задачу совершенствования, а затем и поддержания 
скоростно-силовых способностей в структуре движе-
ний, близких по своим кинематическим и динамиче-
ским параметрам к соревновательному упражнению.

Выводы.
В ходе проведенного исследования были изучены 

структура и содержание тренировочного процесса 
шорт-трековиков. Полученные данные были сравне-
ны с данными других циклических видов спорта.

На основе выявленных закономерностей и тенден-
ций были построены принципиальные модели трени-
ровочного процесса шорт-трековиков высокой квали-
фикации, а именно:

1) модель одноциклового планирования годичной 
подготовки

2) модель динамики состояния шорт-трековиков 
высокой квалификации в годичном цикле подготовки

3) модель организации тренировочных нагрузок в 
годичном цикле подготовки шорт-трековиков высокой 
квалификации.

Использование принципиальных моделей при по-
строении тренировочных циклов позволяют индиви-
дуально подбирать количественные показатели нагру-
зок в соответствии с подготовленностью спортсмена, 
а не использовать уже готовые данные о реализации 
объемов тренировочных средств мировыми лидерами. 
Это позволяет избегать подмены цели тренировки, не 
результат, а выполнение тренировочных объемов.

Перспективы дальнейших исследований.
Разработка подобного рода моделей является 

лишь одной из технологических операций процесса 
программирования. Последующие шаги программи-
рования направлены на индивидуализацию трениро-
вочного процесса шорт-трековиков и предполагают 
реализацию основных компонентов этапного управ-
ления, подробно описанных В.Н. Платоновым [12] и 
другими специалистами [4, 9, 11].

Использование обобщенных моделей организации 
тренировочного процесса является дискуссионным 
еще и по причине выявления различных типов реак-
ций спортсменов, отличающихся по темпам функцио-
нальной адаптации.

Поскольку организация тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалификации должна строго 
исходить из индивидуальных типов реакций на нагруз-
ку, в будущем целесообразно разработать технологии 
по управлению состоянием шорт-трековиков различ-
ных «адаптационных типов». Таким образом, направ-
ление, связанное с познанием индивидуальных осо-
бенностей шорт-трековиков, является перспективным 
для оптимизации тренировочного процесса. Следует 
считать целесообразным дальнейшее накопление ис-
следовательских материалов по вопросам технологии 
программирования учебно-тренировочного процесса 
в различных структурных образованиях. Это может 
служить базой для разработки соответствующих про-
граммных документов для детско-юношеских спор-
тивных школ и школ высшего спортивного мастер-
ства.

Дискуссии по сформулированным выше положе-
ниям необходимы, поскольку их результаты способны 
усовершенствовать теоретико-методические положе-
ния этапного управления в шорт-треке.
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Содержание тренировочного процесса  
тяжелоатлетов высокой квалификации

Олешко В.Г., Шимечко И.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта 
Львовский государственный университет физической культуры

Анотации:
Исследовано содержание тренировоч-
ной работы тяжелоатлетов высокой 
квалификации в годичном макроцикле. 
В исследованиях приняли участие 38 
тяжелоатлетов высокой квалификации в 
возрасте от 19 до 29 лет. Рассмотрены 
периоды подготовки различных весовых 
категорий спортсменов. Приведены мо-
дельные параметры объемов трениро-
вочной работы тяжелоатлетов по груп-
пам упражнений. Предложены варианты 
распределения нагрузки в тренировоч-
ной и контрольной зонах интенсивности 
(71, 0-100 %) в зависимости от периода 
подготовки. Рекомендованы варианты 
построения тренировочных занятий раз-
личной направленности.

Олешко В.Г., Шимечко І.М. Зміст тре-
нувального процесу важкоатлетів 
високої кваліфікації. Досліджено зміст 
тренувальної роботи важкоатлетів високої 
кваліфікації в річному макроциклі. У 
дослідженнях взяли участь 38 важкоатлетів 
високої кваліфікації у віці від 19 до 29 
років. Розглянуто періоди підготовки різних 
вагових категорій спортсменів. Приведені 
модельні параметри об'ємів тренувальної 
роботи важкоатлетів за групами вправ. 
Запропоновані варіанти розподілу на-
вантаження в тренувальній і контрольній 
зонах інтенсивності (71, 0-100 %) залеж-
но від періоду підготовки. Рекомендовані 
варіанти побудови тренувальних занять 
різної спрямованості.

Oleshko V. G. Shymechko I. M. 
Contents of training process of 
highly qualified weightlifters. The 
content of the training of highly skilled 
weightlifters in the annual macrocycle. 
The study involved 38 highly skilled 
lifters aged 19 to 29 years old. 
Considered periods of preparation for 
various weight categories of athletes. 
Shows the model parameters volume 
of training work weightlifting exercises 
in groups. The variants in the training 
load and intensity control areas (71.0 
– 100%) depending on the training 
period. Recommended options for 
building training sessions of various 
kinds. 

Ключевые слова:
тяжелоатлеты, объем, интенсив-
ность, период, мезоцикл.

важкоатлети, об’єм, інтенсивність, пе-
ріод, мезоцикл.

weight-lifters, volume, intensity, time, 
mesocycle. 

Введение. 1

В настоящее время остается актуальной проблема 
эффективного распределения средств тренировочной 
работы, которые должны быть адекватными длитель-
ности поддержания уровня адаптации и специальной 
подготовленности спортсменов [2, 4, 5].

Анализ научно-методической литературы и опыт 
практики свидетельствует о том, что некоторые авто-
ры [1, 2, 3, 4] предпринимали попытки изучения содер-
жания тренировочного процесса крупных структур-
ных образований, программ тренировочных этапов, 
мезо- и микроциклов с учетом продолжительности и 
динамики становления спортивного мастерства спор-
тсменов. Основной исследовательский материал тео-
ретических и практических разработок был получен 
в конце ХХ и начале ХХІ столетия российскими спе-
циалистами, прежде всего профессора А.С. Медведе-
ва, который разработал программы подготовки тяже-
лоатлетов различной спортивной квалификации (от 
новичков до спортсменов высшей квалификации), а 
в последние годы (Л.С. Дворкина, П.С. Горулева) для 
спортсменок высокой квалификации. 

Вместе с тем, анализ подготовленных материа-
лов свидетельствует о том, что большинство авторов 
рассматривали в своих работах показатели объема и 
интенсивности тренировочной работы в годичном ма-
кроцикле, но не затрагивали содержание средств под-
готовки по периодам, а также с учетом групп весовых 
категорий. Можно предположить, что показатели тре-
нировочного процесса спортсменов различных групп 
весовых категорий в разные периоды подготовки от-
личаются друг от друга.

Работа выполнена согласно сводному плану НИР 
НУФВСУ по теме 2.10.

© Олешко В.Г., Шимечко И.М.., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – изучить содержание средств 

тренировочной работы тяжелоатлетов высокой квали-
фикации не только в годичном макроцикле, но и по 
периодам подготовки с учетом групп весовых катего-
рий. 

Методы исследований: анализ научно-
методической литературы, изучение передового опы-
та работы ведущих тренеров Украины и мира, анализ 
документов планирования и учета тренировочной ра-
боты, педагогические наблюдения за тренировочной 
деятельностью, методы математической статистики.

В исследованиях приняли участие 38 тяжелоатле-
тов высокой квалификации (мужчины, МС, МСМК, 
ЗМС), входящие в состав сборных команд Украины 
по тяжелой атлетике (взрослые и юниоры) в возрасте 
от 19 до 29 лет.

Результаты исследований. 
Нами получены количественные средства трени-

ровочной работы тяжелоатлетов сборной команды 
Украины в годичном макроцикле:

длительность подготовки (дни)  - 343;• 
объем тренировочных дней - 290;• 
количество тренировочных занятий  - 754;• 
количество тренировочных микроциклов  - 49;• 
количество тренировочных мезоциклов  - 11;• 
• длительность отдыха (дни)  – 52;• 
общий объем работы за год (КПШ)  - 1600-20000;• 
объем работы за мезоцикл (КПШ)  - 1000-2000;• 
объем работы за микроцикл (КПШ)  - 250;• 
объем работы за день (КПШ)  - 80-120;• 
обследования спортсменов (дни)  - 6;• 
количество соревновательных стартов:• 

а) к главным соревнованиям макроцикла  - 2;
б) контрольные старты  - 2-3. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Закономерности развития спортивной формы тя-
желоатлетов и существующий стабильный календарь 
международных соревнований требуют фундамен-
тальной долгосрочной подготовки, которая разделяет-
ся на периоды: подготовительный, соревновательный 
и переходный. Анализ планов подготовки тяжелоат-
летов позволил определить главную направленность 
подготовительного периода – фундаментальная (ба-
зовая) подготовка спортсменов и создание условий 
для достижения спортивной формы. Длительность 
периода может быть 3-4 мес. в полугодичном макро-
цикле и 5-7 мес. – в годичном макроцикле.

Направленность соревновательного периода за-
ключается в сохранении достигнутой спортивной 
формы и реализации ее в спортивный результат. Как 
правило, он длится 1-2 мезоцикла в полугодичном ма-
кроцикле и 4-5 мезоциклов в годичном макроцикле. 
Количество международных стартов, на которых тя-
желоатлеты должны показать свои максимальные ре-
зультаты не должно превышать 2-3.

Ниже приведены модельные параметры объема 
тренировочной работы тяжелоатлетов высокой ква-
лификации, разделенные по периодам подготовки, 
группам упражнений и группам весовых категорий 
(табл.1).

Анализ объемов тренировочной работы тяжелоат-
летов высокой квалификации позволяет установить 
несколько тенденций в его распределении: 1) объем 

тренировочной работы в соревновательном периоде 
снижается от 20, 0 % в легких категориях, до 30, 0 % 
в тяжелых весовых категориях; 2) с повышением ве-
совых категорий объем работы тяжелоатлетов также 
снижается на 15-20 %; 3) распределение объема тре-
нировочной работы по группам упражнений имеет 
свои особенности – в рывковых и толчковых упраж-
нениях в соревновательном периоде объем работы по-
вышается (на 4-6 %), в остальных группах упражне-
ниях он на столько же снижается.

Нас также интересовал вопрос объемов трениро-
вочной работы, выполненных с максимальной интен-
сивностью, поскольку он возможен только на основе 
достигнутого высокого уровня адаптации организма 
и специальной тренированности тяжелоатлетов. Рас-
пределение тренировочной работы по зонам интен-
сивности в зависимости от периода подготовки имеет 
свои особенности (табл. 2).

Нами также рассчитаны модельные параметры 
интенсивности работы тяжелоатлетов высокой ква-
лификации по группам упражнений: в рывковых и 
толчковых упражнениях – 79-81%, тягах рывковых и 
толчковых – 92-97 %, приседаниях – 87-92 %. 

Современные научно-практические разработки 
в теории и методике тяжелой атлетике указывают на 
необходимость распределения интенсивности трени-
ровочной работы с учетом групп весовых категорий. 
Это относится и к вариантам распределения КПШ в 

Таблица 1. 
Модельные параметры тренировочной работы тяжелоатлетов высокой квалификации

Период Объем 
работы

Группа упражнений
Рывко-

вые
Толчко-

вые
Тяги рыв-

ковые

Тяги 
толчко-

вые

Приседа-
ния

Жимо-
вые

Дру-
гие

Легкие весовые категории (56-69 кг)

Подготовительный 2000*
100 %

420
21

460
23

220
11

220
11

460
23

100
5

100
6

Соревновательный 1600
100 %

432
27

432
27

144
9

128
8

320
20

64
4

80
5

Средние весовые категории (77-94 кг) 
Подготовительный 1900

100 %
399
21

437
23

209
11

209
11

437
23

95
5

114
6

Соревновательный 1400
100 %

378
27

378
27

126
9

112
8

280
20

56
4

70
5

Тяжелые весовые категории (105 и свыше 105 кг)
Подготовительный 1800

100 %
378
21

414
23

198
11

198
11

414
23

90
5

108
6

Соревновательный 1260
100 %

340
27

340
27

114
9

101
8

252
20

50
4

63
5

Примечание. В числителе – количество подъемов штанги, в знаменателе – их процентное соотношение

Таблица 2. 
Варианты распределения тренировочной работы тяжелоатлетов  

по зонам интенсивности в периодах подготовки, %

Зона интенсивности 
/период подготовки 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Зона интенсивности Разминочная Тренировочная Контрольная
Подготовительный 8 25-50 20-40 9-18 3-8
Соревновательный 40-60 20-30 12-25 4-10
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зоне интенсивности 90 % и выше в соревновательных 
упражнениях с учетом периода подготовки (табл. 3).

Большое значение в подготовке тяжелоатлетов 
имеет методика построения тренировочных занятий 
различной направленности в зависимости от интен-
сивности предложенной работы (табл. 4)

В заключение приведем структуру периодизации 
подготовки тяжелоатлетов сборной команды страны к 
главным соревнованиям макроцикла с учетом перио-
дизации подготовки, направленности мезоциклов и 
микроциклов (табл. 5). 

Выводы:
1. Научно-практические разработки в области 

теории и методики тренировки в тяжелой атлетике, а 
также проведенный анализ структуры подготовки тя-
желоатлетов высокой квалификации к главным сорев-
нованиям года указывают на необходимость распреде-
ления средств подготовки по периодам, мезоциклам и 
микроциклам различной направленности обязательно 
с учетом групп весовых категорий.

2. Объем тренировочной работы тяжелоатлетов 
в соревновательном периоде снижается от 20, 0 % в 
легких категориях, до 30, 0 % в тяжелых весовых ка-
тегориях. С повышением весовых категорий он также 
снижается на 15-20 %. Распределение объема трени-
ровочной работы по группам упражнений имеет свои 
особенности – в рывковых и толчковых упражнениях 
в соревновательном периоде объем работы повышает-
ся (на 4-6 %), в остальных группах упражнениях он на 
столько же снижается.

3. В годичном макроцикле в соответствии с требо-
ваниями спортивной практики объем тренировочной 
работы тяжелоатлетов может составлять 17-20 тис. 
подъемов в год, а интенсивность работы в соревно-
вательных упражнениях для тяжелоатлетов высокой 
квалификации может иметь такие величины, согласно 
зон интенсивности: в зоне 71-80 % – 46, 0 %; в зоне 
81-90 % – 52, 0 %; в зоне 91-100 % – 11, 0 %.

4. Распределение количества подъемов штанги в 
зоне интенсивности 90 % и выше в соревновательных 
упражнениях имеет тенденцию к снижению как с по-
вышением групп весовых категорий (на 2-3 %), так и 
со сменой периода подготовки – от подготовительно-
го к соревновательному.

5. Построение тренировочных занятий различной 
направленности предполагает регулирование величи-
ны поднимаемого отягощения, количества подходов и 
подъемов штанги. Для развития максимальной силы 
интенсивность работы в отдельном занятии должна 
составлять – 90-100 %, силы и увеличения мышечной 
массы – 80-90 %, для развития скоростных качеств и 
координационных возможностей – 60-80 %.

6. Предложена двухцикловая структура периодиза-
ции годичного макроцикла подготовки (первый цикл 
– к чемпионату Европы, второй – к чемпионату мира) 
тяжелоатлетов сборной команды страны с детализа-
цией периодов подготовки и направленностью трени-
ровочной работы в мезо- и микроциклах подготовки.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
оптимизацию средств подготовки тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации тяжелых весовых категорий.

Таблица 3. 
Варианты распределения КПШ в зоне интенсивности 90 % и выше  

у тяжелоатлетов по группам весовых категорий, %

Период
подготовки

Группа весовых категорий, кг
56-69 77-94 105 и свыше 105

Подготовительный 5-8 4-7 2-6
Соревновательный 8-10 6-9 4-8

Таблица 4. 
Варианты построения тренировочных занятий различной направленности

Направленность занятий Интенсивность 
работы, %

Количество 
подходов

Количество 
подъемов

Вариант І – работа с максимальной интенсивностью 
для развития максимальной силы 90-100 6-9 1-3

Вариант ІІ – работа с максимальной интенсивностью 
для развития силы и увеличения мышечной массы 80-90 6-9 2-4

Вариант ІІІ – работа с малой и средней интенсивно-
стью для развития скоростных качеств и координаци-
онных возможностей

60-80 5-7 3

Вариант ІV – комбинированная нагрузка для увеличе-
ния мышечной массы и улучшения координационных 
возможностей

75-90 8-12 2-5
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Фізична реабілітації студентів спеціальної медичної групи  
із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом

Ольховик А. В.
Сумський державний  педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

Інститут фізичної культури

Анотації:
Розглянуто проблему погіршен-
ня рівня здоров’я студентів І–ІІ 
курсів, які віднесені до спеціаль-
ної медичної групи. Обґрунто-
вано важливість застосування 
оздоровчо-реабілітаційної про-
грами для студентів із захво-
рюванням на вегето-судинну 
дистонію за змішаним типом. 
Визначено орієнтований зміст 
реабілітаційної програми для ви-
значеного контингенту осіб. Про-
грама покращує функціональний 
та психологічний стан студентів, 
здійснити профілактику вегета-
тивних кризів. Доведена пошире-
ність і збільшення з кожним роком 
кількості осіб із вегето-судинною 
дистонією за змішаним типом се-
ред студентів – 50-55%.

Ольховик А. В. Физическая реабилита-
ция студентов специальной медицинской 
группы с заболеванием вегето-сосудистой 
дистонией по смешанному типу. Рас-
смотрена проблема ухудшения уровня здо-
ровья студентов I-II курсов, отнесенных к 
специальной медицинской группе. Обосно-
вана важность применения оздоровительно-
реабилитационной программы для студентов 
с заболеванием вегето-сосудистой дистони-
ей по смешанному типу. Определены ориен-
тированное содержание реабилитационной 
программы для определенного контингента 
лиц. Программа улучшает функциональное 
и психологическое состояние студентов, 
осуществить профилактику вегетативных 
кризов. Доказана распространенность и уве-
личение с каждым годом количества лиц с 
вегето-сосудистой дистонией по смешанно-
му типу среди студентов – 50-55%.

Оlchovik A. V.  Physical rehabilitation 
of students of medical groups with 
the disease vegetative-vascular 
dystonia for mixed type. Consider the 
problem of declining levels of health of 
students I–II courses that are assigned 
to special medical group. Substantiated 
the importance of including health 
improvement-rehabilitation program for 
students with the disease vegetative-
vascular dystonia of mixed type. Define 
oriented content rehabilitation programs 
for this group of individuals. The program 
improves the functional and psychological 
status of students, to carry out prevention 
of autonomic crises. Proved the prevalence 
and increase with each passing year the 
number of people with vascular dystonia 
of mixed type of students – 50-55%.

Ключові слова:
серцево-судинні захворювання, 
вегето-судинна дистонія, сту-
дент, оздоровчо-реабілітаційна 
програма.

сердечно-сосудистые заболевания, 
вегето-сосудистая дистония, студент, 
оздоровительно-реабилитационная про-
грамма.

cardiovascular disease, vegetative-
vascular dystonia, student, health-
rehabilitation program.

Вступ.1

Аналіз динаміки стану здоров’я населення Украї-
ни свідчить про погіршення якості та зменшення три-
валості життя (Е. Н. Амосова, Г. Л. Апанасенко, 2005) 
[2; 3]. Сьогодні фактично кожен четвертий пацієнт і 
п’ятий громадянин працездатного віку в країні має 
захворювання серцево-судинної системи (А. П. Доро-
гий, М. І. Лугай, 2002) [7]. Вегето-судинна дистонія 
(ВСД) є одним з найбільш розповсюджених захворю-
вань серцево-судинної системи серед осіб молодого 
віку, причому жінки хворіють у 2–3 рази частіше, ніж 
чоловіки (О. С. Аббакумов, 1995; Г. М. Покалєв, 1994) 
[1; 9].

З віком це захворювання призводить до розвитку 
ішемічної хвороби серця, атеросклерозу або артері-
альної гіпертензії як у молодому, так і в більш зрілому 
віці (В. І. Маколкін; А. А. Сапожнікова, 1995) [1]. 

Питання комплексного лікування хворих на веге-
тативні дисфункції висвітлено у працях багатьох ві-
тчизняних і закордонних фахівців (О. М. Вейн, 2003; 
О. М. Окороков, 2004; Т. Р. Хассан, 1999) [4; 8; 10]. 
Однак рекомендації щодо використання фізичних 
вправ під час відновлювального лікування хворих 
на ВСД за змішаним типом мають здебільшого за-
гальний характер: не встановлено межі інтенсивності 
фізичних навантажень з урахуванням функціональ-
ного стану кардіореспіраторної системи, недостатньо 
повно висвітлені питання використання анаеробних 
фізичних вправ і вправ, що підвищують опірність до 
подразнення вестибулярного апарату в цієї категорії 
осіб. Недостатньо досліджено взаємозв’язок між по-
казниками рухової активності й фізичної підготовле-

© Ольховик А. В., 2011

ності та рівнем соматичного здоров’я. 
У зв’язку з цим розроблення й упровадження у 

практику ефективної методики фізичної реабілітації 
з чіткими рекомендаціями щодо дозування інтенсив-
ності аеробно-анаеробних фізичних навантажень і 
врахування функціонального стану кардіореспіратор-
ної системи хворих із ВСД за змішаним типом є важ-
ливою науковою проблемою сьогодення.

Робота виконується відповідно до плану науково-
дослідної роботи кафедри здоров’я людини та фізич-
ної реабілітації Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка на 2007–2011 
рр. Міністерства освіти і науки України за темою 
«Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корек-
ційної педагогіки» (номер державної реєстрації 
0107U002826).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити стан здоров’я сту-

дентів І–ІІ курсів гуманітарного вищого навчального 
закладу віднесених до спеціальної медичної групи та 
надати рекомендації щодо організації занять із фізич-
ної реабілітації.

Завдання: 
провести аналіз розроблених авторських програм із • 
фізичної реабілітації для студентів спеціальної ме-
дичної групи;
визначити стан здоров’я студентів першого курсу • 
вищого навчального закладу гуманітарного профі-
лю за період 2009–2011 роки.

Методи дослідження: 
теоретичний•  аналіз і узагальнення матеріалів 
науково-методичної літератури;
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аналіз медичної документації;• 
соціологічні методи (опитування);• 
методи математичної статистики.• 

Дослідження проводилося на базі Української ака-
демії банківської справи Національного банку Украї-
ни (УАБС НБУ). 

Результати дослідження та їх обговорення
Фізичне виховання передбачає розподіл студентів 

на групи за станом здоров’я: основну, підготовчу та 
спеціальну. Спеціальна медична група (СМГ) поділя-
ється на три підгрупи. До першої групи належать сту-
денти із захворюваннями серцево-судинної та дихаль-
ної систем – група «А». До групи «Б» зараховуються 
студенти із захворюванням шлунково-кишкового 
тракту, сечовивідної системи, порушенням обміну 
речовин та зору. До групи «В» відносять осіб із пору-
шенням функцій опорно-рухового апарату, залишко-
вими явищами перенесеного паралічу та парезу, після 
перенесених травм верхніх і нижніх кінцівок, остео-
хондрозом хребетного стовпа, порушенням постави, 
сколіозом і плоскостопістю.

Основними завданнями фізичної реабілітації у 
спеціальній медичній групі є: зміцнення здоров’я; 
зменшення та ліквідація наслідків перенесених захво-
рювань; покращення фізичного розвитку та рухливос-
ті; загартування організму; формування правильної 
постави, а за потреби й її корекції; навчання основам 
правильного дихання.

За даними В. І. Драчука (2001), у вищих закладах 
освіти кількість підготовчих і спеціальних медичних 
груп збільшується від 5,36% на І курсі до 14,46% на 
IV курсі. Відповідно спостерігається зменшення кіль-
кості основних груп із 84% до 70,2% [5].

Нашу увагу привернула спеціальна медична гру-
па, до якої відносяться студенти із серцево-судинними 
захворюваннями. Це обумовлено тим, що з кожним 
роком в Україні збільшується кількість молоді із за-
хворюванням серцево-судинної системи (О. Ю. Іва-
ночко, О. Б. Кунинець, А. В. Магльований, 2008) [6]. 
З аналізу амбулаторних карток, медичних довідок 
студентів УАБС НБУ і статистичних показників за 
2009–2011 роки отримано такі показники: на І курсі 
2009–2010 навчальних років (н.р.) до групи «А» від-
носили 52% студентів, 42% – до групи «Б» та 6% – 
до групи «В». Найбільш чисельною є група «А»: 50% 
студентів даної групи мають вегето-судинну дистонію 
за змішаним типом, 10% – ВСД за кардіальним типом, 
5% – ВСД за гіпертонічним типом та 35% з іншими 
захворюваннями. 

У 2010–2011 н.р. ці студенти були розподілені на 
такі групи: група «А» – 54%, групи «Б» – 35% та «В» – 
11%. Група «А» розподілялася на: ВСД за змішаним ти-
пом – 53%,  кардіальним типом – 6%, за гіпертонічним 
типом 5% та 35% студентів мають інші захворювання. 

Це спричинено тим, що у студентів виникають 
труднощі адаптації в нових умовах навчання, а також 
браком часу, емоційною напругою під час складання 
заліків, екзаменів, перевтомою. 

Отже, найбільш розповсюдженим серед студентів 
СМГ вищих навчальних закладів гуманітарних профі-

лів є ВСД за змішаним типом. Це зумовило вибір теми 
нашого дослідження, а також спонукало окреслити 
коло оздоровчо-реабілітаційних засобів, на основі 
яких буде сформовано комплексну програму ФР для 
даного контингенту студентів, розкрито особливості 
фізіологічного впливу на основі даних наукової та ме-
тодичної літератури. 

Отже, при цьому ми приймали до уваги наступні 
засоби ФР:

Фітбол-гімнастика. Цей блок включатиме корот-
кі комплекси для розминки у поєднанні з дихальною 
гімнастикою О. Стрельникової. Основна частина пе-
редбачатиме збільшення обсягу рухової активності, 
допомагатиме врівноважити  процеси збудження і 
гальмування в центральній нервовій системі, підви-
щить її регулюючу роль у координації діяльності най-
важливіших органів і систем, які задіяні у патологічно-
му процесі. Під дією фізичних вправ нормалізуються 
показники венозного тиску, збільшиться швидкість 
кровообігу як у коронарних, так і в периферичних су-
динах, що супроводжується збільшенням хвилинно-
го об’єму кровообігу та зменшенням периферичного 
опору в судинах. Під впливом дозованих фізичних 
вправ фітбол-гімнастики нормалізуються показни-
ки ліпідного обміну, розвиваються компенсаторно-
пристосувальні реакції серцево-судинної системи, 
підвищується адаптація організму до навколишнього 
середовища і різних зовнішніх подразників. У процесі 
занять покращується настрій, понизиться частота ви-
никнення головного болю, запаморочення, неприємні 
відчуття в області серця. 

Основними завданнями лікувального масажу є: 
попередження виникнення вегетативного кризу; нор-
малізація артеріального тиску; зменшення головного 
болю; повернення до нормальної трудової діяльнос-
ті; покращення психоемоційного стану. Методика лі-
кувального масажу включає масаж верхньої частини 
спини, шиї, потиличної та волосяної частини голови, 
масаж акупунктурних точок. Курс масажу включає 
10–12 сеансів, з перервами між курсами 3–4 місяці. 

Дієтотерапія. Давньогрецький лікар Гіппократ 
(460–377 рр. до н. е.) приділяв велику увагу харчуван-
ню хворої і здорової людини. При цьому він вказує не 
лише на вплив різних харчових продуктів на організм 
людини, а й на спосіб приготування страв при різних 
хворобах, на частоту прийому їжі і наголошував, що 
харчування повинне відповідати віку людини та міс-
цевості у якій вона мешкає. Отже, буде надано реко-
мендації щодо особливостей харчування студентів, 
враховуючи вік, розумові та фізичні навантаження з 
метою комплексного здійснення профілактики вегета-
тивних кризів і ускладнень, які спричиняє ВСД.

Аквагімнастика. Під час систематичних трену-
вань у воді, зміцнюється м’язова тканина передсердь 
і шлуночків серця, рівномірно збільшується об’єм 
порожнини серця. Такий вид навантаження призве-
де до більш економічної роботи серця, що сприятиме 
покращанню кровообігу. Під час застосування аква-
гімнастики відбувається тренування серцевого м’яза, 
судин, стабілізується артеріальний тиск, підвищиться 
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адаптація організму до навколишнього середовища 
та зовнішніх подразників. Вправи у воді посилюють 
газообмін і насичення крові киснем; поступово зміц-
нюють м’язи, які стимулюватимуть роботу серцево-
судинної та дихальної систем, шлунково-кишково 
тракту та сприяють покращанню психоемоційного 
стану.

До програми також планується включити розділ, 
який розкриває можливості використання засобів фі-
зичної реабілітації при вегетативних кризах. Буде по-
дано список літературних джерел, рекомендований 
для ознайомлення студентам та фізичним реабіліто-
логам.

Застосування даних засобів у комплексі має на 
меті допомогти студентам із вегето-судинною дисто-
нією за змішаним типом зміцнити здоров’я, здійснити 
профілактику рецидивів і зменшити прояви симпто-
мів захворювання. 

Висновки
У ході проведеного дослідження доведено необ-

хідність створення оздоровчо-реабілітаційної програ-
ми для студентів спеціальної медичної групи із захво-

рюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним 
типом у зв’язку з недостатнім рівнем розробленості 
програм для цього контингенту осіб. 

Статистично доведено поширеність і збільшення з 
кожним роком кількості осіб із вегето-судинною дис-
тонією за змішаним типом серед студентів УАБС НБУ 
І та ІІ курсів у 2009–2011 н.р. – 50% та 55%.

Окреслено схему майбутньої комплексної про-
грами ФР для студентів із захворюванням на ВСД за 
змішаним типом та теоретично обґрунтувати її ефек-
тивність.

Таким чином, можна сподіватися, що своєчасне 
виявлення і корекція фізичного стану студентів спе-
ціальної медичної групи, усвідомлення ними потреби 
в фізичній реабілітації буде сприяти покращенню фі-
зичної підготовленості студентів з відповідним рівнем 
здоров’я. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
удосконаленні й впровадженні авторської програми 
фізичного реабілітації для студентів спеціальної ме-
дичної групи із захворюванням на вегето-судинну 
дистонію за змішаним типом.
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Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років  

для визначення перспективності до занять гімнастикою
Помазан А.А.

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Анотації:
Розглянуто питання первинного від-
бору дітей дошкільного та молодшо-
го шкільного віку до занять гімнас-
тикою. Проаналізовані матеріали 
останніх публікацій на цю тему. До-
сліджувана група складалася з 56 
хлопчиків. Запропоновано тестові 
вправи для перевірки рухових зді-
бностей хлопчиків 4-6 років. Обчис-
лено зіставлені за віком норми груп 
складності для виконання кожної із 
запропонованих вправ. Установле-
но процес вирахування рухових та 
антропометричних характеристик 
для відбору дітей 4–6 років у групи 
попередньої підготовки. Визначено 
норми фізичної підготовленості, які 
можна застосовувати в методиці 
первинного відбору до занять гім-
настикою.

Помазан А.А. Двигательные характеристи-
ки мальчиков 4-6 лет для определения пер-
спективности к занятиям гимнастикой. Рас-
смотрены вопросы первичного отбора детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
к занятиям гимнастикой. Проанализирова-
ны материалы последних публикаций на эту 
тему. Исследуемая группа состояла из 56 маль-
чиков. Предложены тестовые упражнения для 
проверки двигательных способностей мальчи-
ков 4-6 лет. Установлены сопоставленные по 
возрасту нормы групп сложности для выпол-
нения каждого из предложенных упражнений. 
Установлен процесс определения двигатель-
ных и антропометрических характеристик для 
отбора детей 4-6 лет в группы предваритель-
ной подготовки. Определені нормы физической 
подготовленности, которые можно применять в 
методике первичного отбора к занятиям гимна-
стикой. 

Pomazan A. A. The motor 
characteristics of boys 4-6 years 
old to determine the prospects 
for gymnastics. The questions 
of primary screening of preschool 
and primary school children to 
gymnastics. Analyzed materials of 
recent publications on this topic. 
The study group consisted of 56 
boys. Proposed test exercises to 
test motor abilities of boys 4-6 years 
old. Set mapped by age groups 
of rules for each of the proposed 
exercises. Established process 
for determining the motor and 
anthropometric characteristics for 
the selection of children 4-6 years of 
prior training. Identified standards of 
physical fitness that can be used in 
the method of primary selection for 
gymnastics.

Ключові слова:
відбір, гімнастика, діти, тренуван-
ня, навантаження, сила, гнучкість, 
швидкість, тести, координація, ру-
хові здібності.

отбор, гимнастика, дети, тренировка, на-
грузки, сила, гибкость, скорость, тесты, ко-
ординация, двигательные способности. 

selection, gymnastics, kids, 
exercise, stress, strength, flexibility, 
speed, testing, coordination, motor 
skills.

Вступ.1

Залучення дітей до систематичних занять спортом, 
особливо це стосується гімнастики, відбувається в до-
сить ранньому віці від 4 до 7 років (за даними власного 
дослідження, результати якого були опубліковані рані-
ше). Попередні дослідження інших авторів були прове-
дені з дітьми 7-10 років, або в інших видах спорту.

Оскільки ми спостерігаємо значне омолодження 
контингенту, який починає займатися спортом, то і 
методика відбору дітей для занять гімнастикою пови-
нна відповідати їх віковим особливостям і дозволити 
максимально точно визначити тих дітей, які мають 
потенційні здібності до успішного оволодіння цим 
видом спорту.

Критеріями початкового спортивного відбору ді-
тей є дані медичного обстеження, антропометричні 
вимірювання, рівень розвитку фізичних якостей та їх 
оцінка з позицій подальшої перспективи [1, 6, 7].

Але тільки наявність необхідних фізичних якос-
тей, визначає подальшу успішність в освоєнні склад-
них вправ [2, 5].

Для оцінки рухових здібностей у первинному від-
борі використовується комплекс тестів, які складають 
програму випробувань по спеціальній фізичній підго-
товці [2, 4, 6].

Слід відзначити значний внесок у вивчення теоре-
тичних і методичних аспектів спортивного відбору й 
орієнтації робіт В.К. Бальсевича (1990); В.М. Волкова 
(1997), В.П. Філіна, М.А. Фоміна (2000); В.Б. Шварца 
(1984) та ін.

Робота виконана згідно з планом НДР кафедри гім-
настики спортивних танців та фітнесу ХДАФК на 2005-
2010 р.р., за ініціативною темою «Модельні характе-

© Помазан А.А., 2011

ристики фізичної підготовленості тих, хто займається 
спортивними і нетрадиційними видами гімнастики». 

Мета, задачі дослідження, матеріал та методи.
Метою дослідження була розробка рухових харак-

теристик для визначення перспективності хлопчиків 
4-6 років для занять гімнастикою.

Для створення даних характеристик необхідними 
завданнями стали:

з усієї вибірки визначити найбільш моторно-• 
обдарованих дітей;
узагальнити результати виконання фізичних вправ • 
до оцінювальної шкали, так званих групових норм 
(обрана 5-бальна шкала);

Об’єкт дослідження: первинний відбір дітей до 
занять спортивною гімнастикою в ДЮСШ. 

Предмет дослідження: застосування рухових ха-
рактеристик для визначення перспективності хлопчи-
ків 4-6 років до занять спортивною гімнастикою.

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-
методичної літератури, педагогічні спостереження, 
опитування, анкетування, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи вивчення рівня розвитку рухо-
вих здібностей, тестування, хронометрія, лінійні ви-
міри, методи математичної статистики та порівняль-
ного аналізу. 

Результати дослідження
Для проведення дослідження було обрано процес 

первинного відбору дітей (хлопчиків) до занять гім-
настикою в ДЮСШ № 16 м. Харкова.

Досліджувана група складалася з 56 хлопчиків 4-6 
років, з них, дітей 4 років – 15, дітей 5 років – 26 та 
дітей 6 років – 16.

В ході дослідження було знято і опрацьовано 1120 
різних показників.



58

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Розроблені рухові та антропометричні характерис-
тики являють собою певні блок-схеми, або описово-
цифрові переліки показників, які у зведеному комп-
лексі відображають наявні або прогнозовані якості 
особи, параметри її підготовленості, рівень розвитку 
рухових здібностей. Намагаючись отримати найпо-
вніші варіанти характеристик майбутніх спортсменів, 
ми включили якомога інформативніші показники:

• основні складові фізичної та технічної підготов-
ки в спортивно-тестовому вираженні, а також параме-
три результату;

• тілесно-структурні якості; 
• вік та інші ознаки, важливі для діагностики та 

прогнозування спортивних перспектив.
Для того щоб визначити дітей, які в результаті 

тестування рухових здібностей показали вищі резуль-
тати, необхідно було узагальнити отримані вихідні 
дані до групових норм згідно з обраною 5-ти бальною 
шкалою оцінок. 

Шкалування дозволило нам упорядкувати вихідні 
емпіричні дані, при цьому кожний із показників отри-
мав кількісну оцінку. Крім того, впорядкування цієї 
шкали допомогло визначити мінімальний та макси-
мальний ступені досліджуваних здібностей.

Для переведення вихідних результатів тестування 
в бали, використали прийняту в спортивній практиці 
методику вираховування норм, яка передбачає вико-
ристання середнього значення та середнього квадра-
тичного відхилення показника. 

Після того, як було вирахувано середнє статис-
тичне вибірки, враховуючи дані середнього квадра-
тичного відхилення кожного з показників, викорис-
товуючи правило «2σ», було обчислено зіставлені за 
віком норми груп складності для виконання кожної із 
запропонованих вправ. Оскільки обстежували типову 
вибірку, то розроблені норми можна вважати репре-
зентативними.

Результати вирахування норм для виконання тес-
тових фізичних вправ подано у відповідних таблицях, 
окремо по кожній вправі. 

У табл. 1 відображено результати вирахування гра-
ничних норм у виконанні вправи на перевірку розвитку 
гнучкості – «нахил тулуба вперед у положенні сидя-
чи», см. Ідеальна оцінка (5 балів): для 4-річних дітей 
– хі≥5,4; для 5-річних – хі≥8; для дітей 6 років показник 
дещо вищий – хі≥9,8. Виконання вправи на оцінку «до-
бре» (4 бали) для 4-річних дітей становить 3,2≤хі<5,4; 
для 5-річних – 4,6≤хі<8; для 6-річних – 4,6≤хі <9,8. Для 
виконання вправи на оцінку «нормально» (3 бали) 
для 4-річних дітей – 1,9≤хі<3,2; 5-річних – 1,1≤хі <4,6; 
6-річних – 2,4≤хі<4,6. На оцінку «задовільно» (2 бали) 
діти 4 років мають показати результат – -4≤хі <1,1; діти 
5 років – 0,3≤хі<1,9 та діти 6 років – -1≤хі<2,4. Граничні 
норми у виконанні цієї вправи на оцінку «незадовіль-
но» (0 балів) для дітей 4 років становлять хі<-4; для 
5-річних дітей – хі<0,3 та для 6-річних – хі<-1.

У табл. 2 відображено результати граничних норм 
у виконанні вправи на перевірку силових здібностей 
– «згинання і розгинання рук в упорі лежачи», разів. 
Ідеальна оцінка (5 балів): для 4-річних дітей – хі≥14; 

для 5-річних – хі≥29; для дітей 6 років показник ви-
щий – хі≥35. Виконання вправи на оцінку «добре» 
(4 бали) для 4-річних дітей становить 12≤хі <14; для 
5-річних – 19≤хі<29; та для 6-річних – 24≤хі<35. Для 
виконання вправи на оцінку «нормально» (3 бали) 
для 4-річних дітей – 10≤хі<12; 5-річних – 13≤хі<19 та 
6-річних – 17≤хі<24. На оцінку «задовільно» (2 бали) 
діти 4 років мають показати результат 4≤хі<10; діти 
5 років – 6≤хі<13 та діти 6 років – 8≤хі<17. Граничні 
норми у виконанні цієї вправи на оцінку «незадовіль-
но» (0 балів) для дітей 4 років становлять хі<4; для 
5-річних – хі<6; 6-річних – хі<8.

Табл. 3 інформує про результати вирахування гра-
ничних норм у вправі «стрибок у довжину з місця». 
Оцінка «ідеально» (5 балів) для дітей 4 років стано-
вить хі≥124; для 5-річних – хі≥132; для 6-річних дітей 
результат становить – хі≥137. Оцінка «добре» (4 бали) 
для 4-річних дітей становить 104≤хі<124; для 5-річних 
– 118≤хі<132 та 6-річних – 119≤хі<137. Наступна оцін-
ка «нормально» (3 бали) 4-річним дітям вирахувана в 
межах 91≤хі<104; для дітей 5 років – 106≤хі<118; дітям 
6 років у межах 110≤хі<119. На оцінку «задовільно» (2 
бали) граничні норми виконання вправи для дітей 4 
років становлять 69≤хі<91; для 5-річних – 88≤хі<106; 
для дітей 6 років – 97≤хі<110. «Незадовільно» (0 ба-
лів) для 4-річних – хі<69; для 5-річних – хі<88; для  
6-річних – хі<97. 

У бігу на 20 м, с, (табл. 4) показники інтерваль-
них оцінок становили: «ідеальна» (5 балів) для дітей 
4 років – хі≤4,38; для 5-річних – хі≤4,03; для  6-річних 
– хі≤3,56. Оцінка «добре» (4 бали) у дітей 4 років ста-
новить у межах 4,38<хі≤5,11; у дітей 5 років – 4,03<хі 
≤4,66; у 6-річних – 3,56<хі≤4,16. Для оцінки «нор-
мально» (3 бали) показники становлять: діти 4 ро-
ків – 5,11<хі≤5,61; 5 років – 4,66<хі≤5,08; та 6 років 
– 4,16<хі≤4,56. Для виконання цієї вправи на оцінку 
«задовільно» (2 бали) показник 4-річних дітей стано-
вить 5,61<хі≤6,34; 5-річних – 5,08<хі≤5,71; показник 
6-річних дітей – 4,56<хі≤5,16. «Незадовільна» оцінка 
(0 балів) для 4-річних дітей становить хі>6,34; для 
5-річних – хі>5,71; дітей 6 років – хі>5,16. 

Табл. 5 інформує про результати вирахування гра-
ничних норм у «пробі Ромберга», с. Оцінка «ідеально» 
(5 балів) – показник для дітей 4 років становить хі≥6,8; 
для 5-річних – хі≥13,2; для 6-річних– хі≥16,3. Оцінка 
«добре» (4 бали) – для 4-річних дітей показник стано-
вить у межах 4,7≤хі<6,8; для 5-річних – 9,3≤хі<13,2 та 
6-річних дітей – 11,3≤хі<16,3. Наступна оцінка «нор-
мально» (3 бали) 4-річним дітям вирахувана в межах 
3,3≤хі<4,7; для дітей 5 років – 6,7≤хі<9,3; дітям 6 років 
– 8≤хі<11,3. На оцінку «задовільно» (2 бали) граничні 
норми виконання вправи для дітей 4 років становлять 
1,2≤хі<3,3; для 5-річних – 2,8≤хі<6,7; для дітей 6 ро-
ків – 3≤хі<8. «Незадовільно» (0 балів) для 4-річних – 
хі<1,2; для 5-річних – хі<2,8; для 6-річних – хі<3.

Вирахувані норми виконання заданих тестувань 
відповідають результатам статистичної обробки да-
них рівня розвитку рухових здібностей хлопчиків, де, 
оцінюючи різницю між групами 4–5 та 6-річних ді-
тей, ми простежили позитивну тенденцію зростання 
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Таблиця 1

Результати у виконанні вправи «нахил тулуба вперед у положенні сидячи»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥5,4
5 років хі≥8
6 років хі≥9,8

Добра 4
4 роки 3,2≤хі<5,4
5 років 4,6≤хі<8
6 років 4,6≤хі<9,8

Нормальна 3
4 роки 1,9≤хі<3,2
5 років 1,1≤хі<4,6
6 років 2,4≤хі<4,6

Задовільна 2
4 роки - 4≤хі<1,1
5 років 0,3≤хі<1,9
6 років -1≤хі<2,4

Незадовільна 0
4 роки хі<-4
5 років хі<0,3
6 років хі<-1

Таблиця 2
Результати у виконанні вправи «згинання і розгинання рук в упорі лежачи»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥14
5 років хі≥29
6 років хі≥35

Добра 4
4 роки 12≤хі<14
5 років 19≤хі<29
6 років 24≤хі<35

Нормальна 3
4 роки 10≤хі<12
5 років 13≤хі<19
6 років 17≤хі<24

Задовільна 2
4 роки 4≤хі<10
5 років 6≤хі<13
6 років 8≤хі<17

Незадовільна 0
4 роки хі<4
5 років хі<6
6 років хі<8

Таблиця 3 
Результати у виконанні вправи «стрибок у довжину з місця»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥124
5 років хі≥132
6 років хі≥137

Добра 4
4 роки 104≤хі<124
5 років 118≤хі<132
6 років 119≤хі<137

Нормальна 3
4 роки 91≤хі<104
5 років 106≤хі<118
6 років 110≤хі<119

Задовільна 2
4 роки 69≤хі<91
5 років 88≤хі<106
6 років 97≤хі<110

Незадовільна 0
4 роки хі<69
5 років хі<88
6 років хі<97

показників залежно від віку. Таким чином, вирахува-
ні норми показують підвищення вимог відповідно до 
збільшення віку учасників відбору до занять спортив-
ною гімнастикою.

Після того як вирахували норми груп складності 
результати тестування дітей були розподілені згідно 
з цими нормами. Кожна дитина отримала відповідну 
кількість балів за виконання вправ. Потім вирахува-
ли загальну кількість балів кожної дитини за групами 
вправ та загальну кількість балів за всі виконані впра-
ви. Таким чином, ми змогли простежити успішність 
виконання кожною дитиною всіх запропонованих 
вправ та визначити з групи дітей, які показали най-
вищі та стійкі (рівномірні) позитивні результати у ви-

конанні вправ різного напряму, тобто визначити саме 
тих дітей, розвиток рухових якостей яких дозволяє їм 
бути зарахованими до груп попередньої підготовки 
для занять гімнастикою. 

Висновки 
1. Застосувавши рухові та антропометричні харак-

теристики:
визначили найбільш моторно-обдарованих дітей;
узагальнили результати виконання фізичних вправ 

до оцінювальної шкали;
вирахували середні інтервальні значення показни-

ків фізичного розвитку моторно-обдарованих дітей.
2. Установили процес вирахування рухових та ан-

тропометричних характеристик для відбору дітей 4–6 
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років у групи попередньої підготовки для занять спор-
тивною гімнастикою. На основі результатів тестуван-
ня рухових здібностей дітей визначено норми фізич-
ної підготовленості для дітей цієї вікової категорії, які 

можна застосовувати в методиці первинного відбору 
до занять гімнастикою.

У перспективі подальших досліджень планується 
провести аналогічну роботу з дівчатками даного віку, 
яких відбирають до занять гімнастикою.
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Таблиця 4
Результати у виконанні вправи «біг 20 м»

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≤4,38
5 років хі≤4,03
6 років хі≤3,56

Добра 4
4 роки 4,38<хі≤5,11
5 років 4,03<хі≤4,66
6 років 3,56<хі≤4,16

Нормальна 3
4 роки 5,11<хі≤5,61
5 років 4,66<хі≤5,08
6 років 4,16<хі≤4,56

Задовільна 2
4 роки 5,61<хі≤6,34
5 років 5,08<хі≤5,71
6 років 4,56<хі≤5,16

Незадовільна 0
4 роки хі>6,34
5 років хі>5,71
6 років хі>5,16

Таблиця 5
Результати у виконанні проби Ромберга

Оцінка норми Границі норм груп складностіСловесна В балах

Ідеальна (рекордна) 5
4 роки хі≥6,8
5 років хі≥13,2
6 років хі≥16,3

Добра 4
4 роки 4,7≤хі<6,8
5 років 9,3≤хі<13,2
6 років 11,3≤хі<16,3

Нормальна 3
4 роки 3,3≤хі<4,7
5 років 6,7≤хі<9,3
6 років 8≤хі<11,3

Задовільна 2
4 роки 1,2≤хі<3,3
5 років 2,8≤хі<6,7
6 років 3≤хі<8

Незадовільна 0
4 роки хі<1,2
5 років хі<2,8
6 років хі<3



61

2011

10
Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: 

методологічні підходи
Пріма Р.М.

Волинський національний університет  імені Лесі Українки

Анотації:
Аналізуються теоретико-методо-
логічні засади формування про-
фесійної мобільності майбутнього 
вчителя. Акцентується увага на 
умотивованості вибору системної 
методології, «системи цілісності» 
як концептуальної домінанти дослі-
дження. Зазначено, що освітній про-
цес вищої школи надає можливість: 
реалізації інтеграції й диференціа-
ції змісту навчання, технології фор-
мування професійної мобільності, 
стимулювання квазіпрофесійної 
діяльності майбутніх учителів, ак-
туалізацію міжпредметних зв’язків. 
Встановлено, що процес форму-
вання мобільного фахівця перед-
бачає організацію певного «поля 
можливостей», освітньо-виховного 
середовища, життєдіяльності. Це 
орієнтує майбутнього спеціаліста 
на різноплановість вибору статус-
ного росту, професійного розвитку, 
швидкої орієнтації (адаптованості), 
прагнення активно змінити неспри-
ятливі ситуації.

Прима Р.Н. Формирование профессио-
нальной мобильности будущего учителя: 
методологические подходы. Анализиру-
ются теоретико-методологические принципы 
формирования профессиональной мобиль-
ности будущего учителя. Акцентируется вни-
мание на мотивированности выбора систем-
ной методологии, «системы целостности» как 
концептуальной доминанты исследования. 
Отмечается, что образовательный процесс 
высшей школы предоставляет возможность: 
реализации интеграции и дифференциации 
содержания обучения, технологии формиро-
вания профессиональной мобильности, сти-
мулирование квазипрофессиональной дея-
тельности будущих учителей, актуализацию 
межпредметных связей. Установлено, что про-
цесс формирования мобильного специалиста 
предусматривает организацию определен-
ного «поля возможностей», образовательно-
воспитательной среды, жизнедеятельности. 
Это ориентирует будущего специалиста на 
разноплановость выбора статусного роста, 
профессионального развития, быстрой ори-
ентации (адаптированной), стремления ак-
тивно изменить неблагоприятные ситуации.

Prima R. M. Forming professional 
mobility of a future teacher: 
methodological approaches. 
Analyzes the theoretical and 
methodological principles of 
occupational mobility of future teachers. 
Focuses on the motivation of the choice 
of systems methodology, the “system 
integrity” as the dominant conceptual 
study. It is noted that the educational 
process of higher education provides 
an opportunity: the implementation 
of integration and differentiation of 
learning content, technology, formation 
of professional mobility, the stimulating 
activity of quasi professional future 
teachers, mainstream interdisciplinary 
connections. It is established that the 
formation of a mobile professional 
organization provides some of 
the “field capacity”, education and 
upbringing environment, life. It focuses 
on the future of professional diversity 
of choice of the status of growth, 
professional development, rapid 
orientation (adapted), actively striving 
to change the unfavorable situation.

Ключові слова:
вчитель, методологія, мобіль-
ність, вища школа.

учитель, методология, мобильность, 
высшая школа.

teacher, methodology, mobility, high 
school.

Вступ.1

Стрімко зростаюча інтенсивність і динамічність 
різномасштабних змін у всіх сферах життя суспіль-
ства, традиційних уявленнях про світ та людину, сис-
тему цінностей, сутність самореалізації об’єктивно 
зумовлює необхідність виявлення її готовності до 
мобільного самоутвердження. Означене актуалізує 
соціально значуще завдання формування професійної 
мобільності як специфічної особистісної якості у про-
цесі освіти, яка набуває сьогодні відкритого та іннова-
ційного характеру.

Нинішньому динамічному суспільству потрібен 
фахівець, відкритий новому, здатний швидко адап-
туватися до складних умов професійної і соціальної 
дійсності, самостійно й відповідально приймати рі-
шення, зорієнтований на успіх та постійне самовдос-
коналення. Мобільність як один із невід’ємних по-
казників професійної та соціальної зрілості суб’єкта 
є тією особистісною характеристикою, яка засвідчує 
внутрішню готовність людини до якісних змін, пере-
творень, зокрема у вимірах педагогічної дії як єдності 
цілей і змісту. 

Слід відзначити, що стратегія вивчення й пере-
творення педагогічної теорії і практики базується на 
методології та методологічних підходах, які орієнту-
ють на певну концептуальну базу (концепція (від лат. 
conceptio – сприйняття – трактується як система по-
глядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення 
явищ, основна ідея будь-якої теорії [1, c.344]).

© Пріма Р.М., 2011

Принагідно зазначимо, що «методологія» (від 
грец. methodos – шлях дослідження чи пізнання, тео-
рія, вчення і logos – слово, поняття) – перекладається 
як «вчення про метод», «теорія методу». У загаль-
нонауковому розумінні це поняття визначається як 
«вчення про наукові методи пізнання та перетворення 
світу; сукупність методів і прийомів дослідження, які 
застосовують у будь-якій науці» [1, c.426]. У широко-
му значенні воно трактується як філософська вихідна 
позиція наукового пізнання, «система принципів (з 
грец. «systema» означає «ціле, складене з частин, по-
єднання»), способів організації і побудови теоретич-
ної й практичної діяльності, а також вчення про цю 
систему» [2]. 

Існує думка (М.Данилов, В.Краєвський та ін.), що 
методологія педагогіки – це система знань про вихідні 
положення, підвалини та структуру педагогічної тео-
рії, про принципи підходу і способи добування знань, 
що відображають педагогічну дійсність, «…а також 
система діяльності щодо отримання таких знань та 
обґрунтування програм, логіки й методів оцінки якос-
ті соціально-наукових, педагогічних досліджень» [3, 
с.9]. Цілком очевидно, що головне призначення мето-
дології – служити орієнтиром в організації досліджу-
ваного процесу, формувати стратегію пошуку для роз-
криття предмета дослідження.

Визначення підвалин наукового пошуку щодо ана-
лізу педагогічних явищ і процесів здійснюється вна-
слідок застосування методологічних підходів. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Аналіз наукової літератури засвідчує багатогран-
ність розуміння означеного поняття, що дозволяє 
дослідникам інтерпретувати його по-різному: «як 
методологічну орієнтацію педагога, комплексний пе-
дагогічний засіб» (Г.Селевко); «вихідний принцип, 
вихідну позицію» (О.Новиков, А.Петров) тощо.

У дослідженні ми виходили з того, що системний, 
багаторівневий характер самого явища, яким є мо-
більність, обумовлений економічними, політичними, 
соціокультурними чинниками, пов’язаний із смис-
ложиттєвими інтересами і цінностями особистості 
й потребами суспільства, вимагає інтегративного, 
міждисциплінарного підходу щодо її формування у 
процесі професійної освіти і, водночас, умотивовує 
вибір «системної методології» (Г.Щедровицький) як 
концептуальної домінанти дослідження. Доцільність 
такого вибору підтверджується також тим, що систем-
ний підхід є універсальним інструментом пізнаваль-
ної діяльності: як система може розглядатися будь-яке 
явище, хоча, зрозуміло, не кожний об’єкт наукового 
аналізу цього потребує. 

Досвід сучасного пізнання, зауважує 
В.Сагатовський [4], показує, що найбільш ємний і 
економний опис об’єкта одержуємо в тому випадку, 
коли він подається як система. Інформація, отримана 
на основі системного підходу, володіє двома принци-
пово важливими властивостями: по-перше, дослідник 
здобуває лише необхідну інформацію; по-друге, вона 
є достатньою для розв’язання поставленого завдання. 
Ця особливість системного підходу зумовлена тим, що 
аналіз об’єкта як системи означає розгляд його тільки 
в певному відношенні, у тому, в якому об’єкт є систе-
мою. Системні знання – це результат пізнання об’єкта 
не в цілому, а певного «зрізу» з нього, що здійснюєть-
ся відповідно до системних «характеристик об’єкта». 
До того ж системний метод є незамінним у пізнанні 
і конструюванні складних динамічних цілісностей, 
що надає йому статусу загальнонаукового принципу 
(В.Тюхтін). Правомірність дослідницької позиції під-
тверджується тим, що в сучасній педагогічній теорії 
практично відсутні дослідження, присвячені комплек-
сному, системному розгляду проблеми формування 
професійної мобільності майбутнього фахівця, який 
здійснюється невідривно від процесу навчання, є його 
складовою частиною і будується на основі принципів 
системного підходу як об’єднуючого, інтегративного 
методологічного принципа.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати методологічні заса-

ди формування професійної мобільності майбутнього 
вчителя з позицій системно-інтегративного підходу. 

Результати дослідження.
У контексті проблем системного підходу до фор-

мування професійної мобільності особливо суттєвим 
є дослідження динамічної, комплексної системи ціліс-
ності, де увага акцентована на «системі цілісності» як 
ключових ознаках, які, вочевидь, є взаємопов’язаними. 
Проте в сучасних напрацюваннях ми зустрічаємося з 

різними поглядами щодо тлумачення зв’язку ціліснос-
ті й системи (Н.Абрамова, А.Аверьянов, В.Афанасьєв, 
І.Блауберг, В.Садовський, В. Радул, В. Тюхтін та ін.).

Це правомірно викликає потребу розмежувати по-
няття «система» і «цілісність». Зауважимо, що попри 
значну кількість визначень феномена «система» в до-
відкових джерелах як «структури, що становить єд-
ність закономірно розміщених і функціонуючих час-
тин», «порядок, зумовлений правильним розміщенням 
частин у певному зв’язку, зв’язне ціле», «форма орга-
нізації, устрою чого-небудь», «сукупність яких-небудь 
елементів, одиниць, частин, об’єднаних загальним 
принципом, призначенням» [5, с.430], у науковій лі-
тературі відсутнє загальновизнане його тлумачення, 
хоча, як найбільш оптимальне можна вважати таке: 
«це сукупність частин (компонентів), пов’язаних пев-
ною формою взаємодії, взаємозалежності» [6, с.27]. На 
нашу думку, це визначення є дещо поверховим, не роз-
криває специфіки системи і водночас дозволяє припус-
тити тотожність понять «система» та «взаємозв’язок». 
Проте, як слушно зауважують В.Нікітін та З.Єгорова, 
хоч «у світі все взаємопов’язано, але не будь-який 
зв’язок є системою… Система від не системи відрізня-
ється цілісністю, впорядкованістю частин, елементів, 
поєднаних певною ознакою, що є основою, система-
тизуючим зв’язком (системоутворювальною ідеєю)» 
[6]. Тобто між поняттями «система» і «цілісність» 
наявна внутрішня спорідненість та взаємозв’язок на 
рівні спільності ознак, характеристик, що не викли-
кає сумніву в дослідників (Н.Абрамова, В.Афанасьєв, 
І.Блауберг, В.Тюхтін та ін.). Причому, згідно з пози-
цією Н.Абрамової, «між основними ідеями концепції 
цілісності і системними уявленнями простежується 
генетичний зв’язок», що дозволяє «загальну теорію 
систем визначити як науку про цілісність» [7, с.31] і 
зумовлює потребу пошуку дієвої системостворюваль-
ної складової, яка сприяла б цілісному об’єднанню 
частин.

Для нашого дослідження ключовою (системоутво-
рювальною) ідеєю є формування професійної мобіль-
ності майбутнього педагога як іманентно властивої 
особистісно-професійної якості вчителя, складової 
цілісного процесу його фахової підготовки в умовах 
вищої школи на системно-інтегративній основі.

В основу системного підходу до професійної під-
готовки вчителя варто покласти розуміння системи 
навчально-виховного процесу як такого, що забезпе-
чує цілісність взаємозв’язку між окремими його лан-
ками (елементами) – управління, навчання, виховання, 
інформаційна, методична. А звернення при цьому до 
форм матеріалізації педагогічної дії розкриває логіку 
педагогічної діяльності. Суттєвим у дослідницькій 
позиції є також його розгляд у зв’язку із суспільними 
інституціями, в суцільному освітньому середовищі. 
Якісною характеристикою взаємодії компонентів сис-
теми «людина – педагогічна діяльність» (професія), а 
отже, результатом впливу всіх механізмів освітнього 
середовища буде професійно підготовлений учитель. 
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З другого боку, таке середовище також є цілісною не-
розривною системою, сукупність компонентів якого 
впливає на формування мобільності майбутнього пе-
дагога. 

Системний підхід до процесу професіоналіза-
ції репрезентує теорія системогенезу, розроблена 
В.Шадриковим [8], яку цілком правомірно віднести 
до цілісних концепцій професіоналізації, оскільки 
практичні дослідження на його основі охоплюють 
фактично всі стадії навчальної і професійної діяль-
ності майбутніх фахівців. Нам імпонує позиція на-
уковця щодо виокремлення підсистем і відповідно 
рівнів аналізу діяльності в системі будь-якої (в тому 
числі і професійної) діяльності, а саме: мотиви, цілі, 
програма, інформаційна основа діяльності, прийнят-
тя рішень, особистісно-професійні якості спеціаліста. 
Відзначимо, що кожен блок цієї системи наповнюєть-
ся конкретним змістом на кожній стадії особистісно-
професійного розвитку майбутнього фахівця, що акту-
ально в процесі формування і педагога-професіонала, 
і професійно мобільного вчителя в контексті виміру 
педагогічної дії. 

Конструктивною в аспекті дослідження є кон-
цепція формування конкурентноспроможної особис-
тості, розроблена науковцями (З.Єгорова, В.Нікітін, 
К.Овчинникова), в основу якої покладена ідея форму-
вання динамічної особистості.

Зауважимо, осмислення професійної діяльнос-
ті вчителя неможливе поза досягненнями вітчизня-
них (В.Андрущенко, Г.Балл, І.Бех, Є.Бондаревська, 
М.Євтух, І.Зязюн, Т.Іванова, В.Кремень, В.Крижко, 
В.Сластьонін, О.Сухомлинська та ін.) та зарубіжних 
(Д.С’юпер, Г.Хакен, М.Шелер та ін.) дослідників, 
особливо таких метапринципів педагогіки, як: синер-
гетичний, аксіологічний, акмеологічний, антрополо-
гічний, герменевтичний. Формування професійної 
мобільності майбутнього педагога реалізується як ці-
лісна система з урахуванням вищезазначених загаль-
нонаукових підходів.

Зокрема, синергетичний компонент (від грецького 
«sinergos» – спільна дія, співробітництво) системно-
го підходу передбачає якісні зміни систем відкрито-
го типу, провідними принципами існування яких є 
самоорганізація, саморозвиток, що здійснюються на 
основі постійної і активної взаємодії із зовнішнім се-
редовищем. За такого підходу можливе гармонійне 
поєднання і взаємозв’язок підсистем (викладання, 
учіння, формування, педагогічна дія) у процесі на-
вчання, а вплив на об’єкт набуває розвивального ха-
рактеру, що створює умови для його самоорганізації 
і саморозвитку. 

При цьому акценти зосереджені на власній актив-
ності людини, що виражається в її здатності забезпечу-
вати цілісність свого розвитку на основі попереднього 
індивідуального досвіду і як кінцевий результат поро-
джувати при цьому дещо якісно нове. Реально відбу-
вається природне формування оптимального алгорит-
му засвоєння соціокультурного здобутку, оскільки, як 

слушно зауважує О.Романовський, «індивідуальний 
або онтогенетичний розвиток особистості повністю 
повторює історичне або філогенетичне формування 
соціокультурних цінностей, у чому і проявляється си-
нергетичний принцип ізоморфізму та інваріантності у 
формуванні професійних знань» [9, с.33]. Науковець 
доводить, що аналіз процесу освоєння освітнього се-
редовища дозволяє прослідкувати шлях функціональ-
ної самоорганізації індивіда у його взаємодії з освіт-
нім середовищем при формуванні компетентного, 
мобільного спеціаліста. При цьому істотним є усві-
домлення специфіки педагогічної діяльності, її суті, 
співвідношення між змістом професійної діяльності 
та особистісним ставленням до неї, відтак відношен-
ня особистісних і професійних якостей. За такого 
підходу педагогічна діяльність фактично відображає 
практичну реалізацію загальнотеоретичних положень 
синергетики як науки, що вивчає закони взаємодії, які 
визначають процес самоорганізації систем, що розви-
ваються.

Зауважимо, синергетичний підхід у дослідженні 
детермінує ідею відкритості, свободи самовиражен-
ня і самореалізації особистості майбутнього про-
фесійно мобільного вчителя у взаємодії з освітнім 
середовищем, що забезпечує прогнозування, форму-
лювання стратегічних цілей, отримання якісних змін 
результату.

Слушною є позиція В.Крижка [10] щодо пріори-
тетності ціннісного смислу людського життя в усіх 
його функціональних виявах й визначення освіти як 
органічної частини духовного життя суспільства. Під-
креслимо, що саме в цій системі створюється май-
бутнє, продукуються і передаються соціокультурні та 
особисті цінності як перевага певних смислів і побу-
дованих на цій основі способів поведінки. Це вимагає 
гуманістичного освітнього простору підготовки фа-
хівців, фундаментом якого є педагогічна аксіологія.

За даними дослідників (В.Андреєв, І.Бех, 
Є.Бондаревська, І.Ісаєв, С.Кульневич, В.Крижко, 
В.Огнев’юк, В.Сластьонін та ін.) ціннісну спрямова-
ність фахової підготовки майбутніх учителів забез-
печує саме аксіологічний підхід як «філософсько-
педагогічна стратегія», що показує шляхи розвитку 
професійного мистецтва, використання педагогічних 
ресурсів для розвитку особистості і проектує перспек-
тиви вдосконалення системи освіти [10, с.213].

Акцентуємо, для нашого дослідження значущість 
означеного підходу полягає в такому: саме в його 
контексті стає зрозумілим, чому цінності надають 
стійкості системі освіти, особистості педагога і вихо-
ванця, визначають принципи їх поведінки, спрямову-
ють інтереси й потреби особистості в життєвому та 
освітньому просторі, регулюють мотиваційну сфе-
ру педагогічної дійсності. Це дає підстави розуміти 
професійну мобільність учителя як фахову цінність, 
як елемент внутрішньої структури особистості, який 
виражає її суб’єктивне ставлення до суспільно значу-
щих цінностей праці та окремих компонентів педаго-
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гічної діяльності. Водночас професійна мобільність 
може розглядатися як внутрішня потреба особистості 
за умови її інтеріоризації (тобто перетворення у вну-
трішній стан особистості, її бажання).

Все актуальнішою, вочевидь, стає думка вчених 
про доцільність створення інтегрованої науки про 
людину. Крізь призму професіоналізації це означає 
інтеграційну спрямованість формування висококва-
ліфікованого педагога, акме-спеціаліста. Ми відзна-
чаємо наявність різних наукових підходів щодо про-
блеми професійного розвитку, пріоритетність яких 
зумовлена їх значущістю не тільки у становленні 
педагога-професіонала, але й, водночас, професій-
но мобільного вчителя. Зокрема, заслуговують на 
увагу акмеологічна концепція розвитку професіона-
ла А.Деркача, В.Зазикіна, концепція професійного 
розвитку Л.Мітіної, Т.Кудрявцева, Ю.Поваренкова, 
А.Ростунова, В.Шадрикова, концепція «кар’єрної зрі-
лості» Д. С’юпера.

Зауважимо, осмислення діяльності пов’язане з 
прийняттям її як «специфічної людської форми актив-
ного ставлення до довкілля, зміст якої складає його 
доцільна зміна і перетворення» [11, c.151]. Щодо ді-
яльності педагога активність ставлення до світу про-
являється в реалізації ним освітніх функцій і, відповід-
но, пов’язана з розв’язанням різноманітного спектру 
педагогічних проблем, що виникають в реальних 
ситуаціях професійного життя вчителя, враховуючи 
при цьому методологічні можливості герменевтики як 
напряму в філософії і гуманітарних науках «як умови 
осягненння суспільного буття», «мистецтво розумін-
ня» [12, с.15]. У контексті досліджуваної проблеми 
саме герменевтичний підхід дозволяє по-іншому роз-
глянути єдність цілей і змісту навчання студентів, що 
з’являється не як набір готових рішень, придатних 
на всі часи, а як своєрідна скарбничка правильних» 
способів реагування особистості на непередбачува-
ні ситуації у власній життєдіяльності, що вимагають 
«засвоєння досвіду роботи із собою», чітко визна-
ченої кореляції із сучасністю. Відтак забезпечується 
формування і розвиток їх творчого потенціалу, що 
пов’язаний не стільки з обдарованістю й талановитіс-
тю, скільки із загальним пошуково-інтерпретаційним 
підходом до виконання діяльності. Тому звертання до 
герменевтичної методології обґрунтоване необхід-
ністю розробки нового змісту навчання майбутнього 
педагога, що активізувало б формування його профе-
сійної мобільності .

Необхідно враховувати, що сучасне суспільство 
рухається до антропоцентричності – визнання пріо-
ритету інтересів, прав, свобод суверенної особистос-
ті, збагачення її інтелекту, творчої енергії, духовно-
моральних сил. Існує думка (М.Бердяєв, П.Блонський, 
В.Зеньковський, П.Флоренський, М.Шелер та ін.), що 
саме антропологічний підхід дозволяє використову-

вати ідеї самоцінності, унікальності і неповторності 
людини як особливої цілісності, її самостворення, 
«незавершеності», «відкритості» для світу, здатності 
робити вільний вибір.

Педагогічна антропологія вибудовує єдину теорію 
людини в динаміці, в розвитку від індивіда до особис-
тості, що немислима поза діяльністю самозміни і ви-
ховання, і ця діяльність наповнена антропологічним 
змістом. При цьому цілісна система внутрішньої де-
термінації особистості, як відзначає В.Сагатовський, 
включає в себе три основні підсистеми, що вирізня-
ються функціональною наповнюваністю за специфіч-
ним внеском у цю детермінацію: потреби (функція 
– спонукання до дії); суб’єктивні можливості (зді-
бності, знання, уміння, якості характеру; функція – 
забезпечення реалізації спонукань); життєва позиція 
(диспозиція, готовність; функція – вибір, усвідомле-
ний чи підсвідомий, конфігурації поведінки із мно-
жин потреб, суб’єктивних і об’єктивних можливос-
тей) [4, с.27].

При цьому процес формування мобільного фахівця 
передбачає організацію певного «поля можливостей», 
освітньо-виховного середовища, життєдіяльності, що 
орієнтують майбутнього спеціаліста на різноплано-
вість вибору самопрояву, статусного росту, профе-
сійного розвитку, швидкої орієнтації (адаптованості), 
прагнення активно змінити несприятливі ситуації.

У такому контексті видається слушною і важливою 
для дослідження ідея, розвинута С.Рубінштейном: 
«включаючись» у ситуацію, людина змінює її, змі-
нюється сама і тим самим «виходить за її межі» [13, 
с.308]. Вочевидь, ці зміни людини є джерелом нових 
змін, її активного самовиявлення, успішності вико-
нання роботи, визнання результатів, професійного 
зростання.

Висновки.
Обґрунтовуючи думку про необхідність системно-

цілісного підходу щодо формування професійної 
мобільності майбутнього педагога, зауважимо, саме 
освітній процес вищої школи надає можливість: ре-
алізації інтеграції й диференціації змісту навчання, 
технології формування професійної мобільності, сти-
мулювання квазіпрофесійної діяльності майбутніх 
учителів, актуалізацію міжпредметних зв’язків, ор-
ганічно поєднуючи теоретичну і практичну складові 
фахової підготовки. Однак це може бути окремим ас-
пектом дослідження.

З огляду на тенденції вітчизняної освітньої полі-
тики перспективи подальших наукових розвідок ми 
вбачаємо у розробці питань формування професійної 
мобільності викладача вищої школи, здатного до мо-
більної реалізації оновлюваних функцій освітнього 
середовища вищого навчального закладу.
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Вияв і зміна показників фізичного стану учнів 4–5 класів при 
реалізації чинного змісту фізичного виховання 

Прозар М. В., Єдинак Г. А.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Вивчено ефективність чинно-
го змісту фізичного виховання 
у покращенні фізичного стану 
учнів. У експерименті взяли 
участь 110 учнів четвертих і 
95 – п’ятих класів. Встановле-
но недостатню ефективність 
змісту фізичного виховання у 
покращенні фізичного стану 
учнів. Зазначено, що фізична 
підготовленість відзначається 
покращенням тільки окремих 
показників. Встановлено, що 
вияв та тенденції зміни функ-
ціональних показників необ-
хідно враховувати при визна-
ченні оптимальних параметрів 
фізичних навантажень учнів. 
Показано, що у 4 класі опти-
мальні параметри фізичних 
навантажень сприяють розви-
тку м’язової системи. 

Прозар Н.В., Единак Г.А. Проявление и изме-
нение показателей физического состояния 
учащихся 4–5 классов в ходе реализации 
действующей программы по физическому 
воспитанию. Изучена эффективность дей-
ствующего содержания физического воспита-
ния в улучшении физического состояния уче-
ников 4-5 классов. В эксперименте приняли 
участие 110 учеников четвертых и 95 – пятых 
классов. Установлена недостаточная эффек-
тивность содержания физического воспитания 
в улучшении физического состояния учеников. 
Установлено, что физическая подготовлен-
ность отмечается улучшением только отдель-
ных показателей. Установлено, что проявле-
ние и тенденции изменения функциональных 
показателей необходимо учитывать при опре-
делении оптимальных параметров физических 
нагрузок учеников. Показано, что в 4 классе 
оптимальные параметры физических нагрузок 
содействуют развитию мышечной системы. 

Prozar N.V., Iedynak G.A. Symptoms 
and indicators of change in physical 
condition of students in 4-5 classes in 
the implementation of existing programs 
in physical education. The efficiency of 
the existing content of physical education to 
improve the physical condition of students 
4-5 classes. In the experiment took part 110 
students of the 4th class and 95 students of 
5th one. Established lack of effectiveness of 
physical education content to improve the 
physical condition of students. Established 
that the physical preparedness of individual 
states to improve performance only. It 
is established that the expression and 
functional performance trends should be 
considered when determining the optimal 
parameters of physical activity of pupils. It 
is shown that the optimum parameters of 
four classes of physical activity contribute 
to the development of the muscular 
system.

Ключові слова:
фізичний стан, учні, клас, 
зміст, фізичне виховання. 

физическое состояние, ученики, класс, 
содержание, физическое воспитание.

physical condition, pupils, class, content, 
physical education.

Вступ.1

Завдання оздоровчого змісту є пріоритетними у фі-
зичному вихованні учнів загальноосвітнього навчаль-
ного закладу. Однією із комплексних характеристик, 
що дозволяє робити висновок про ефективність вирі-
шення означеного завдання є фізичний стан учня. Цей 
стан характеризує, передусім функціональні можли-
вості організму, фізичну працездатність і фізичну під-
готовленість особистості [16].

Вивченню окремих із зазначених показників дітей, 
які є учнями 4–5 класів, присвячено значну кількість 
досліджень. Водночас їх значно менше при розгляді 
проблеми в аспекті вивчення показників фізичного 
стану цих учнів у комплексі [2; 3; 5; 10]. При враху-
ванні ще однієї обставини, а саме запровадження нової 
програми з фізичної культури [12], дані про ефектив-
ність останньої у покращенні фізичного стану учнів 
початкової і основної школи практично відсутні [18]. 
Зазначене не сприяє досягненню високих результатів 
у вирішенні завдань оздоровчого змісту в процесі фі-
зичного виховання таких учнів, що зумовлює необхід-
ність проведення відповідних досліджень.

Робота виконується згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити ефективність чинного 

змісту фізичного виховання у покращенні фізичного 
стану учнів 4–5 класів загальноосвітньої школи. 

© Прозар М. В., Єдинак Г. А., 2011

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували такі методи: загально-
наукові, а саме аналіз і систематизацію; педагогічні 
(педагогічне тестування), медико-біологічні (спіро-
метрію, пульсометрію, динамометрію, сфігмоманоме-
трію, антропометрію); математико-статистичні. 

Вивчали функціональні показники та показники 
фізичної підготовленості у 62 дівчинок і 48 хлопчиків, 
які були учнями 4 класів, відповідно 46 і 49 – учнями 5 
класів ЗНЗ №№ 9, 12, 14 м. Кам’янця-Подільського. У 
першій групі такими були: ЖЄЛ, ЧСС у спокої, після 
дозованого фізичного навантаження, після 45 с відпо-
чинку, систолічний і діастолічний АТ, а також індекси, 
що широко використовуються фахівцями для характе-
ристики стану функціонування систем організму роз-
витку функцій, – життєвий (ЖІ), силовий (СІ), Робін-
сона (ІР), Руф’є (РІ), зросто-ваговий (ЗВІ) [1; 8].

Фізичну підготовленість вивчали використовуючи 
кистьову динамометрію, біг 20 м з ходу, 5-секундний 
біг на місці, стрибок у довжину з місця, метання на-
бивного м’яча сидячи, викрут мірної лінійки за спину, 
нахил уперед сидячи, човниковий біг 4х9 м, три пере-
киди вперед, метання тенісного м’ячика на дальність 
провідною і непровідною руками, 6-хвилинний біг на 
максимальну відстань. Визначали показники на по-
чатку і наприкінці навчального року.

Результати дослідження
Функціональні показники. ЖЄЛ дівчаток протягом 

навчання у 4 та 5 класах збільшилася лише на 4,9 % 
та 3,7 % відповідно (р>0,05), тобто відзначалася упо-
вільненням процесу покращення показника (табл. 1). 
Такі зміни на фоні виявленого збільшення маси тіла 
не сприяли покращенню стану забезпечення організ-
му киснем, про що свідчили дані зміни життєвого ін-
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Таблиця 1

Зміна функціональних показників учнів протягом навчання у 4 і 5 класах

Показник Клас
На початку Наприкінці Зміна

t
х m х m абс. %

Дівчатка
ЖЕЛ,
мл

4 1650,0 39,28 1730,6 37,83 80,6 4,9 1,48
5 1858,7 40,72 1928,3 38,66 69,6 3,7 1,24

ЧСС у спокої,
сх./хв

4 92,8 1,24 90,1 1,13 -2,7 2,9 1,61
5 95,7 1,86 96,9 1,77 1,2 -1,3 0,47

ЧСС після дозованого
навантаження, сх./хв

4 132,1 2,04 136,2 2,03 4,1 -3,1 1,42
5 143,9 2,12 139,4 2,0 -4,5 3,1 1,54

ЧСС на 45 с відп.
після навант., сх./хв

4 100,5 1,6 102,9 1,55 2,4 -2,4 1,08
5 108,0 1,87 105,2 1,77 -2,8 2,6 1,09

Систолічний АТ,
мм рт. ст

4 104,8 1,0 104,5 0,87 -0,3 0,3 0,23
5 105,5 1,47 108,6 1,36 3,1 2,9 1,55

Діастолічний АТ,
мм рт. ст

4 66,4 0,63 65,8 0,54 -0,6 0,9 0,70
5 69,3 1,11 71,2 1,03 1,9 2,7 1,51

Життєвий індекс,
мл∙кг -1

4 53,47 1,4 53,0 1,27 -0,47 -0,9 0,25
5 51,06 1,5 50,03 1,43 -1,1 -2,0 0,50

Силовий 
індекс, %

4 41,97 1,27 43,64 1,24 1,67 4,0 0,94
5 47,39 1,4 47,04 1,32 -0,4 -1,0 0,18

Індекс Робінсона,
ум. од.

4 96,62 1,34 93,97 1,14 -2,65 2,7 1,51
5 100,74 2,33 105,17 2,30 4,5 -4,4 1,35

Ваго-зростовий індекс,
балів

4 -0,39 0,13 -0,39 0,13 0 0 0
5 -0,57 0,17 -0,57 0,17 0 0 0

Індекс Руф’є,
ум. од.

4 12,49 0,43 12,92 0,41 0,43 -3,4 0,72
5 14,76 0,51 14,17 0,48 -0,6 4,0 0,84

Хлопчики
ЖЕЛ,
мл

4 1860,4 36,07 1942,6 35,44 82,2 4,4 1,63
5 1965,3 42,3 2057,1 41,65 91,8 4,7 1,55

ЧСС у спокої,
сх./хв

4 94,3 1,36 91,6 1,34 -2,7 2,9 1,41
5 98,0 1,72 99,8 1,59 1,8 -1,8 0,77

ЧСС після дозованого
навантаження, сх./хв

4 136,4 2,2 140 2,23 3,6 -2,6 1,15
5 143,2 2,08 138,8 1,99 -4,4 3,1 1,53

ЧСС на 45 с відп.
після навант., сх./хв

4 103,5 1,93 104,1 1,73 0,6 -0,6 0,23
5 108,1 1,95 105,5 1,79 -2,6 2,4 1,03

Систолічний АТ,
мм рт. ст

4 105,4 1,39 105,3 1,19 -0,1 0,1 0,05
5 109,7 1,84 112,8 1,75 3,1 2,8 1,22

Діастолічний АТ,
мм рт. ст

4 65,8 0,84 66,0 0,74 0,2 0,3 0,18
5 71,1 1,26 72,9 1,21 1,8 2,5 1,03

Життєвий індекс,
мл∙кг -1

4 57,35 1,48 57,08 1,38 -0,3 -0,5 0,13
5 54,25 1,26 54,09 1,19 -0,2 -0,3 0,09

Силовий 
індекс, %

4 46,4 1,59 51,21 1,65 4,8 10,4 2,10*
5 50,52 1,37 54,83 1,38 4,3 8,5 2,22*

Індекс Робінсона,
ум. од.

4 98,95 1,49 95,73 1,32 -3,3 3,3 1,62
5 107,3 2,37 112,5 2,34 5,2 -4,8 1,56

Ваго-зростовий індекс, 
балів

4 -0,79 0,19 -0,79 0,19 0 0 0
5 -0,57 0,16 -0,43 0,14 0,2 24,6 0,66

Індекс Руф’є,
ум. од.

4 13,33 0,45 13,53 0,45 0,2 -1,5 0,31
5 15,11 0,52 14,42 0,48 -0,7 4,6 0,98

П р и м і т к а.  «*» – р<0,05; «**» – р<0,01
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дексу (ЖІ): у 4 і 5 класах він зменшився на 0,9 % і 2 % 
відповідно (р>0,05). 

ЧСС у спокої, після дозованого фізичного наван-
таження та на 45 с відпочинку протягом навчання 
дівчаток практично не змінилась, але виявляла певні 
особливості: перший показник у 4 класі відзначався 
тенденцією до покращення, у 5 класі – до погіршення; 
другий і третій – навпаки. Протягом досліджуваного 
періоду АТ майже не змінився (приріст від 0,3 до 2,9 
%; р>0,05). 

Вищенаведені дані засвідчували тенденцію до по-
гіршення реакції серцево-судинної системи дівчаток 
на дозоване фізичне навантаження протягом навчання 
у 4 класі та до покращення – у 5 класі. Підтверджува-
ли висновок значення індексів Робінсона (ІР) та Руф’є 
(РІ), що відображають стан функціонування серцево-
судинної системи у спокої та після дозованого наван-
таження. Зокрема ІР дівчаток у 4 класі покращився на 
2,7 %, у 5 класі, навпаки – погіршився на 4,4 %, а РІ 
відповідно погіршився на 3,4 % і покращився на 4 % 
(р>0,05). 

Силовий індекс (СІ), що характеризує стан роз-
витку скелетних м’язів, а отже надлишкового нако-
пичення у них структурно-енергетичних потенціалів 
відзначався стабільним виявом значень на початку і 
наприкінці навчання у 4–5 класах. Такий результат 
пов’язували із перевагою приросту маси тіла над при-
ростом сили м’язів кисті дівчаток. 

Ваго-зростовий індекс (ВЗІ), що відображає мак-
симальний рівень енерговитрат за рахунок аеробних 
метаболічних реакцій, у дівчаток відзначався сталим 
виявом, що свідчило про уповільнення розвитку цієї 
функції організму. 

Порівняння значень функціональних показників 
учениць 4 та 5 класів виявило суттєві розбіжності між 
ними: на початку навчального року – значення

ЖЄЛ, СІ, діастолічного АТ були кращими в уче-
ниць 5 класу, а ЧСС після дозованого фізичного на-
вантаження, на 45 с відпочинку і РІ – в учениць 4 кла-
су; наприкінці навчального року – відповідно ЖЄЛ, 
АТ та ЧСС у спокої, ІР. 

Отримані дані свідчили, що протягом навчального 
року у дівчаток, які були ученицями 4 класу, має місце 
тенденція до інтенсивнішого розвитку м’язової сис-
теми і покращення діяльності серця у спокої, тоді як 
в учениць 5 класу – тенденція до інтенсивнішого по-
кращення діяльності серцево-судинної системи після 
дозованого навантаження та АТ у напрямі досягнення 
норми. 

На початку навчального року ЖЄЛ хлопчиків, які 
були учнями 4 класу, збільшилася на 4,4 % (р>0,05), 
тобто відзначалася позитивною тенденцією. Ана-
логічну зміну виявили під час навчання хлопчиків у 
5 класі (приріст 3,4 %; р>0,05), що в обох випадках 
засвідчувало уповільнення процесу покращення їх 
ЖЄЛ. Відсутність суттєвої зміни виявили також у ЖІ, 
що за відсутності збільшення маси тіла інтерпретува-
лась як несприятлива тенденція в розвитку відповід-
ної системи організму. 

ЧСС у спокої, після дозованого фізичного наванта-
ження та на 45 с відпочинку у хлопчиків практично не 
змінилась, але відзначалася такими особливостями: 

перший у 4 класі виявив тенденцію до покращення, 
тоді як у 5 – до погіршення, другий і третій – навпаки 
(див. табл. 1). Щодо АТ, то значення систоли і діасто-
ли у 4–5 класах залишалися без зміни. 

Зазначене свідчило про тенденцію до погіршення 
реакції серцево-судинної системи хлопчиків на до-
зоване фізичне навантаження протягом навчання у 4 
класі та до покращення – у 5. Підтверджували це дані 
зміни ІР та РІ: значення першого індексу в 4 класі по-
кращилися на 3,3 %, у 5 – погіршилися на 4,8 %; дру-
гого індексу погіршилися на 1,5 % і покращилися на 
4,6 % відповідно (р>0,05). 

Розвиток скелетних м’язів хлопчиків відбувався 
досить інтенсивно: у 4 класі приріст значень СІ склав 
4,8 %, у 5 класі – 4,3 % (р<0,05); результат пов’язували 
із перевагою приросту м’язової сили над масою тіла. 
Щодо ВЗІ хлопчиків, то зміна показника засвідчувала 
уповільнення розвитку функції із забезпечення тран-
спорту кисню в організмі. 

При порівнянні значень функціональних показни-
ків хлопчиків виявили суттєві розбіжності між ними 
у 4 та 5 класах, причому на початку і наприкінці на-
вчального року. Так у першому випадку значення СІ і 
діастолічного АТ були кращими у 5 класі, а ЧСС після 
дозованого фізичного навантаження, реакції на нього 
серцево-судинної системи (РІ) та стану її функціону-
вання у спокої (ІР) – у 4 класі. Наприкінці навчально-
го року учні 5 класу переважали учнів 4 у ЖЄЛ і АТ, 
останні – у функціонуванні серцево-судинної системи 
в спокої (ЧСС, ІР). 

Отримані дані свідчили, що протягом навчального 
року у хлопчиків, які були учнями 4 класу, має місце 
тенденція до інтенсивнішого розвитку м’язової сис-
теми і покращення діяльності серця у спокої ніж у 
п’ятикласників, тоді як в останніх – до покращення 
діяльності дихальної, серцево-судинної системи піс-
ля дозованого фізичного навантаження і АТ у напрямі 
досягнення норми. 

Фізична підготовленість. Під час навчання у 4 і 5 
класах зміна цих показників у дівчаток відзначалась 
особливостями, що полягали у покращенні, погіршен-
ні чи відсутності суттєвої зміни їх значень. Останнє 
розглядали як певну тенденцію до зміни, оскільки не-
суттєва розбіжність значень на початку і наприкінці 
року свідчила про стабільний вияв показника. 

Отримані дані виявили, що протягом навчального 
року в учениць 4 класу суттєво покращилася вибухова 
сила м’язів нижніх кінцівок, абсолютна м’язова сила 
та погіршилася загальна витривалість відповідно на 
5,7, 10,2 і 6,9 % (р<0,05). 

Зміна інших досліджуваних показників відзна-
чалася тільки певною тенденцією (табл. 2). Зокрема 
вона була позитивною для швидкісної сили, вибухової 
сили м’язів верхніх кінцівок, рухливості поперекового 
відділу хребта, координації у циклічних локомоціях, 
метаннях на дальність та негативною – для частоти 
рухів і координації в акробатичних діях. 

Під час навчання у 5 класі виявили такі зміни: сут-
тєву позитивну – у координації в метаннях на даль-
ність непровідною рукою (приріст 20,3 %; р<0,01); 
тільки певну тенденцію – в усіх інших показниках, із 
яких негативну в зміні частоти рухів, вибухової сили 
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Таблиця 2

Зміна показників фізичної підготовленості учнів протягом навчання у 4 і 5 класах

Показник Клас На початку Наприкінці Зміна tх m х m абс. %
Дівчатка

5-секундний біг 
на місці, к-ть 

4 16,97 0,41 16,73 0,37 -0,24 -1,4 0,44
5 16,46 0,44 16,02 0,41 -0,44 2,7 0,73

Біг 20 м 
з ходу, с

4 4,04 0,07 3,93 0,07 -0,11 2,7 1,11
5 4,00 0,06 3,95 0,05 -0,05 1,3 0,64

Метання набивного
 м’яча сидячи, м

4 3,16 0,07 3,26 0,07 0,10 3,2 1,01
5 3,54 0,09 3,70 0,08 0,16 4,5 1,33

Стрибок у довжину 
з місця, м

4 1,22 0,02 1,29 0,02 0,07 5,7 2,50*
5 1,26 0,03 1,25 0,02 -0,01 -0,8 0,28

Нахил уперед 
сидячи, см

4 9,31 0,88 10,56 0,86 1,25 13,4 1,02
5 7,43 1,02 8,15 0,99 0,72 9,7 0,51

Метання на дальність 
провідн. рукою, м

4 15,02 0,53 15,61 0,53 0,59 3,9 0,79
5 16,25 0,61 17,85 0,57 1,60 9,8 1,92

Метання на дальність 
непровідн. рукою, м

4 8,82 0,35 9,55 0,33 0,73 8,3 1,52
5 9,37 0,40 11,28 0,45 1,91 20,3 3,17**

Три перекиди 
вперед, с

4 5,61 0,15 5,62 0,15 0,01 -0,2 0,05
5 5,57 0,20 5,47 0,20 -0,10 1,5 0,35

Човниковий 
біг 4х9 м, с

4 12,74 0,12 12,72 0,11 -0,02 0,2 0,12
5 12,27 0,14 12,20 0,14 -0,07 0,6 0,35

Динамометрія кисті
провідної руки, кг

4 12,89 0,37 14,21 0,37 1,32 10,2 2,52*
5 17,37 0,50 18,28 0,50 0,91 5,2 1,29

6-хв біг на макс. 
відстань, м

4 813,47 15,49 764,11 15,11 -49,36 -6,9 2,52*
5 658,8 17,66 689,02 17,49 30,22 4,6 1,22

Хлопчики
5-секундний біг 
на місці, к-ть 

4 18,50 0,49 19,35 0,49 0,85 4,6 1,23
5 17,84 0,43 19,43 0,38 1,59 8,9 2,77*

Біг 20 м 
з ходу, с

4 3,75 0,07 3,67 0,07 -0,08 2,1 0,81
5 3,90 0,06 3,73 0,06 -0,17 4,4 2,04*

Метання набивного
 м’яча сидячи, м

4 3,18 0,09 3,25 0,09 0,07 2,2 0,55
5 3,92 0,09 4,00 0,09 0,08 2,0 0,63

Стрибок у довжину 
з місця, м

4 1,36 0,02 1,43 0,02 0,07 5,1 2,50*
5 1,46 0,03 1,48 0,03 0,02 1,4 0,48

Нахил уперед 
сидячи, см

4 1,67 0,90 2,58 0,85 0,91 54,5 0,74
5 2,80 0,80 4,53 0,77 1,73 61,8 1,56

Метання на дальність 
провідн. рукою, м

4 20,65 0,64 22,04 0,59 1,40 6,7 1,60
5 22,20 0,66 25,14 0,64 2,90 13,2 3,2**

Метання на дальність 
непровідн. рукою, м

4 11,04 0,45 11,71 0,46 0,67 6,1 1,04
5 11,44 0,39 13,35 0,37 1,91 16,7 3,76**

Три перекиди 
вперед, с

4 4,99 0,17 4,97 0,16 -0,03 0,5 0,11
5 4,88 0,17 4,71 0,16 -0,17 3,5 0,73

Човниковий 
біг 4х9 м, с

4 11,99 0,14 11,98 0,14 -0,01 0,1 0,05
5 11,50 0,12 11,59 0,12 0,09 -0,8 0,53

Динамометрія кисті
провідної руки, кг

4 15,06 0,44 17,40 0,45 2,34 15,5 3,72**
5 18,33 0,45 20,88 0,46 2,55 13,9 3,96***

6-хв біг на макс. 
відстань, м

4 723,13 17,52 702,40 17,07 -20,73 -2,9 0,85
5 838,16 17,63 854,29 17,69 16,13 1,9 0,65

П р и м і т к а. «*» – р<0,05; «**» – р<0,01
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

м’язів нижніх кінцівок та позитивну – швидкісної 
сили, вибухової сили м’язів верхніх кінцівок, рухли-
вості поперекового відділу хребта, координації у ци-
клічних локомоціях, акробатичних діях, метаннях на 
дальність провідною рукою і загальної витривалості. 

Порівнюючи отримані у 4 та 5 класах значення 
виявили суттєві розбіжності, але із певними особли-
востями. На початку навчального року вияв вибухо-
вої сили м’язів верхніх кінцівок і м’язової сили був 
значно вищий в учениць 5 класу, тоді як вияв загаль-
ної витривалості – в учениць 4 класу. Наприкінці на-
вчального року учениці 5 класу переважали учениць 
4 класу в розвитку вибухової сили м’язів верхніх кін-
цівок, м’язової сили, координації у метаннях на даль-
ність, останні як і на початку – в розвитку загальної 
витривалості. 

Отримані дані свідчили, що протягом навчального 
року у дівчаток, які були ученицями 4 класу, має міс-
це тенденція до інтенсивнішого ніж в учениць 5 класу 
розвитку загальної витривалості, в останніх – до роз-
витку інших фізичних якостей. Одна із причин суттє-
вого покращення у п’ятикласниць координації в мета-
ннях на дальність полягає в тому, що ця фізична якість 
знаходиться у сенситивному періоді розвитку [9], інша 
причина – у виявленому нами покращенні вибухової 
сили м’язів верхніх кінцівок. Останнє витікає із осо-
бливостей використаного тесту (метання тенісного 
м’ячика на максимальну відстань), оскільки результат 
його виконання залежить від розвитку не тільки відпо-
відної координації, але й вибухової сили [11; 14]. Щодо 
кращого розвитку загальної витривалості учениць 4 
класу порівняно із п’ятикласницями, то одна із при-
чин полягає в особливостях їх морфофункціонального 
дозрівання у ці вікові періоди, а саме в різному темпі 
збільшення маси тіла, стані функціонування, передусім 
серцево-судинної і дихальної систем, а також початком 
в останніх процесу статевого дозрівання [3; 4]. Розбіж-
ності у м’язовій силі узгоджуються із даними про осо-
бливості морфофункціонального дозрівання дівчаток у 
цьому віці [6; 7; 15; 17] та нестимульований розвиток 
означеної фізичної якості [2]. 

У хлопчиків, які були учнями 4 класу, протягом на-
вчального року суттєво 

покращилася вибухова сила м’язів нижніх кінці-
вок та абсолютна м’язова сила на 5,1 % (р<0,05) і 15,5 
% (р<0,01), інші показники відзначалися тільки по-
зитивною тенденцією до зміни, за винятком загальної 
витривалості, що погіршилася на 2,9 % (р>0,05) (див. 
табл. 2).

Протягом навчання у 5 класі показники фізичної 
підготовленості хлопчиків змінилися, виявивши такі 
особливості: суттєво покращилися – частота рухів 
(приріст 8,9 %), швидкісна сила (4,4 %) ( р<0,05), ко-
ординація у метаннях на дальність провідною (13,2 
%), непровідною (16,7 %) руками (р<0,01), абсолют-
на м’язова сила (13,9; р<0,001); відзначалися тільки 
тенденцією до певної зміни – всі інші досліджувані 
показники. В останньому випадку вона була нега-
тивною для координації у циклічних локомоціях (0,8 
%; р>0,05) та позитивною для вибухової сили м’язів 
нижніх, верхніх кінцівок, рухливості поперекового 
відділу хребта, координації в акробатичних рухових 

діях, загальної витривалості (зміна у межах 0,1–61,8 
%; р>0,05). 

При порівнянні значень показників фізичної під-
готовленості у 4 та 5 класах виявили суттєві розбіж-
ності, але із певними особливостями. Перша полягала 
у значно нижчих значеннях усіх виокремлених по-
казників в учнів 4 класу порівняно із учнями 5 класу 
на початку і наприкінці навчального року. Друга осо-
бливість полягала у тому, що в учнів 5 класу значно 
більше змінилася координація у метаннях на даль-
ність провідною, непровідною руками та унаслідок 
подальшого покращення абсолютної м’язової сили 
і позитивної тенденції у зміні вибухової сили м’язів 
верхніх кінцівок, загальної витривалості наприкінці 
навчального року, як і на початку ці фізичні якості 
характеризувалися значно кращими значеннями ніж 
отримані у 4 класі. 

Отримані дані свідчили, що протягом навчального 
року у хлопчиків, які були учнями 4 класу, інтенсивні-
ше ніж у п’ятикласників покращується вибухова сила 
м’язів нижніх кінцівок, у останніх – координація в ме-
таннях на дальність. Щодо розбіжностей у розвитку 
вибухової сили м’язів верхніх кінцівок, абсолютної 
м’язової сили і загальної витривалості у 4 і 5 класах, то 
одна із причин полягає в особливостях морфофункці-
онального дозрівання хлопчиків у цьому віці [6; 7; 15; 
17]. Водночас в обох вибірках практично однаковим 
є: суттєвий приріст м’язової сили, оскільки існуюча 
на початку навчального року перевага учнів 5 класу 
над учнями 4 класу залишається також наприкінці; 
позитивна тенденція у зміні загальної витривалості. 
Однією із причин суттєвого покращення цих якостей 
– те, що вони знаходяться у сенситивному періоді роз-
витку [2; 9]. 

Висновки 
1. Реалізація чинного змісту фізичного виховання 

учнів 4–5 класів не забезпечує покращення їхнього 
фізичного стану: 

– фізична підготовленість дівчаток у 4 класі від-
значається покращенням тільки вибухової сили м’язів 
нижніх кінцівок і погіршенням загальної витривалос-
ті, хлопчиків – покращенням вибухової сили м’язів 
нижніх кінцівок і абсолютної м’язової сили; у 5 класі 
– відповідно покращенням координації у метаннях на 
дальність та частоти рухів, швидкісної сили, коорди-
нації у метаннях на дальність, абсолютної м’язової 
сили;

 – зміна функціональних показників відзначається 
різними за спрямованістю тенденціями, тобто їх вияв 
на досягнутому рівні.

2. Вияв та тенденції зміни функціональних по-
казників необхідно враховувати при визначенні опти-
мальних параметрів фізичних навантажень учнів, а 
саме: у 4 класі вони повинні сприяти, передусім роз-
витку м’язової, у 5 – покращенню функціонування 
серцево-судинної і дихальної систем в умовах інтен-
сивного виконання фізичних вправ. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
розроблення методики покращення фізичного стану 
учнів 4–5 класів у процесі фізичного виховання, що 
враховуватиме отримані нами дані та інформацію на-
укової літератури.
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Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры 
в прогнозе развития скоростных способностей человека

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.
Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ  

„Открытый международный университет развития человека „Украина” 
Херсонский государственный аграрный университет

Анотации:
В статье приведен материал об изу-
чении ассоциативной связи между 
группами крови системы АВ0 и Rh с 
особенностями развития скоростных 
способностей у мужчин и женщин. 
Выявлен комплекс генетических мар-
керов, которые можно использовать в 
индивидуальном прогнозе развития 
двигательных способностей челове-
ка. Среди них высокую предрасполо-
женность к развитию скоростных спо-
собностей маркируют 0(I), A(II) группы 
крови и положительный резус-фактор. 
Определена тенденция лучшего фе-
нотипического выражения скорост-
ных способностей у людей с 0(I) и 
А(II) группами крови по сравнению 
с людьми, имеющими АВ(IV) и В(III) 
группу крови. Закономерность убыва-
ния предрасположенности к развитию 
скоростных способностей человека 
следующая: 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV). 
Установлено, что комплекс генетиче-
ских маркеров системы крови АВ0 и 
Rh не имеет гендерных отличий.

Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. 
Проблеми генетичної діагностики: 
серологічні маркери у прогнозі роз-
витку швидкісних здібностей людини. 
У статті наведено матеріал про вивчення 
асоціативних зв’язків між групами крові 
системи АВ0 та Rh з особливостями роз-
витку швидкісних здібностей у чоловіків 
і жінок. Визначено комплекс генетичних 
маркерів, який можливо використовува-
ти в індивідуальному прогнозі розвитку 
рухових здібностей людини. Серед них 
високу прогностичну цінність мають 
маркери 0(I), A(II) груп крові та позитив-
ний резус фактор. Визначена тенденція 
кращого фенотипічного вираження 
швидкісних здібностей у людей з 0(I) і 
А(II) групами крові в порівнянні з людь-
ми, що мають АВ(IV) і В(III) групу крові. 
Закономірність убування схильності до 
розвитку швидкісних здібностей люди-
ни наступна: 0(I)> A(II)> B(III)> AB(IV). 
Встановлено, що комплекс генетичних 
маркерів системи крові Ав0 і Rh не має 
гендерних відзнак.

Serhiyenko L.P., Lyshevska V.M. 
Problems of genetic diagnosis: 
serological markers in the prognosis 
of the development of human speed 
abilities. The article deals with the study 
of correlation between blood groups 
system AB0 and Rh with the peculiarities 
of the development of human speed 
abilities. Complex of genetic markers 
is defined. It is possible to use this 
complex in the individual prognosis of the 
development of human motor abilities. 
With 0(I) and A(II) blood groups and Rh+ 
have a high inclination to the physical 
development. Better identify trends in 
the phenotypic expression of high-speed 
abilities in people with 0(I) and A(II) blood 
groups in comparison with people with 
the AB(IV) and B(III) blood group. The 
pattern of decreasing susceptibility to 
the development of high-speed abilities 
as follows: 0(I)>A(II)>B(III)>AB (IV). It 
is established that a complex system of 
genetic markers AB0 and Rh blood has no 
gender differences.

Ключевые слова:
группы крови, резус-фактор, гене-
тический прогноз, скоростные спо-
собности.

групи крові, резус фактор, генетичний 
прогноз, швидкісні здібності.

blood groups, rhesus, genetic prognosis, 
speed abilities.

Введение. 1

Диагностика (психологическая, медицинская, 
биологическая и т.п.) – это отрасль знаний, которая 
предусматривает изучение способов измерения и из-
учение критериев, оценки, прогноза индивидуальных 
отличий (психических особенностей, двигательных 
способностей, функциональных возможностей) раз-
вития человека [2]. Термин „диагноз” происходит от 
греческого слова diagnosis и означает „распознание”, 
„выявление” [1].

Спортивно-педагогическая диагностика – это 
научное направление, которое изучает индивиду-
альные отличия человека или группы людей по их 
двигательным способностям или определенным при-
знакам, способствующим формированию двигатель-
ного (спортивного) мастерства. Важной составляю-
щей спортивно-педагогической диагностики является 
прогноз двигательной одаренности детей и молодежи. 
Информативными критериями здесь могут оказаться 
генетические маркеры.

Такие генетические маркеры как группы и системы 
крови, дерматоглифика, особенности строения и цвет 
радужной оболочки глаза являются информативными 
маркерами в генетическом прогнозе индивидуальной 
изменчивости человека [5, 9]. Среди генетических мар-
керов наиболее изученной является дерматоглифика. 
Остальные генетические маркеры изучались фрагмен-
тарно. Поэтому проблему изучения в качестве марке-
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ров групп крови и системы резус-фактора в системе 
спортивной диагностики мы считаем актуальной.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
В последнее время проведено несколько исследо-

ваний профессора Л.П. Сергиенко с учениками. Так 
изучено распределение групп крови у спортсменов 
высокой квалификации, специализирующихся в ака-
демической гребле, в гребле на байдарках и каноэ, пу-
левой стрельбе [2, 5]. Определены отличия в диффе-
ренциации фенотипического проявления групп крови 
у спортсменов различных специализаций и уровня 
спортивного мастерства.

Изучена взаимосвязь между особенностями раз-
вития двигательных способностей и группами крови 
системы АВ0 [4]. В комплексном исследовании коор-
динационных, силовых, скоростных способностей, 
способности к выносливости и гибкости в суставах 
принимало участие 200 студенток (по 50 человек с 
различной группой крови) в возрасте 17–19 лет. На 
более значительной выборке студентов (999 человек, 
в том числе 490 мужчин и 509 женщин) изучена ас-
социативная связь между особенностями развития 
выносливости и группами крови совместно с систе-
мой резус фактора [7, 8]. Несколько позже [10] уже 
на выборке школьников 15–17 лет (обследовано 822 
человека) определены серологические маркеры (си-
стемы АВ0 и резус-фактора) особенностей развития 
силовых и анаэробных способностей. Однако подоб-
ных исследований проведено пока мало.
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Поэтому перед настоящей работой была поставле-
на цель: определить серологические маркеры особен-
ностей развития скоростных способностей человека.

Перед настоящей работой были поставлены сле-
дующие задачи:

Найти ассоциативные связи между группами крови и • 
скоростными способностями у юношей и девушек.
Определить взаимосвязь между скоростными спо-• 
собностями человека и серологической системой 
резус-фактора (Rh).
Изучить гендерные особенности фенотипов серо-• 
логических маркеров групп крови системы АВ0 и 
системы Rh.

Методика исследования. Исследуемым школьни-
кам старших классов предлагалось выполнить сле-
дующие тесты: бег на 60 м для мальчиков и девочек 
в возрасте 15 лет и на 100 м для юношей и девушек 
в возрасте 16–17 лет. Бег осуществлялся с высокого 
старта, регистрация времени была с точностью до 0,1 
с. Испытуемым предлагали выполнить две попытки. 

В протоколе фиксировался лучший результат. В забе-
гах принимало участие не менее двух детей, с целью 
создания соревновательной обстановки.

В исследованиях принимали участие 822 школьни-
ка в возрасте 15–17 лет. Распределение исследуемых 
в соответствии с полом, возрастом и группой крови 
приведено в таблице 1.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты выполнения тестов бег на 60 и 100 м 

юношами и девушками в возрасте 15 и 16–17 лет при-
ведены соответственно в таблицах 2 и 3. Последова-
тельность снижения результатов в скоростных тестах 
у юношей и девушек в разном возрасте приведены в 
таблице 4. Как видим, тенденция фенотипического 
проявления скоростных способностей у юношей и де-
вушек во многом сходна. Лучшие результаты в тестах 
имеют представители 0(I) и А(II) групп крови, а худ-
шие – представители АВ(IV) и B(III) групп крови. По 
абсолютным показателям скоростных способностей 
юноши во всех возрастах, имеющие различные груп-
пы крови, превосходят девушек.

Таблица 1
Распределение испытуемых школьников по полу, возрасту и наличию определенной группы крови

Возраст, лет Группы крови Всего0(I) A(II) B(III) AB(IV)
Юноши

15 24 21 26 22 93
16 49 45 34 31 159
17 31 29 27 24 111

Всего 104 95 87 77 363
Девушки

15 18 23 22 19 82
16 47 38 51 34 170
17 55 65 48 39 207

Всего 120 126 121 92 459
Сумма 224 221 208 169 822

Таблица 2
Результаты в тестах бег на 60 и 100 м у юношей в возрасте 15–17 лет с различными группами крови, с

Группы крови Статистические по-
казатели

Возраст, лет
15 16 17

0(I)
X 9,20 14,79 14,47
±S 0,64 0,44 0,49
±m 0,13 0,06 0,08

A(II)
X 9,53 14,80 14,94
±S 0,57 0,44 0,49
±m 0,12 0,06 0,09

B(III)
X 9,63 15,63 15,09
±S 0,62 0,40 0,46
±m 0,12 0,06 0,09

AB(IV)
X 9,77 15,25 15,36
±S 0,56 0,40 0,59
±m 0,12 0,07 0,12

Таблица 3
Результаты в тестах бег на 60 и 100 м у девушек в возрасте 15–17 лет с различными группами крови, с

Группы крови Статистические по-
казатели

Возраст, лет
15 16 17

0(I)
X 9,89 16,85 16,31
±S 0,43 0,29 0,56
±m 0,10 0,04 0,07

A(II)
X 9,90 17,11 16,62
±S 0,39 0,39 0,47
±m 0,08 0,06 0,05

B(III)
X 10,14 17,14 16,94
±S 0,36 0,46 0,50
±m 0,07 0,06 0,07

AB(IV)
X 10,03 17,18 17,04
±S 0,44 0,41 0,45
±m 0,10 0,07 0,07
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Фенотипическое проявление скоростных способ-
ностей у юношей с положительным и отрицательным 
резус-фактором в беге на 60 и 100 м соответственно при-
ведено в таблицах 5 и 6. Сравнивая идентичные пока-
затели у резус-положительных и резус-отрицательных 
юношей, отметим, что они более высокие у резус-
положительных. И хотя отличия средних значений не-
существенны (р > 0,05), однако показатели t наиболее 
значимы у 16-летних юношей (см. табл. 5 и табл. 7). 
Тенденция иметь более высокие результаты в скорост-
ных тестах у представителей 0(I) и А(II) групп крови 
по сравнению с юношами, которые имеют AB(IV) и 
B(III) группы крови, в основном  сохраняется во всех 
возрастах как для Rh+, так и для rh–.

Фенотипическое проявление скоростных способ-
ностей у девушек с положительным и отрицательным 
резус-фактором в беге на 60 и 100 м приведены соот-
ветственно в таблицах 8 и 9. Тенденция дифференци-
альных отличий скоростных способностей у девушек 
во многом аналогична той, которая отмечена для юно-
шей. Более высокое развитие скоростных способно-
стей отмечено у резус-положительных девушек, чем 

у резус-отрицательных. В беге на 60 метров для деву-
шек 15 лет, имеющих группу крови В(III) отмечены 
существенные различия (р < 0,05), а в беге на 100 м у 
девушек в возрасте 16 лет существенные отличия на-
блюдаются для групп крови A(II), B(III) и АВ(IV), а в 
возрасте 17 лет – для групп крови А(II) и В(III).

Сравнивая дифференциальные различия резус-
положительных и резус-отрицательных юношей и 
девушек, отметим, что более значительные отличия 
результатов в скоростных тестах имеют девушки. При 
характеристике общей популяции наиболее значимые 
отличия развития скоростных способностей наблюда-
ются у представителей групп крови А(II) и В(III). А 
возраст наибольших отличий – 16 лет.

Материалы данных исследований во многом со-
гласуются с результатами предыдущей нашей рабо-
ты [10]. При исследовании у одной и той же выбор-
ки школьников серологических маркеров силовых 
(предложены тесты подтягивание на перекладине и 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа) и анаэроб-
ных (предложен тест подъем туловища из положения 
лежа за 30 с) способностей определена тенденция 

Таблица 4
Тенденция снижения результатов в скоростных тестах у юношей и девушек с различной группой крови

Пол Возраст, лет Тенденция

Юноши
15 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)
16 0(I) = A(II) > AB(IV) > B(III)
17 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)

Девушки
15 0(I) = A(II) > AB(IV) > B(III)
16 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)
17 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)

Таблица 5
Результаты бега на 60 м у юношей в возрасте 15 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группы крови Статистические  
показатели

Резус-фактор t pRh+ rh–

0(I)
X 9,12 9,30

0,668 > 0,05±S 0,61 0,69
±m 0,17 0,20

A(II)
X 9,40 9,70

1,201 > 0,05±S 0,56 0,56
±m 0,16 0,18

B(III)
X 9,80 9,51

1,211 > 0,05±S 0,56 0,65
±m 0,16 0,17

AB(IV)
X 9,73 9,83

0,405 > 0,05±S 0,59 0,55
±m 0,16 0,18

Таблица 6
Результаты бега на 100 м у юношей в возрасте 16–17 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группа крови Статистические  
показатели

Rh+ rh–
16 лет 17 лет 16 лет 17 лет

0(I)
X 14,70 14,40 14,90 14,60
±S 0,45 0,47 0,40 0,53
±m 0,08 0,10 0,08 0,16

A(II)
X 14,67 14,80 14,92 15,10
±S 0,45 0,55 0,41 0,39
±m 0,09 0,14 0,08 0,10

B(III)
X 14,81 15,00 15,03 15,21
±S 0,42 0,43 0,34 0,50
±m 0,10 0,11 0,08 0,15

AB(IV)
X 15,20 15,32 15,30 15,40
±S 0,38 0,60 0,44 0,60
±m 0,09 0,16 0,12 0,18
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Таблица 7

Статистические отличия результатов бега на 100 м у юношей  
с различным резус-фактором в возрасте 16–17 лет

Возраст, лет Статистические  
показатели

Группы крови
0(I) A(II) B(III) AB(IV)

16 t 1,621 1,929 1,654 0,660
p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

17 t 1,033 1,689 1,211 0,323
p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Таблица 8
Результаты в беге на 60 м у девушек в возрасте 15 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группы крови Статистические  
показатели

Резус-фактор t p
Rh+ rh–

0(I)
X 9,81 10,00

0,926 > 0,05±S 0,44 0,42
±m 0,14 0,15

A(II)
X 9,92 9,89

0,186 > 0,05±S 0,39 0,40
±m 0,11 0,12

B(III)
X 10,01 10,30

2,004 < 0,05±S 0,33 0,34
±m 0,09 0,10

AB(IV)
X 9,90 10,20

1,473 > 0,05±S 0,42 0,45
±m 0,12 0,15

Таблица 9
Результаты бега на 100 м у девушек в возрасте 16–17 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группа крови Статистические  
показатели

Rh+ rh–
16 лет 17 лет 16 лет 17 лет

0(I)
X 16,80 16,25 16,90 16,40
±S 0,27 0,55 0,30 0,48
±m 0,05 0,09 0,06 0,12

A(II)
X 17,00 16,50 17,25 16,77
±S 0,37 0,46 0,38 0,44
±m 0,08 0,07 0,09 0,08

B(III)
X 17,01 16,82 17,30 17,08
±S 0,41 0,53 0,47 0,45
±m 0,08 0,10 0,09 0,09

AB(IV)
X 17,00 17,00 17,41 17,11
±S 0,30 0,42 0,41 0,51
±m 0,07 0,08 0,10 0,13

Таблица 10
Статистические отличия результатов бега на 100 м у девушек  

с различным резус-фактором в возрасте 16–17 лет

Возраст, лет Статистические по-
казатели

Группы крови
0(I) A(II) B(III) AB(IV)

16 t 1,169 2,022 2,337 3,181
p > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01

17 t 0,944 2,381 2,004 0,691
p > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05

лучшего фенотипического выражения динамической 
мышечной силы и способности к анаэробной лактат-
ной мощности у людей с 0(I) и A(II) группой крови 
по сравнению с людьми, имеющими В(III) и AB(IV) 
группы крови, а также положительный резус-фактор. 
Это по видимому можно объяснить тем, что в ряде пу-
бликаций отмечается положительная корреляционная 
взаимосвязь между силовыми и скоростными способ-
ностями. Высокие результаты в тестах, определяющих 
развитие анаэробных способностей, также во многом 
зависят от развития скоростных способностей.

Описанные закономерности возможно использо-
вать в индивидуальном генетическом прогнозе при 
спортивном отборе. Предполагая то, что дифферен-
циальные различия в проявлении скоростных способ-
ностей формируются еще в детском возрасте, следует 
считать, что дети, имеющие 0(I) группу крови и Rh+ 
являются более перспективными для занятий двига-
тельной деятельностью (или в видах спорта), где ско-
ростные способности являются базовыми при форми-
ровании высоких результатов. Менее перспективными 
здесь могут быть дети AB(IV) группы крови.
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Выводы.
1. Определены ассоциативные связи между груп-

пами крови системы АВ0 и Rh с уровнем развития 
скоростных способностей человека.

2. Доказано, что группы крови и система Rh мо-
гут быть генетическими маркерами высокой предрас-
положенности к развитию скоростных способностей 
у мужчин и женщин.

3. Определена тенденция лучшего фенотипиче-
ского выражения скоростных способностей у людей 
с 0(I) и А(II) группами крови по сравнению с людьми, 
имеющими АВ(IV) и В(III) группу крови. Закономер-
ность убывания предрасположенности к развитию 
скоростных способностей человека следующая: 0(I) > 
A(II) > B(III) > AB(IV).

4. Положительный резус-фактор является гене-
тическим маркером, позволяющим прогнозировать 
более высокую предрасположенность к развитию ско-
ростных способностей, чем у людей, имеющих отри-
цательный резус-фактор.

5. Комплекс генетических маркеров системы кро-
ви АВ0 и Rh не имеет гендерных отличий.

6. Даны практические рекомендации в отношении 
использования найденных закономерностей в системе 
спортивного отбора.

Перспективы дальнейших исследований. Возмож-
ным является в дальнейших исследованиях опреде-
лить серологические маркеры особенностей развития 
координационных способностей, а также наследствен-
ной способности к гибкости в суставах человека.
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Характеристика функціональних показників  

дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками 
Слюсарчук В. В.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вивчено вияв та зміну функціональ-
них показників тих самих дівчаток і 
хлопчиків різних соматотипів у період 
між 8 і 10 роками. У констатувально-
му експерименті взяло участь по 80 
дівчаток і хлопчиків, яким на початку 
дослідження було 8 років. Встанов-
лено, що дівчатка і хлопчики одного 
віку, але різних соматотипів, відзна-
чаються схожими тенденціями: ви-
соким рівнем розвитку функції із за-
безпечення аеробних метаболічних 
реакцій, вищими аеробними і нижчи-
ми анаеробні можливостями, нижчи-
ми від необхідного функціональними 
можливостями більшості досліджу-
ваних систем. Виявлені особливості 
пов’язані, передусім з віком, у який 
погіршуються можливості певної сис-
теми. Зазначене необхідно врахо-
вувати під час вибору оптимальних 
параметрів фізичних навантажень та 
розроблення програм із підвищення 
функціональних можливостей дітей 
молодшого шкільного віку у процесі 
фізичного виховання. 

Слюсарчук В.В. Характеристика функцио-
нальных показателей детей разных сома-
тотипов на протяжении периода между 8 и 
10 годами. Изучены величины проявления и 
изменения функциональных показателей тех 
же девочек, и мальчиков разных соматотипов 
между 8 и 10 годами. В констатирующем экс-
перименте приняли участие по 80 девочек и 
мальчиков, которым в начале исследования 
было 8 лет. Установлено, что девочки и маль-
чики одного возраста, но разных соматотипов, 
отмечаются похожими тенденциями: высоким 
уровнем развития аэробных метаболических 
реакций, более высокими аэробными и низки-
ми анаэробными возможностями, более низ-
кими от необходимого функциональными воз-
можностями большинства изучаемых систем. 
Выявленные особенности связаны, прежде 
всего, с возрастом, в течение которого ухуд-
шаются возможности определенной системы. 
Указанную информацию необходимо учиты-
вать при выборе оптимальных параметров 
физических нагрузок и разработке программ 
по повышению функциональных возможно-
стей детей младшего школьного возраста в 
процессе физического воспитания. 

Sljusarchuk V.V. Characteristics 
of the functional parameters of 
children of different somatotype 
during the period between 8 and 
10 years. Studied the expression and 
change in functional parameters of 
the same girls and boys of different 
somatotypes between 8 and 10 
years. In ascertaining experiment was 
attended by 80 girls and boys who 
at baseline was 8 years old. Found 
that girls and boys the same age 
but different somatotypes. They are 
similar trends: a high level of features 
to ensure aerobic metabolic reactions, 
higher aerobic and anaerobic capacity 
lower, below the required functionality 
to most of the studied systems. The 
features associated primarily with 
the age in which the possibility of a 
deteriorating system. The above must 
be considered when choosing the 
optimal parameters of physical activity 
and develop programs to improve the 
functionality of primary school children 
during physical education.

Ключові слова:
функціональні показники, діти мо-
лодшого шкільного віку, сомато-
тип. 

функциональные показатели, дети млад-
шего школьного возраста, соматотип.
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Вступ.1

Важливим об’єктом для фізичного виховання у 
початковій школі є фізичний стан учнів, оскільки: 
нормативи фізичної підготовленості можуть виконати 
лише 30 % учнів; отримані під час цього фізичні на-
вантаження адекватні тільки для 18– 24 % [18]; 60–70 
% відзначаються захворюваннями органів дихання, 
41,5 % – опорно-рухового апарату, 18 % – шлунково-
кишкового тракту, 15–17 % – різними алергічними 
реакціями; біля 20 % хворіють чотири і більше разів 
протягом навчального року [1]. 

Водночас доведено існування суттєвих відміннос-
тей між дітьми існуючих соматотипів підліткового, 
старшого шкільного віку у величинах вияву і динамі-
ці значної кількості різних показників [10; 15], у тому 
числі морфофункціональних і фізичних якостей [2; 
3; 8; 9; 17]. Зазначене важливо, насамперед у зв’язку 
із вимогою програми фізичного виховання [16] про 
необхідність здійснення диференційованого підходу 
до учнів та можливістю формувати однорідні групи 
учнів, використовуючи для цього інтегральну та від-
носно стабільну [6; 7] характеристику індивіда, – со-
матичний тип конституції. 

Проте аналіз літературних джерел засвідчує недо-
статні обсяг та якість інформації щодо особливостей 
вияву й динаміки функціональних показників дітей 
різних соматотипів у період молодшого шкільного 
віку [11; 13], а саме що є високоінформативними та 
комплексними з точки зору оцінки стану функціону-
вання певної системи організму. Зазначене засвідчує 

© Слюсарчук В. В.., 2011

важливість порушеної проблеми і необхідність прове-
дення відповідного дослідження. 

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006–2010 рр. за темою 3.1.1. «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів і студентів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – встановити наявність або відсут-

ність розбіжностей у вияві й динаміці функціональних 
показників дітей різних соматотипів між 8 і 10 роками 
під впливом чинного змісту фізичного виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використано такі групи методів: загально-
наукові – аналіз, систематизацію; педагогічні – спо-
стереження; медико-біологічні – соматометрію і 
соматоскопію за методикою Штефко-Островського 
у модифікації С. С. Дарської [4], динамометрію, спі-
рометрію, сфігмоманометрію, антропометрію, пуль-
сометрію для визначення життєвого, силового, ваго-
зростового індексів, а також індексу Руф’є і Робінсона 
[12]; математико-статистичні. Досліджувані – 80 ді-
вчаток і 80 хлопчиків (по 20 кожного із чотирьох со-
матотипів) відібрані методом випадкової вибірки. 

Результати дослідження
Стан вияву досліджуваних показників. Порівнян-

ня значень індексів, які відображають стан функціо-
нування систем організму, у 8-річних д і в ч а т о к 
різних соматотипів засвідчило суттєві розбіжності. 
Найвиразнішими вони були у значеннях силового ін-
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дексу (СІ) та індексу Робінсона (ІР), що відображали 
відповідно стан розвитку скелетних м’язів та функці-
онування серцево-судинної системи у спокої. У 9 та 
10 років розбіжності між значеннями цих показників 
посилювались, а крім цього відрізнялися значення, що 
відображали стан функції із забезпечення аеробних 
метаболічних реакцій (ваго-зростовий індекс – ВЗІ), 
функціонування дихальної (життєвий індекс – ЖІ) та 
серцево-судинної системи після дозованого фізичного 
навантаження (індекс Руф’є – РІ) дівчаток різних со-
матотипів (табл. 1). 

З іншого боку отримані значення індексів свідчи-
ли, що незалежно від соматотипу стан розвитку функ-
цій і функціонування досліджуваних систем у дівча-
ток не відповідає високому рівню. Зокрема у 8 років: 
ЖІ представниць астеноїдного і торакального сомато-
типів знаходилася на нижчому від середнього рівні, 
м’язового і дигестивного – на низькому; ІР у перших 
двох – на нижчому від середнього, в інших – відпо-
відно на середньому та низькому рівнях; СІ – в усіх 
на низькому, а РІ – на нижчому від середнього рівнях, 
за винятком представниць дигестивного соматотипу, 
в яких він був на низькому рівні. Виключення склав 
ВЗІ, оскільки свідчив про вищий від середнього рівень 
розвитку функції із забезпечення аеробних метаболіч-
них реакцій у 8-річних дівчаток усіх соматотипів, за 
винятком представниць дигестивного соматотипу, в 
яких стан її розвитку знаходився на середньому рівні. 

Порівняння значень досліджуваних показників у 
х л о п ч и к і в одного віку, але різних соматотипів, 
виявило таке. У 8 років найбільшими були розбіжнос-
ті в стані функціонування дихальної системи (ЖІ), 
серцево-судинної у спокої (ІР) та після дозованого фі-
зичного навантаження (РІ), – значення цих показників 
не відрізнялися тільки у представників торакального 
і м’язового соматотипів (див. табл. 1). У 9 і 10 років 
розбіжності у значеннях дещо зменшувалися, за ви-
нятком пов’язаних з функціонуванням дихальної сис-
теми та серцево-судинної після навантаження. Зокре-
ма в першому показнику найбільші значення виявили 
у представників торакального і м’язового, менші – у 
представників астеноїдного, а найменші – дигестив-
ного соматотипів, у другому показнику – відповідно 
в астеноїдному, торакальному і м’язовому, найменші 
– у дигестивному соматотипах. 

  Водночас отримані дані свідчили, що неза-
лежно від соматотипу стан розвитку функцій і функ-
ціонування досліджуваних систем не відповідає висо-
кому рівню. Так у 8 років: ЖІ хлопчиків астеноїдного 
соматотипу знаходився на середньому рівні, торакаль-
ного і м’язового – вищому від середнього, дигестив-
ного – низькому; СІ – у перших і останніх – на низь-
кому, в інших – відповідно на середньому та нижчому 
від середнього рівнях. ІР хлопчиків торакального і 
м’язового соматотипів відповідав середньому, асте-
ноїдного – нижчому від середнього, дигестивного – 

Таблиця 1
Рівень розвитку досліджуваних систем організму у дітей різних соматотипів між 8 і 10 роками

Соматотип
Показник досліджуваної системи організму

ЖІ СІ ІР РІ ВЗІ
Дівчатка 8 років

А н. с н н. с н. с в. с (в)
Т н. с н н. с н. с в. с (в)
М н н с н. с в. с (в)
Д н н н н с

9 років
А н. с н с н. с в. с (в)
Т н. с н с н. с в. с (в)
М с н. с с н в. с (в)
Д н н н. с н с

10 років
А н н. с с н. с в. с (в)
Т н. с н с н. с в. с (в)
М с с н. с н. с с
Д н н с н н. с

Хлопчики 8 років
А с н н. с н. с в. с (в)
Т в. с с с н. с в. с (в)
М в. с н. с с н. с в. с (в)
Д н н н н в. с (в)

9 років
А с н в. с н. с в. с (в)
Т с с н. с н в. с (в)
М в. с с с н в. с (в)
Д н н н. с н в. с (в)

10 років
А с с в. с н. с в. с (в)
Т с с с н в. с (в)
М с в. с в. с н в. с (в)
Д н. с н с н с

П р и м і т к а. Використано значення індексів, запропоновані [12] для експрес-оцінки фізичного здоров’я   дітей 7–16 
років; позначено рівень вияву значення: «н» – низький, «н.с» – нижчий від  середнього, «с» – середній, «в.с» – вищий від 
середнього, «в» – високий 
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низькому рівням функціонування серцево-судинної 
системи у спокої, РІ в усіх, за винятком дигестивного 
соматотипу – нижчому від середнього рівню, тоді як в 
останніх – низькому. 

Що стосується значень ВЗІ, то порівняно із вище-
зазначеними вони засвідчували таке: в усіх 8-річних 
хлопчиків розвиток функції організму із забезпечення 
аеробних метаболічних реакцій відповідав вищому 
від середнього рівню, 9- і 10-річних – у більшості ви-
падків значення суттєво відрізнялися. 

Динаміка досліджуваних показників. У 8 років СІ 
д і в ч а т о к астеноїдного соматотипу покращував-
ся, особливо між 9 і 10 роками (табл. 2). Отриманий 
результат свідчив про перевагу приросту сили м’язів 
кисті над приростом маси тіла таких дівчаток. 

Зміна ЖІ між 8 і 9 роками склала 3 % (р>0,05), між 
9 і 10 – (–6,7 %) (р<0,05), що на фоні збільшення маси 
тіла (відповідно на 9,1 та 23,8 % (р<0,001)) свідчило 
про несприятливу тенденцію у стані забезпечення ор-
ганізму киснем, тобто про відставання розвитку функ-

Таблиця 2
Динаміка морфофункціональних показників у дівчаток різних соматотипів  між 8 і 10 роками, (X ± m)

Вік, років/ 
зміна і t 

Показник
Маса 

тіла, кг
Довжина
 тіла, см

ЖІ,
мл∙кг -1

СІ,
%

ІР,
ум. од

РІ,
ум. од

ВЗІ,
балів

астеноїдний соматотип
8 22,4±0,46 125,4±0,63 50,7±1,64 34,0±1,28 97,6±1,45 12,0±0,31 0
9 24,8±0,31 126,9±0,46 52,2±1,0 36,7±1,13 84,9±1,16 12,5±0,13 0

зміна: абс. 2,4 1,5 1,5 2,6 –12,7 0,5 0
зміна: % 9,1 1,2 3,0 7,6 13,0 –4,2 0

t 4,29*** 1,92 0,78 1,52 6,84*** 0,89 0
10 30,7±0,39 136,3±0,49 48,7±0,75 53,6±1,02 81,0±1,05 12,8±0,14 0

зміна: абс. 5,9 9,4 –3,5 16,9 –3,9 0,3 0
зміна: % 23,8 7,4 –6,7 46,0 4,6 –2,4 0

t 11,8*** 14,03*** 2,8* 11,12*** 2,49* 1,57 0
торакальний соматотип

8 24,0±0,54 124,4±0,62 51,4±0,93 45,3±1,0 89,3±1,74 12,6±0,17 0
9 27,9±0,46 130,2±0,52 52,2±0,85 42,8±0,81 90,5±1,23 13,4±0,13 0

зміна: абс. 3,9 5,8 0,8 –2,5 1,2 0,8 0
зміна: % 16,3 4,7 1,6 –5,5 –1,3 –6,3 0

t 5,49*** 7,16*** 0,63 1,94 0,56 3,74** 0
10 30,8±0,44 135,8±0,47 55,2±0,81 47,2±0,76 80,1±0,95 13,1±0,08 0

зміна: абс. 2,9 5,6 3,0 4,4 –10,4 –0,3 0
зміна: % 10,4 4,3 5,7 10,3 11,5 2,2 0

t 4,53*** 8,0*** 2,56* 3,96*** 6,7*** 1,97 0
м’язовий соматотип

8 28,5±0,51 127,8±0,38 49,7±0,72 42,8±0,98 87,8±1,41 12,7±0,15 0
9 29,9±0,41 134,7±0,42 56,2±0,91 49,6±0,69 80,6±1,26 13,3±0,11 0

зміна: абс. 1,4 6,9 6,5 6,8 –7,2 0,6 0
зміна: % 4,9 5,4 13,1 16,2 8,2 –4,7 0

t 2,14* 12,1*** 5,59*** 5,76*** 3,81** 3,23** 0
10 34,3±0,33 135,2±0,35 57,8±0,79 55,8±0,70 93,0±1,14 12,8±0,10  –0,6±0,11

зміна: абс. 4,4 0,5 1,6 6,2 –7,6 –0,5 0,6
зміна: % 14,7 0,4 2,8 12,5 9,4 3,8 –100,0

t 8,35*** 0,92 1,33 6,31*** 5,9*** 3,36** 5,45***
дигестивний соматотип

8 30,8±0,66 131,2±0,75 41,8±1,12 26,5±0,84 104,3±1,70 15,4±0,13  –0,1±0,07
9 34,9±0,63 133,7±0,76 42,7±0,95 29,4±0,76 92,1±1,15 14,9±0,09  –1,15±0,11

зміна: абс. 4,1 2,5 0,9 2,9 –12,2 –0,5 1,04
зміна: % 13,3 1,9 2,2 10,3 11,7 3,2 –115,0

t 4,49*** 2,34* 0,61 2,56* 5,95*** 3,05** 8,08***
10 38,7±0,45 139,1±0,60 47,4±0,66 30,0±0,48 84,5±1,40 14,3±0,09 –1,55±0,26

зміна: абс. 3,8 5,4 4,7 0,6 –7,6 –0,6 1,4
зміна: % 10,9 4,0 11,0 2,0 8,3 4,0 –34,8

t 4,91*** 5,57*** 4,06*** 0,67 4,19*** 4,46*** 5,0***

П р и м і т к а. Тут і далі жирним позначено достовірну відмінність на рівні: «*» – р<0,05; 
                           «**» – р<0,01; «***» – р<0,001
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ції дихальної системи від морфологічного дозрівання 
дівчаток астеноїдного соматотипу. 

Індекс РІ, що характеризував стан функціонування 
серцево-судинної системи після фізичного наванта-
ження, між 8 і 9 роками збільшилося на 4,2 %, між 
9 і 10 – 2,4 % (р>0,05). Такий результат засвідчував 
негативну тенденцію у зміні цього показника, що 
пов’язували із збільшенням маси тіла дівчаток дослі-
джуваного соматотипу. Що стосується стану функціо-
нування зазначеної системи у спокої (ІР), то отримані 
дані вказували на позитивну тенденцію у його зміні.

Значення ВЗІ між 8 і 10 роками відзначалися ста-
лим виявом, тобто засвідчували певне уповільнення 
розвитку відповідної функції у дівчаток астеноїдного 
соматотипу. 

У дівчаток торакального соматотипу стан функ-
ціонування дихальної системи (ЖІ) відзначався та-
ким: між 8 і 9 роками індекс покращився на 1,6 % 
(р>0,05), між 9 і 10 – на 5,7 % (р<0,05); це свідчило 
про відносно узгоджений розвиток функції цієї систе-
ми і морфологічного дозрівання. 

ІР між 8 і 9 роками практично не змінився (по-
гіршення на 1,3 %; р>0,05), між 9 і 10 – навпаки, 
покращився на 11,5 % (р<0,001), РІ – відповідно по-
гіршився на 6,3 % (р<0,01) та практично не змінився 
(покращення 2,2 %; р>0,05). Отримані дані дозволи-
ли констатувати погіршення реакції серцево-судинної 
системи дівчаток торакального соматотипу на фізичне 
навантаження, що значною мірою зумовлено інтен-
сивним збільшенням маси тіла, та менший вплив змі-
ни останньої на вдосконалення процесу відновлення 
зазначеної системи. 

Зміна СІ загалом відзначалася суттєвим покращен-
ням, але із такими віковими особливостями: між 8 і 9 
роками значення індексу практично не змінилося (по-
гіршення на 5,5 %; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – 
збільшилося на 10,3 % (р<0,001). У першому випадку 
це свідчило про незначний дисбаланс між процесом 
морфологічного дозрівання та вдосконалення функції 
м’язової системи дівчаток, у другому – про більш ін-
тенсивний розвиток останньої ніж зміна їх маси тіла. 

Індекс ВЗІ відзначався сталим виявом значень між 
8 і 10 роками, тобто відображав певне уповільнення 
в розвитку функції дівчаток із забезпечення аеробних 
метаболічних реакцій, але характеризувався досить 
високим рівнем. 

У дівчаток м’язового соматотипу зміна ЖІ між 8 і 
9 роками була суттєвою (13,1 %; р<0,001), між 9 і 10 – 
практично відсутня (2,8 %; р>0,05), що в останньому 
випадку розцінювали як певну неспроможність ди-
хальної системи функціонувати на необхідному рівні 
у період інтенсивного збільшення їхньої маси тіла. 

Значення ІР між 8 і 9 роками покращилося на 8,2 
% (р<0,01), між 9 і 10 – на 9,4 % (р<0,001), тобто відо-
бражало підвищення у дівчаток м’язового соматотипу 
ефективності функціонування серцево-судинної сис-
теми у спокої. 

Іншою виявилась реакція організму на дозова-
не фізичне навантаження (РІ): між 8 і 9 роками вона 
погіршилася на 4,7 %, між 9 і 10 – покращилася на 

3,8 % (р<0,01). Отримані дані, враховуючи істотне 
збільшення маси тіла дівчаток (відповідно на 4,9 % 
(р<0,05) та 14,7 % (р<0,001)), дозволили визначити, 
що зміна останньої спочатку негативно позначилась 
на стані функціонування системи, але потім унаслідок 
адаптації такий вплив значно зменшився. 

Зміна СІ дівчаток м’язового соматотипу відзнача-
лася суттєвим покращенням: між 8 і 9 роками приріст 
склав 16,2 %, між 9 і 10 – 12,5 % (р<0,001). Ураховую-
чи вищезазначене збільшення маси тіла, зробили ви-
сновок, що вдосконалення функції м’язової системи 
відбувалося одночасно із морфологічним дозріванням 
дівчаток. Що стосується зміни ВЗІ, то між 8 і 9 роками 
вона відображала сталий вияв, між 9 і 10 – погіршен-
ня цього показника від високого до середнього рівня 
вияву, тобто певне уповільнення процесу розвитку 
функції організму із забезпечення аеробних метабо-
лічних реакцій унаслідок інтенсифікації морфологіч-
ного дозрівання. 

У дівчаток дигестивного соматотипу стан функ-
ціонування дихальної системи між 8 і 9 роками від-
значався лише позитивною тенденцією (приріст 2,2 
%; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – значним (11 %; 
р<0,001) покращенням, що свідчило про узгоджений 
розвиток функції дихальної системи із морфологіч-
ним дозріванням дівчаток цього соматотипу в зазна-
чений віковий період. 

Покращення ІР між 8 і 9 роками на 11,7 %, між 
9 і 10 – на 8,3 % (р<0,001) та РІ відповідно на 3,2 % 
(р<0,01) і 4 % (р<0,001), виявлене при одночасному 
збільшенні маси тіла (на 13,3 % і 10,9 %; р<0,001), ві-
дображало високу ефективність адаптації їх серцево-
судинної системи до нових умов функціонування. 

Зміна показника, що відображав стан функціону-
вання м’язової системи (СІ), у дівчаток досліджува-
ного соматотипу загалом була позитивна, але відзна-
чалася певними віковими особливостями. Так між 8 
і 9 роками СІ суттєво покращився (приріст 10,3 %; 
р<0,05), між 9 і 10 – практично не змінився (2 %; 
р>0,05), тобто в першому випадку дані свідчили про 
більший, у другому – значно менший темп розвитку 
функції м’язової системи ніж морфологічного дозрі-
вання. У свою чергу останнє позначилося на розвитку 
іншої функції, а саме із забезпечення аеробних мета-
болічних реакцій: між 8 і 9 роками ВЗІ дівчаток по-
гіршилося на 115 %, між 9 і 10 – на 34,8 % (р<0,001); 
унаслідок такої зміни ефективність функції знизилась 
із середнього до нижчого від середнього рівня. 

У х л о п ч и к і в виявили такі особливості зміни 
досліджуваних показників. Значення ЖІ представни-
ків астеноїдного соматотипу між 8 і 9 роками збіль-
шилося тільки на 0,2 %, між 9 і 10 роками – на 5,2 % 
(р>0,05), що при врахуванні значного зростання маси 
тіла дозволило констатувати неадекватність розвитку 
функції їхньої дихальної системи темпу морфологіч-
ного дозрівання (табл. 3). 

Значення РІ між 8 і 9 роками погіршилося на 3,4 % 
(р>0,05), між 9 і 10 – на 5,7 % (р<0,05), ІР – відповід-
но покращилося на 21,8 % (р<0,001) та практично не 
змінилося (погіршення 5,7 %; р>0,05). Виявлені тен-
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денції у зміні стану функціонування серцево-судинної 
системи в спокої та під дією фізичного навантаження 
пов’язували із інтенсивним збільшенням маси тіла 
хлопчиків досліджуваного соматотипу. 

Значення СІ у них між 8 і 9 роками практично не 
змінилося (зниження 7,1 %; р>0,05), між 9 і 10 – по-
кращилося на 29,2 % (р<0,001), а враховуючи суттєве 
збільшення маси тіла дозволило констатувати перева-
гу розвитку м’язової системи над морфологічним до-
зріванням хлопчиків астеноїдного соматотипу. Щодо 
зміни у них ВЗІ, то значення індексу відзначалися ста-
лим виявом, тобто засвідчували уповільнення в роз-
витку функції із забезпечення аеробних метаболічних 
реакцій. 

У досліджуваний період ЖІ хлопчиків торакаль-
ного соматотипу відзначався відсутністю щорічної 
зміни (у межах 9,5 %; р>0,05), що із урахуванням 
збільшення маси тіла (між 8 і 9 роками 13,1 %, між 9 
і 10 – 14,7 %; р<0,001) дозволило констатувати певну 
узгодженість між темпом розвитку функції дихальної 
системи та морфологічного дозрівання, що забезпе-
чило функціонування першої на досягнутому раніше 
рівні. 

Зміна значень ІР і РІ у хлопчиків торакального 
соматотипу відзначалася відповідно сталим виявом 
та погіршенням між 8 і 9 роками на 7,6 % (р<0,05). 
У першому випадку дані свідчили про певну узго-
дженість темпу економізації у діяльності серцево-

Таблиця 3
Динаміка морфофункціональних показників у хлопчиків різних соматотипів  між 8 і 10 роками, (X ± m)

Вік, років/ 
зміна і t 

Показник
Маса 

тіла, кг
Довжина
 тіла, см

ЖІ,
мл∙кг -1

СІ,
%

ІР,
ум. од

РІ,
ум. од

ВЗІ,
балів

астеноїдний соматотип
8 24,9±0,66 127,3±0,95 56,0±1,38 44,8±2,22 99,5±1,98 11,9±0,37 0
9 29,6±0,76 133,1±0,89 56,1±1,21 41,5±1,81 77,8±2,23 12,3±0,22 0

зміна: абс. 4,7 5,8 0,1 –3,3 –21,7 0,4 0
зміна: % 18,9 4,6 0,2 –7,4 21,8 –3,4 0

t 4,65*** 4,46*** 0,1 1,15 7,28*** 0,93 0
10 32,0±0,71 137,2±0,91 53,2±0,98 53,6±2,26 79,4±1,93 13,0±0,20 0

зміна: абс. 2,4 4,1 –2,9 12,1 1,6 0,7 0
зміна: % 8,1 3,1 –5,2 29,2 –2,1 –5,7 0

t 2,31* 3,11** 1,86 4,18*** 0,54 2,36* 0
торакальний соматотип

8 25,2±0,51 127,3±0,85 61,0±1,85 51,4±1,58 89,0±3,33 13,1±0,33 0
9 28,5±0,64 131,6±0,81 60,1±1,92 56,3±2,70 96,6±2,45 14,1±0,25 0

зміна: абс. 3,3 4,3 –0,9 4,9 7,6 1,0 0
зміна: % 13,1 3,4 –1,5 9,5 –8,5 –7,6 0

t 4,03*** 3,68** 0,34 1,57 1,84 2,41* 0
10 32,7±0,66 137,6±0,92 57,9±1,56 56,3±1,56 86,6±1,79 14,1±0,22 –0,1±0,07

зміна: абс. 4,2 6,0 –2,2 0 –10,0 0 0,1
зміна: % 14,7 4,6 –3,7 0 10,4 0 –100,0

t 4,57*** 4,89*** 0,89 0 3,3 0 1,43
м’язовий соматотип

8 27,8±0,67 130,6±0,36 63,3±1,79 48,0±1,39 89,5±1,83 13,4±0,24  –0,1±0,07
9 30,8±0,68 133,1±0,86 62,2±1,56 51,2±2,31 83,2±1,68 14,2±0,17  –0,1±0,07

зміна: абс. 3,0 2,5 –1,1 3,2 –6,3 0,8 0
зміна: % 10,8 1,9 –1,7 6,7 7,0 –6,0 0

t 3,14** 2,68* 0,46 1,19 2,54* 2,71* 0
10 33,8±0,69 137,0±1,00 60,6±1,44 60,9±3,71 75,5±1,63 14,0±0,19  –0,15±0,08

зміна: абс. 3,0 3,9 –1,6 9,7 –7,7 –0,2 0,15
зміна: % 9,7 2,9 –2,6 18,9 9,3 0,8 –150,0

t 3,10** 2,88* 0,75 2,22* 3,29** 1,4 1,88
дигестивний соматотип

8 31,3±0,75 131,5±0,93 41,8±1,12 26,5±0,84 104,3±1,70 15,4±0,13  –0,5±0,17
9 35,5±0,90 137,3±1,07 42,7±0,95 29,4±0,76 92,1±1,15 14,9±0,09  –0,5±0,21

зміна: абс. 4,2 5,8 1,6 1,7 –10,0 –0,1 0
зміна: % 13,4 4,4 3,3 5,3 9,4 0,6 0

t 3,59** 4,08*** 0,93 0,7 3,77** 0,32 0
10 39,2±1,10 141,1±1,05 47,6±1,39 35,9±2,05 87,3±1,44 15,6±0,18  –1,8±0,29

зміна: абс. 3,7 3,8 –2,6 2,3 –8,7 –0,3 1,3
зміна: % 10,4 2,8 –5,2 6,8 9,1 1,9 –360,0

t 2,61* 2,53* 1,38 0,79 4,33*** 1,08 6,21***
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судинної системи та морфологічного дозрівання, у 
другому – про погіршення її реакції на фізичне наван-
таження у зв’язку із низькою узгодженістю із темпом 
зміни останнього. 

Показник стану функціонування м’язової системи 
хлопчиків торакального соматотипу (СІ) між 8 і 10 ро-
ками відзначався сталим виявом значень, тобто темп 
її розвитку характеризувався незначним дисбалансом 
між приростом маси тіла та м’язової сили на користь 
першої. Аналогічною зазначеній була зміна ВЗІ, що 
засвідчувало уповільнення темпу розвитку функції із 
забезпечення аеробних метаболічних реакцій порів-
няно із темпом морфологічного дозрівання, яке разом 
з тим не позначилося на її високому рівні вияву. 

Аналіз даних, отриманих у хлопчиків м’язового со-
матотипу, виявив незначну зміну ЖІ (4,3 %; р>0,05), 
що вказувала на певне зниження спроможності їх ди-
хальної системи функціонувати на необхідному рівні 
в умовах інтенсивного збільшення маси тіла. 

Значення ІР хлопчиків цього соматотипу між 8 
і 9 роками покращилося на 7 % (р<0,05), між 9 і 10 
роками – на 9,3 % (р<0,01), значення РІ відповідно 
погіршилося на 6 % (р<0,05) та практично не змі-
нилося (0,8 %; р>0,05). Отримані дані свідчили про 
покращення стану функціонування серцево-судинної 
системи хлопчиків м’язового соматотипу у спокої та 
зниження ефективності її реакції на фізичне наванта-
ження. 

Зміна такого показника як СІ між 8 і 9 роками від-
значалася виявом значень на досягнутому рівні (при-
ріст 6,7 %; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – по-
кращенням на 18,9 % (р<0,01). Ураховуючи значне 
збільшення маси тіла хлопчиків (відповідно на 10,8 
% і 9,7 % (р<0,01)), отримані дані свідчили про вдо-
сконалення функції їх м’язової системи одночасно із 
морфологічним дозріванням. Щодо значень ВЗІ, то у 
досліджуваний період вони практично не змінилися 
та засвідчували високу ефективність функції із забез-
печення аеробних метаболічних реакцій навіть під 
час значного збільшення маси тіла хлопчиків дослі-
джуваного соматотипу. 

Зміна у стані функціонування дихальної системи 
представників дигестивного соматотипу забезпечи-
ла лише часткову відповідність новим умовам, що ви-
никли у зв’язку із суттєвим збільшенням їхньої маси 
тіла, тобто значення ЖІ вказували на появу певного 
дисбалансу у перебігу цих процесів. 

Дещо інший результат отримали у зміні стану 
функціонування серцево-судинної системи, – його 
розглядали як ефективний, оскільки при інтенсивно-
му збільшенні маси тіла значення ІР між 8 і 9 роками 
покращилося на 9,4 %, між 9 і 10 – на 9,1 % (р<0,01), 

а РІ практично не змінилося (покращення 0,6 % та 1,9 
% відповідно; р>0,05). Щодо стану функціонування 
м’язової системи (значення СІ) хлопчиків дигестив-
ного соматотипу, то протягом цього періоду її ефек-
тивність практично не змінилася, що із урахуванням 
зміни маси тіла свідчило про певне відставання роз-
витку їхньої м’язової системи від темпів морфологіч-
ного дозрівання. 

Значно вагомішим виявився вплив останнього на 
розвиток функції із забезпечення аеробних метаболіч-
них реакцій, – відповідний показник (ВЗІ) хлопчиків 
між 9 і 10 роками погіршився на 360 % (р<0,001), що 
свідчило про зниження ефективності процесу із вище 
середнього до середнього рівня. 

Деякими причинами особливостей, виявлених у 
представників різних соматотипів у певному віці між 
8 і 10 роками, є різні темпи розвитку їхніх систем ор-
ганізму [6; 15], зменшення (порівняно із більш раннім 
віком) рухової активності [14] та неадекватність на-
вантажень, використаних у процесі фізичного вихо-
вання [5]. 

Висновки 
1. У період між 8 і 10 роками як дівчатка, так і 

хлопчики одного віку, але різних соматотипів, від-
значаються схожими тенденціями та особливостями 
зміни функціональних показників, що пов’язано із 
неоднаковими темпами морфофункціонального до-
зрівання, зниженням з віком фізичної активності та 
неадекватністю використаних у процесі фізичного ви-
ховання навантажень.

2. Однією із схожих тенденцій у дівчаток і хлопчи-
ків різних соматотипів є досить високий рівень роз-
витку функції із забезпечення аеробних метаболічних 
реакцій, що підтверджує дані інших дослідників про 
вищі аеробні й нижчі анаеробні можливості дітей та 
стабілізацію перших при зростанні других у період 
шкільного віку. Інша тенденція полягає у нижчому 
від необхідного стані функціонування більшості до-
сліджуваних систем організму у період між 8 і 10 ро-
ками. 

3. Головна особливість полягає у певних розбіж-
ностях віку, протягом якого у представників певного 
соматотипу погіршується стан функціонування окре-
мих систем організму. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
вивчення схожих тенденцій і особливостей зміни по-
казників фізичної підготовленості дітей різних сома-
тотипів у період між 8 і 10 роками та на формування 
програми із покращення їх функціональних показни-
ків у процесі фізичного виховання в загальноосвіт-
ньому навчальному закладі. 
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Дитячо-юнацький пауерліфтинг у системі ДЮСШ
Стеценко А. І.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Узагальнено дані про функціо-
нування дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл у сучасних умовах. 
Вивчено особливості поширення 
пауерліфтингу в системі ДЮСШ 
України та здійснено порівняльний 
аналіз представництва у всеукра-
їнських змаганнях. Установлено, 
що не всі відділення пауерліф-
тингу ДЮСШ беруть участь у цих 
змаганнях. Намічено шляхи по-
дальшого розвитку пауерліфтингу 
в системі ДЮСШ. З метою підви-
щення ефективності функціону-
вання дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл пропонується уніфікувати 
форми контролю за їх діяльністю 
разом із Національною федераці-
єю пауерліфтингу України.

Стеценко А. И. Детско-юношеский пау-
эрлифтинг в системе ДЮСШ. Обоб-
щены данные о функционировании 
детско-юношеских спортивных школ в 
современных условиях. Изучены особен-
ности распространения пауэрлифтинга в 
системе ДЮСШ Украины и осуществлен 
сравнительный анализ представительства 
во всеукраинских соревнованиях. Установ-
лено, что не все отделения пауэрлифтинга 
ДЮСШ принимают участие в этих сорев-
нованиях. Намечены пути дальнейшего 
развития пауэрлифтинга в системе спор-
тивных школ. С целью повышения эффек-
тивности функционирования отделений 
пауэрлифтинга ДЮСШ предлагается уни-
фицировать формы контроля за их дея-
тельностью совместно с Национальной 
федерацией пауэрлифтинга Украины.

Stetsenko A. I. The child-youths 
powerlifting in sports schools system. 
The article provides data on the functioning 
of child-youths sports schools in current 
condition. Were studied the characteristics 
of powerlifting distribution in system 
Ukrainian child-youths sports schools 
and made a comparative analysis of 
representation in national competitions. 
It was established, that are taking part in 
these competitions not all powerlifting 
branches of child-youths sports schools. 
Ways of further development of powerlifting 
in the system child-youths sports schools 
in Ukraine are presented. Proposed a 
unified form of control over their activities 
in conjunction with the National Federation 
of Ukraine Powerlifting for increase the 
efficiency of the powerlifting branches of 
child-youths sports schools.

Ключові слова:
пауерліфтинг, дитячо-юнацькі 
спортивні школи.

пауэрлифтинг, детско-юношеские 
спортивные школы.

powerlifting, child-youths sports schools.

Вступ.1

Сучасний розвиток спорту вищих досягнень ціл-
ком і повністю спирається на дитячо-юнацький спорт, 
який мав би забезпечувати залучення обдарованих 
дітей до відповідних спортивних спеціалізацій на 
початкових етапах багаторічної підготовки і пере-
хід найбільш підготовлених у резервний спорт. Для 
розв’язання таких завдань у країні діє система спор-
тивних шкіл, які відносять до позашкільних навчаль-
них закладів.

Практика пауерліфтингу показала, що високих по-
казників у цьому виді спорту переважно досягають ті 
атлети, які почали займатися вправами з обтяженнями 
ще підлітками. Тому вивчення особливостей діяльнос-
ті відділень пауерліфтингу в системі дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл з метою подальшого розвитку цього 
виду спорту є актуальним і своєчасним.

Робота виконана у відповідності з темою Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 роки Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту 2.12 „Фор-
мування системи багаторічного відбору і орієнтації 
спортсменів ” та плану НДР Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити особливості організацій-

них аспектів відділень пауерліфтингу в системі спор-
тивних шкіл України.

Для розв’язання мети і завдань дослідження нами 
використовувалися наступні методи: аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури, ретроспектив-
ний аналіз, аналіз нормативних документів і протоко-
лів змагань з пауерліфтингу, методи узагальнення та 
синтезу.

Результати дослідження.
Дитячо-юнацький спорт в Україні представляє 

складну динамічну систему, де особливе місце посі-
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дають спортивні школи, як основа формування здоро-
вого способу життя підростаючого покоління, а також 
один з компонентів системи підготовки спортивного 
резерву [6].

Як зазначено у п. 3 статті 12 Закону України „Про 
позашкільну освіту” спортивні школи відносяться до 
позашкільних навчально-виховних установ можуть 
функціонувати у формі дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, фізкультурно-спортивних клубів за місцем про-
живання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів 
[2].

Система дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
до якої відносять дитячо-юнацькі спортивні школи 
(ДЮСШ), спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олім-
пійського резерву (СДЮШОР), школи вищої спортив-
ної майстерності (ШВСМ), була започаткована в СРСР 
у 30-ті роки минулого століття, і залишалася тривалий 
час унікальною й досить ефективною для підготовки 
спортивного резерву [11]. Однак, як стверджують фа-
хівці, ті постулати, що були закладені за соціалістич-
ного ладу, вже не відповідають вимогам сьогодення, 
а іноді й взагалі суперечать соціально-економічним 
реаліям нашого суспільства [4, 12, 15 тощо].

У своїй діяльності спортивні школи керуються 
рядом нормативних документів редакції яких час від 
часу змінюються. На сьогодні ці заклади функціону-
ють на підставі Положення про ДЮСШ і СДЮШОР, 
затвердженого Міністерством України у справах мо-
лоді і спорту в 2008 р. [10] та Програми ДЮСШ з па-
уерліфтингу [7]. Підготовка нової редакції Програми, 
яка наразі є необхідною, ускладнюється через ряд не-
відповідностей реалій підготовки в пауерліфтингу та 
вимог чинного Положення. Одним із кардинальних 
стало рішення про обмеження віку учнів ДЮСШ, що 
для відділень пауерліфтингу стає фатальним. Це по-
яснюється тим фактом, що пауерліфтинг − це досить 
віковий вид спорту, в якому діти допускаються до зма-
гань не раніше, ніж у 13-річному віці, а спортсмени 
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високої кваліфікації починають розкриватися в до-
сить зрілому віці – 30 років і старше.

Для ефективнішого функціонування спортивної 
школи важливим стає впровадження основ науки 
управління в їх практичну діяльність і в першу чер-
гу – адміністративних працівників. В умовах підви-
щення ролі юридичного забезпечення економічних і 
політичних відносин в Україні, особливе значення має 
вивчення правового аспекту діяльності організацій 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної спрямованості. 
Однак, проблемам вітчизняного дитячого та юнацько-
го пауерліфтингу присвячені лише окремі досліджен-
ня [13], що може негативно вплинути на подальший 
розвиток цього виду спорту.

Фахівці стверджують, що нагромадження проблем 
у сучасній системі дитячо-юнацького спорту стало 
причиною відсутності мотивації до занять спортом у 
більшості дітей [4; 12; 14 тощо]. Підтвердженням цього, 
в першу чергу, є низькі якісні і кількісні показники 
поповнення резерву спорту вищих досягнень та 
високий рівень захворюваності дітей шкільного віку.

На думку О. А. Шинкарук [15], пріоритети в ро-
боті ДЮСШ мають бути пов’язані з традиційно силь-
ними за результатами змагань видів спорту, до яких 
віднесено й вітчизняний пауерліфтинг, що має високі 
досягнення на міжнародній арені.

Як стверджує О. Н. Вареник, в основі найхарак-
терніших проблем для всієї сучасної системи дитячо-
юнацького спорту лежить прагнення якнайшвидшого 
досягнення максимальних спортивних результатів 
при мінімальному рівні використання ресурсів [1].

Аналіз останніх публікацій дозволяє стверджу-
вати, що на даний час практично відсутнє фактичне 
розділення масового і дитячо-юнацького спорту в 
Україні, яке негативно впливає на функціонування 
останнього [3].

Такий стан справ у вітчизняному резервному спор-
ті вимагає вдосконалення нормативно-правових і ор-
ганізаційних основ функціонування системи дитячо-
юнацького спорту в Україні. Наразі постає питання 
чи варто продовжувати зберігати систему спортивних 
шкіл, що занепадає в результаті соціально-економічних 
обставин, або краще реформувати систему дитячо-
юнацького спорту загалом?

Сьогодні кожен регіон нашої держави має в своє-
му розпорядженні мережу ДЮСШ, які забезпечують 
поповнення збірних команд України кваліфікованими 
спортсменами, а також залучають дітей до регулярних 
занять фізичною культурою. У середині 70-х років 
минулого століття в Україні діяло 5 тис. ДЮСШ [8], 
протягом останнього 10-річчя їх кількість коливається 
в межах 1680-1710 [5].

Перше відділення пауерліфтингу було відкрито в 
ДЮСШ „Вікторія” (м. Черкаси) у 1991 р. З того часу 
пауерліфтинг став таким видом спорту, яким залюб-
ки займаються хлопці і дівчата різного віку, що стало 
передумовою поширення цього виду спорту в системі 
спортивних навчальних закладів різного типу.

Станом на 01.01.2010 р. в Україні працювало 1713 
навчальних спортивних закладів (ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСВ), у 92 із них (5,4%) діти і молодь мали мож-
ливість займатися пауерліфтингом (табл. 1). За офі-

Таблиця 1
Система ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та відділень пауерліфтингу в Україні

№ 
з/п Регіон/область

СДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ ДЮСШ „Інваспорту”
Загальна 
кількість 

шкіл

Кількість 
відділень 

пауерліфтингу
%

Загальна 
кількість 

шкіл

Кількість 
відділень 

пауерліфтингу
%

1 АР Крим 55 3 5,5 1 1 100,0
2 Вінницька 63 7 11,1 2 2 100,0
3 Волинська 43 0 0,0 1 1 100,0
4 Дніпропетровська 118 4 3,4 2 1 50,0
5 Донецька 130 11 8,5 1 1 100,0
6 Житомирська 53 1 1,9 1 0 0,0
7 Закарпатська 33 1 3,0 1 0 0,0
8 Запорізька 66 4 6,1 1 1 100,0
9 Івано-Франківська 52 4 7,7 1 0 0,0
10 Київська 70 6 8,6 1 0 0,0
11 Кіровоградська 40 3 7,5 1 1 100,0
12 Луганська 75 4 5,3 1 1 100,0
13 Львівська 100 2 2,0 1 0 0,0
14 м. Київ 88 3 3,4 1 1 100,0
15 м. Севастополь 14 3 21,4 1 0 0,0
16 Миколаївська 83 0 0,0 0 0 0,0
17 Одеська 74 1 1,4 0 0 0,0
18 Полтавська 57 5 8,8 0 0 0,0
19 Рівненська 56 1 1,8 1 1 100,0
20 Сумська 54 2 3,7 0 0 0,0
21 Тернопільська 39 2 5,1 1 1 100,0
22 Харківська 102 5 4,9 1 0 0,0
23 Херсонська 51 5 9,8 1 0 0,0
24 Хмельницька 58 4 6,9 1 0 0,0
25 Черкаська 48 5 10,4 1 1 100,0
26 Чернівецька 37 6 16,2 1 1 100,0
27 Чернігівська 54 0 0,0 1 0 0,0
 Усього: 1713 92 5,4 25 14 56,0
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Таблиця 2
Регіональне представництво в чемпіонатах України з пауерліфтингу серед учнів ДЮСШ

№ 
з/п Регіон/область Місто/СМТ Назва ДЮСШ

2009 р. 2010 р.

ді
вч

ат
а

ю
на

ки

ус
ьо

го

ді
вч

ат
а

ю
на

ки

ус
ьо

го

1 Вінницька Вінниця МДЮСШ № 5    1  1
2 Вінницька Піщанка ДЮСШ  4 4 1 4 5
3 Дніпропетровська Вільногірськ Авангард     1 1
4 Дніпропетровська Дніпродзержинськ ДЮСШ № 2 1 3 4  3 3
5 Дніпропетровська Межова ДЮСШ  5 5 2 4 6
6 Донецька Димитрів Олімп  5 5  10 10
7 Донецька Донецьк ОДЮСШ 3 14 17 1 25 26
8 Донецька Красний Лиман ДЮСШ   0 1 15 16
9 Закарпатська Мукачеве ДЮСШ СОК  7 7  7 7

10 Запорізька Бердянськ ДЮСШ
Міськспорткомітету     2 2

11 Запорізька Бердянськ Першотравневець  4 4  2 2
12 Запорізька Пологи ДЮСШ  4 4    
13 Івано-Франківська Івано-Франківськ Спартак  1 1    
14 Івано-Франківська Коломия ДЮСШ № 2  4 4    
15 м. Київ  Арсенал  4 4  3 3
16 м. Київ  ДЮСШ № 2     3 3
17 Київська Славутич КДЮСШ     6 6
18 Луганська Лисичанськ ДЮСШ    2 1 3
19 Луганська Рубіжне ДЮСШ 2 2 4 2 4 6
20 Львівська Львів КДЮСШ ім.Ю.Кутенка 1 5 6 1 4 5
21 Львівська Яворів ДЮСШ  11 11  9 9
22 м. Севастополь  КВУЗ ДЮСШ № 1 1 4 5 1 6 7
23 м. Севастополь  КУ СДЮСШ  2 2  5 5
24 Одеська Ізмаїл ДЮСШ № 2  2 2 1 4 5
25 Полтавська Диканька ДЮСШ     1 1
26 Полтавська Нові Санжари ДЮСШ     3 3
27 Полтавська Полтава Колос    2 9 11
28 Полтавська Полтава Юність-1 2 4 6 2 16 18
29 Рівненська Кузнецовськ КДЮСШ ВП РАЕС 3 12 15    
30 Сумська Суми Спартаківець     1 1
31 Тернопільська Тернопіль Авангард 1 30 31 3 16 19
32 Харківська Харків ДЮСШ № 9  6 6  3 3
33 Харківська Харків КДЮСШ ХТЗ     4 4
34 Хмельницька К.-Подільський р-н РДЮСШ  2 2 1 2 3
35 Чернівецька Новодністровськ ДЮСШ     2 2
36 Чернівецька с.Бабине ДЮСШ     2 2
37 Чернівецька Чернівці ДЮСШ

Міськспортуправління 4 16 20    
38 Чернівецька Чернівці Спартак 1 3 4    

Усього: 19 154 173 21 177 198

ційною статистикою Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту в 2008 р. відділення пауерліф-
тингу налічували 99 ДЮСШ, тобто кількість їх за рік 
дещо зменшилася (− 7,1%) [5]. Це може свідчити про 
те, що процес відкриття-закриття відділень пауерліф-
тингу в ДЮСШ є досить динамічним і залежить від 
багатьох факторів та говорить про досить нестабільну 
ситуацію навколо дитячо-юнацького пауерліфтингу.

Пауерліфтинг представлено у ДЮСШ 25 регіонів 
країни. Найбільше їх у Донецькій області – 11. Досить 
розгалуженою система є у Вінницькій області – 7 від-
ділень, Київській, Чернівецькій – по 6, Черкаській, 
Харківській, Херсонській – по 5 відділень пауерліф-
тингу ДЮСШ. Проте найбільший відносний показ-
ник зафіксовано у м. Севастополь, де у 3 з 14 ДЮСШ 
міста (21,4%) культивується пауерліфтинг. Не відкри-
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то поки що відділень пауерліфтингу у Волинській та 
Миколаївській областях. У Чернігівській області де-
кілька років тому працювало одне відділення, проте 
його з невідомих причин було закрито. Дуже активно 
пауерліфтинг розвивається в системі ДЮСШ „Інвас-
порту”. Серед 25 ДЮСШ України, де спортом займа-
ються діти та молодь з вадами здоров’я. У 14 (56,0%) 
з них відкрито відділення пауерліфтингу. Серед усіх 
регіонів України лише в Миколаївський і Чернігів-
ській областях пауерліфтинг поки що не представлено 
в жодній дитячо-юнацькій спортивній школі.

Таке поширення пауерліфтингу в системі спортив-
них шкіл України свідчить про досить високий рівень 
популярності цього виду спорту серед дітей і молоді, 
враховуючи той загальновідомий факт, що перевага у 
розвитку надається перш за все олімпійським видам 
спорту. Якщо ж брати до уваги ще й те, що пауерліфтинг 
не представлений в системі СДЮШОР і лише в одній 
ШВСМ відкрито відділення пауерліфтингу (м. Київ), то 
цей показник є ще більш вагомішим.

Порівняння кількості відділень з видів спорту в 
системі спортивних шкіл України показало, що пауер-
ліфтинг більш поширений, ніж деякі досить популяр-
ні олімпійські види спорту, як, наприклад, веслування 
академічне (41), спортивна гімнастика (72), стрільба з 
лука (26), триатлон (23), фехтування (50) тощо. Серед 
неолімпійських видів спорту пауерліфтинг за цим по-
казником поступається лише шахам (178) і випереджає 
такі види спорту як, наприклад, армспорт (22), гирьо-
вий спорт (78), самбо (44) тощо.

Протягом 2010 р. у всеукраїнських змаганнях з па-
уерліфтингу брали участь представники 63 з 92 спор-
тивних шкіл країни [9]. Поки що невідомо, як активно 
залучаються до змагань місцевого рівня учні ДЮСШ, 
в яких працюють відділення пауерліфтингу. Тому саме 
Національна федерація пауерліфтингу України (ФПУ) 
мала б на рівні з відповідними адміністративними ор-
ганами узяти на себе контроль щодо ефективності 
функціонування відділень пауерліфтингу спортивних 
шкіл країни. Основою такого контролю має стати спів-
ставлення протоколів змагань і тарифікаційних листів 
тренерів-викладачів спортивних шкіл. Починаючи з 
2011 р. ФПУ зобов’язала регіональні федерації надава-
ти комплексні звіти про стан розвитку пауерліфтингу 
на місцевому рівні, в якому, зокрема, зазначена й діяль-
ність відділень пауерліфтингу ДЮСШ. Таким чином 
можна буде з’ясувати чи відповідають деякі відділення 
пауерліфтингу спортивних шкіл своєму призначенню, 
чи варто використовувати кошти громади на утримання 
таких відділень. Однак, поки що система контролю за 
діяльністю спортивних шкіл залишається недоскона-
лою і не передбачає участі федерацій з видів спорту. Ре-
альний стан справ у багатьох ДЮСШ залишається мало 
вивченими і потребує додаткових досліджень.

Починаючи з 2009 р. в Україні започатковані змаган-
ня серед учнів ДЮСШ у трьох вікових групах. З метою 
вивчення показників поширення дитячо-юнацького па-
уерліфтингу нами проаналізовані протоколи змагань 
2009 і 2010 рр. [9]. Було встановлено, що у змаганнях 

2009 р. взяли участь 173 учні 25 ДЮСШ з 17 регіонів 
України (табл. 2). Наступного 2010 р. кількість учасни-
ків таких змагань зросла до 198 спортсменів, які пред-
ставляли 32 ДЮСШ. Проте географія представництва 
не змінилася – ті самі 17 регіонів. 

Зміна кількості учасників змагань за статевою озна-
кою відбулася неоднаково. Кількість дівчат залишилася 
майже незмінною (19 → 21 = + 2), тоді як хлопців зна-
чно побільшало (154 → 177 = + 23). Загалом на двох 
чемпіонатах були представники 38 ДЮСШ країни з 19 
регіонів країни. Якщо у трьох з них (Миколаївській, Во-
линській, Чернігівській областях) пауерліфтинг у сис-
темі ДЮСШ не представлений, то причини відсутності 
представників таких регіонів як АР Крим (3 ДЮСШ з 
відділенням пауерліфтингу), Житомирська (1), Херсон-
ська (5), Черкаська (5), Кіровоградська (3) залишилися 
невідомими.

Як свідчать протоколи змагань, ряд ДЮСШ, котрі 
брали участь у змаганнях 2009 р., не прислали свої 
представників на чемпіонат 2010 р. Проте з’явилися 
представники інших ДЮСШ. Можна припустити, що 
таке явище є наслідком нестабільного фінансуван-
ня у школах на відрядження для участі у змаганнях, 
що підтверджується висновками експертів (тренерів-
викладачів ДЮСШ).

Аналіз протоколів усіх всеукраїнських змагань по-
казав, що кількість відділень пауерліфтингу ДЮСШ 
України, які надсилали своїх представників для участі 
у цих змаганнях, має тенденцію до збільшення. Так, 
наприклад, якщо протягом 2002 р. у таких змаганнях 
взяли участь учні 31 ДЮСШ з 14 регіонів країни, то 
2010 р. цей показник становив уже 63 ДЮСШ з ре-
гіонів. Проте рекордна кількість представництва від-
ділень ДЮСШ (77) на всеукраїнських змаганнях за-
фіксовано поки що у 2009 р. Така від’ємна динаміка 
останнім часом (− 14 ДЮСШ) не може не хвилювати 
і потребує оперативного втручання задля подальшого 
ефективного розвитку як усього українського пауер-
ліфтингу в цілому, так і дитячого й юнацького пауер-
ліфтингу зокрема.

Висновки.
Аналіз й узагальнення даних науково-методичної 

літератури свідчить про актуальність вивчення та не-
достатню теоретичну обґрунтованість організаційних 
аспектів діяльності відділень пауерліфтингу спор-
тивних шкіл України. Встановлено, пауерліфтинг є 
досить поширеним видом спорту в системі ДЮСШ, 
однак, діяльність деяких з них не відбита у протоколах 
всеукраїнських змагань. Для підвищення ефективнос-
ті функціонування відділень пауерліфтингу ДЮСШ 
необхідно уніфікувати форми контролю за їх діяль-
ністю.

У подальших дослідженнях передбачається ви-
вчити стан матеріально-технічного забезпечення 
проведення навчально-тренувальних занять з пау-
ерліфтингу та рівень професійної компетентності 
тренерів-викладачів відділень пауерліфтингу ДЮСШ 
України.
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Експериментальна перевірка ефективності способу  

оцінки і моделювання техніко-тактичних дій 
висококваліфікованих баскетболісток

Сушко Р. О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто напрямки моделюван-
ня техніко-тактичних дій баскет-
болісток. Розроблено засоби ко-
рекції навчально-тренувального 
процесу, що впливають на підви-
щення ефективності показників 
змагальної діяльності. Представ-
лено методику обчислення індек-
су техніко-тактичної майстернос-
ті. Показано технологія оцінки 
техніко-тактичної майстерності з 
урахуванням ігрового амплуа. Ре-
комендовано виконувати швидкіс-
ні серійні двоочкові кидки з різної 
дистанції та під різними кутами, 
ситуаційні вправи в боротьбі за 
м’яч. Рекомендовано вправи на 
розвиток швидкісно-силових зді-
бностей та підвищення концен-
трації уваги.

Сушко Р. А. Экспериментальная проверка 
эффективности способа оценки и моде-
лирования технико-тактических действий 
высококвалифицированных баскетболи-
сток. Рассмотрены направления моделиро-
вания технико-тактических действий баскет-
болисток. Разработаны средства коррекции 
учебно-тренировочного процесса, которые 
влияют на повышение эффективности по-
казателей соревновательной деятельности. 
Представлена методика вычисления индекса 
технико-тактического мастерства. Показа-
на технология оценки технико-тактического 
мастерства с учетом игрового амплуа. Реко-
мендовано выполнять скоростные серийные 
двухочковые броски с разной дистанции и под 
разными углами, ситуационные упражнения в 
борьбе за мяч. Рекомендованы упражнения 
на развитие скоростно-силовых способностей 
и повышения концентрации внимания.

Sushko R.A. Experimental verification 
of the effectiveness of a method 
for evaluating and modeling the 
technical and tactical actions skilled 
basketball players. We consider the 
direction of modeling technical and 
tactical actions basketball. Developed by 
means of correcting the training process, 
which affect the efficiency indicators 
of competitive activity. A method for 
calculating the index of the technical 
and tactical skills. Shows the technology 
assessment of technical and tactical 
skill based game roles. Recommended 
to perform high-speed serial two-point 
shots from various distances and 
angles, situational exercises in the fight 
for the ball. Recommended exercises to 
develop speed and power capabilities 
and improve concentration. 

Ключові слова:
тренування, змагання, амплуа, 
спосіб оцінки, модель, аналіз, ко-
рекція.

тренировка, соревнование, амплуа, способ 
оценки, модель, анализ, коррекция.

training, competition, role, method of 
evaluation, model, analysis, correction.

Вступ.1

Детальне вивчення технологій оцінювання і 
моделювання техніко-тактичних дій гравців у су-
часному баскетболі дозволяє акцентувати увагу 
дослідників на їх провідних характеристиках – 
визначенні індивідуальної, групової та командної 
ефективності техніко-тактичних дій в процесі гри, 
визначенні орієнтовно-оптимальних коефіцієнтів 
окремих кількісних показників техніко-тактичної 
дій та їх ієрархічної структури, відбір модельних 
показників, їх кількісні та якісні показники у гравців 
різного амплуа. Комплекс цих показників значною 
мірою обумовлює результативність змагальної 
діяльності висококваліфікованих баскетболісток і 
детермінований рівнем їх спортивної майстерності.

Визначення ефективності способів оцінки та моде-
лювання техніко-тактичних дій висококваліфікованих 
баскетболісток залишається актуальною проблемою 
удосконалення змагальної діяльності з метою форму-
вання нових, більш якісних методичних підходів до її 
розв’язання.

Загальні теоретичні підходи до проблем 
оптимальної оцінки і моделювання техніко-тактичних 
дій на прикладі різних видів спорту викладено в роботах 
В. М. Платонова, Л. П. Матвєєва, М. М. Булатової, 
Ю. М. Шкребтія [1–4]. Стосовно проблематики 
оцінювання рівня спортивної майстерності гравців 
у баскетболі відомі роботи В. М. Корягіна та 
В. З. Бабушкіна [5; 6]. Ці дослідження спрямовані на 
педагогічний аналіз параметрів змагальної діяльності 
баскетболістів різного віку та кваліфікації на засадах 
статистичної обробки даних техніко-тактичної дій під 
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час офіційних ігор. Педагогічний аналіз показників 
техніко-тактичних дій дозволяє тренеру та гравцям 
команд мати оперативну інформацію про успішність 
змагальної діяльності в конкретному турнірі або 
окремій офіційній грі та рівень ефективності техніко-
тактичних дій окремих гравців, ланок і команди в 
цілому, оперативно реагувати на ігрові недоліки та ви-
правляти їх як під час навчально-тренувального проце-
су, так і, безпосередньо, під час змагальної діяльності. 
Питання спортивної підготовки кваліфікованих 
баскетболісток з урахуванням чинників статевого 
диморфізму детально розглянуто і проаналізовано в 
дисертації Т. Хуцинського [7]. Крім традиційних ме-
тодик оцінки автором запропонований принципово 
новий метод оцінки ефективності техніко-тактичних 
дій кваліфікованих баскетболісток, який ґрунтується 
на психологічних чинниках – надійності, впевненості, 
рівня тривожності та ін. Дисертаційне дослідження 
С. В. Чернова присвячене загальним питанням 
управління змагальною діяльністю в баскетболі, а 
саме – організаційно-методичним і технологічним 
аспектам [8]. Автором наголошено, що проблема 
оптимальної оцінки результатів змагальної діяльності 
є однією з провідних в питаннях управління. Оцінка 
результатів змагальної діяльності у баскетболі за 
різними методиками доволі значно різниться і, 
внаслідок цього, значною мірою знижуються пара-
метри ефективності управління. Це призводить до 
погіршення результативності змагальної діяльності та 
зниження якості навчально-тренувального процесу.

Дослідження [7; 9;10] присвячені розгляду пи-
тань застосування оцінки і моделювання в практиці 
змагальної діяльності та спортивному тренуванні в 
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баскетболі. На засадах основних принципів оцінки і 
моделювання запропоновано технологію підготовки 
баскетболістів до змагальної діяльності з урахуван-
ням індивідуальних особливостей організму, змісту 
та структури техніко-тактичних дій гравців різного 
амплуа, орієнтації на їх провідні якості та здібності 
техніко-тактичного спрямування, які дають певні пе-
реваги в змагальній діяльності.

Відомі та застосовуються різні спосо-
би оцінки і моделювання техніко-тактичних дій 
висококваліфікованих баскетболісток, що мають ряд 
недоліків. Остаточна невизначеність оптимальних 
способів оцінки і моделювання змагальної діяльності 
створює передумови до необхідності удосконалення 
аналітичної бази та експериментальної перевірки її 
ефективності.

Дослідження виконано у відповідності до плану 
науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор 
Національного університету фізичного виховання і 
спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – експериментально перевірити 

способи оцінки і моделювання техніко-тактичних 
дій для удосконалення змагальної діяльності 
висококваліфікованих баскетболісток.

Методи дослідження:
аналіз і узагальнення даних науково-методичних лі-• 
тературних джерел;
аналіз протоколів змагальної діяльності;• 
педагогічні спостереження;• 
педагогічний експеримент контролюючої спрямова-• 
ності;
моделювання техніко-тактичної діяльності в баскет-• 
болі;
методи математичної статистики.• 

Результати дослідження.
Педагогічний експеримент контролюючої 

спрямованості проведено на базі БК «Козачка-
ЗалК». Після двох поспіль несподіваних поразок від 
БК «ТІМ-СКУФ» (Київ) і «Чайка» (Бердянськ), та 
однієї невпевненої перемоги над БК «Олімп-НАЕК» 
(Південноукраїнськ) під час проведення контрольних 
ігор в передзмагальному етапі підготовчого періоду, 
виникла нагальна необхідність корекції навчально-
тренувального процесу баскетболісток з метою 
підвищення ефективності змагальної діяльності. 
Слабка результативність контрольних ігор і низька 
якість техніко-тактичних дій стали передумовами 
для випробування в навчально-тренувальному 
процесі БК «Козачка-ЗАлК» запропонованої 
програми удосконалення змагальної діяльності 
на основі педагогічного аналізу та інтерпретації 
показників техніко-тактичних дій, для створення 
моделей техніко-тактичних дій з використанням 
модифікованого способу оцінки за формулою 
визначення ІТТМ, корекції навчально-тренувального 
процесу з урахуванням особливостей техніко-
тактичної підготовки баскетболісток різного ігрового 
амплуа (розігруючий, атакуючий захисник, легкий 
форвард, важкий форвард, центровий). Першим 

кроком упровадження вищезазначених чинників 
у навчально-тренувальний процес і змагальну 
практику баскетболісток БК «Козачка-ЗАлК» є оцінка 
зареєстрованих показників техніко-тактичних дій 
за модифікованою формулою ІТТМ з урахуванням 
ігрового амплуа, що дало змогу виявити поточний 
рівень техніко-тактичної майстерності гравців 
команди. На підставі результатів контрольних ігор 
визначено модельні показники техніко-тактичних 
дій, проведений їх порівняльний аналіз з модельними 
показниками техніко-тактичних дій в змагальному 
процесі, що дозволило внести корективи до навчально-
тренувального процесу. Застосування індивідуального 
підходу до баскетболісток конкретного ігрового 
амплуа дозволило підвищити ефективність ігрових 
дій як окремих гравців так і команди, взагалі. 
Корекція навчально-тренувального процесу 
проводилась на підставі комплексного урахування 
усереднених показників техніко-тактичних дій: 
часу перебування гравця у грі, відсотку влучань 
2-очкових, відсотку влучань 3-очкових, відсотку 
влучань штрафних, кількості втрат м’яча, кількості 
підборів м’яча, кількості результативних передач, 
кількості перехоплень м’яча, кількості блок-шотів. 
Основою корекції навчально-тренувального процесу 
висококваліфікованих баскетболісток були спеціальні 
вправи, які мали техніко-тактичну спрямованість, 
співвідношення об’єму та інтенсивності цих вправ 
відповідало вимогам передзмагального етапу 
підготовчого періоду макроциклу. Характерними 
особливостями застосування цих вправ є урахування 
модельних показників техніко-тактичних дій 
баскетболісток різного ігрового амплуа в процесі 
офіційних ігор.

Нижче наведено моделі ефективності техніко-
тактичних дій конкретного гравця БК «Козачка-ЗАлК» 
визначеного ігрового амплуа до та після застосування 
засобів корекції навчально-тренувального процесу 
спеціальної спрямованості з метою підвищення 
ефективності змагальної діяльності в офіційних іграх 
чемпіонату України 2008–2009 рр.

Баскетболістка «А1», ігрове амплуа – розігруючий 
гравець. Усереднені показники техніко-тактичних дій 
спортсменки за результатами трьох контрольних ігор: 
час перебування гравця у грі – 29 хв; відсоток влу-
чань 2-очкових – 56 %; відсоток влучань 3-очкових – 
11 %; відсоток влучань штрафних – 77 %; кількість 
втрат м’яча – 3; кількість підборів м’яча – 2; кількість 
результативних передач – 3; кількість перехоплень 
м’яча – 0,6; кількість блок-шотів – 0.

Для визначення рівня техніко-тактичної майстерності 
баскетболістки «А1» застосовано модифіковану форму-
лу оцінки техніко-тактичних дій [10]:

ІТТМ = 33,33.(Og/Ok+Zg/Zk+t/T)+1,4ST+ 
+1,3RB+1,2BS+AS+0,5FS –F –1,2TTS;

де: ІТТМ  – індекс техніко-тактичної майстерності 
у баскетболі, у.о.; Оg – очки, що набрані гравцем, 
кількість; Ок – очки, які набрала команда, кількість; 
Zg – результативні кидки гравця, кількість; Zк 
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– загальна сума кидків гравця, кількість; t – час 
перебування гравця на майданчику, хвилини; Т – 
загальний час гри, хвилини; AS – результативні 
передачі, кількість; RB – підбирання м’яча під 
щитом, кількість; ST – перехоплення м’яча, кількість; 
BS – блок-шоти, кількість; FS – фоли суперника на 
гравцеві, кількість; TTS – втрати м’яча, кількість; F 
– фоли гравця, кількість; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 1; 0,5; -1; 
-1,2 – коефіцієнти рівняння множинної регресії. 

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 44,63 у. о., що 
відповідає середньому рівню за шкалою оцінки 
техніко-тактичної майстерності з урахуванням 
ігрового амплуа [10].

Для ігрового амплуа розігруючий гравець – 
виявлено низький відсоток влучань з 3-очкової лінії, 
значну кількість втрат м’яча, низьку активність при 
перехопленнях і недостатню кількість результативних 
передач.

На основі модельних показників ефективності 
техніко-тактичних дій та обчислення індексу 
техніко-тактичної майстерності баскетболістці 
«А1» рекомендовано у відведений на індивідуальну 
підготовку час (20 хв після кожного тренування) 
виконувати серійні 3-очкові кидки при частоті серцевих 
скорочень близько 180 уд.·хв-1 відповідно до вимог 
змагальної діяльності, вправи на розвиток реакції, 
координації та спритності (вправи жонглювання 
м’ячем), підвищити концентрацію уваги під час 
навчально-тренувального процесу для покращення 

ефективності техніко-тактичних дій, які притаманні 
ігровому амплуа – розігруючий.

18–19.10.08 року і 25–26.10.08 року, через два 
тижні після впровадження спеціальних вправ в 
навчально-тренувальний процес з метою корекції 
ефективності техніко-тактичних дій та практичних 
рекомендацій щодо їх застосування, проведено чоти-
ри перші офіційні матчі чемпіонату України. Резуль-
тати показників техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А1» наступні: час перебування гравця у грі – 28 хв; 
відсоток влучань 2-очкових – 42 %; відсоток влучань 
3-очкових – 40 %; відсоток влучань штрафних – 100 %; 
кількість втрат м’яча – 3; кількість підборів м’яча – 3; 
кількість результативних передач – 3; кількість пере-
хоплень м’яча – 1; кількість блок-шотів – 0.

Техніко-тактичні дії баскетболістки «А1» (ігрове 
амплуа – розігруючий) дозволили визначити модельні 
показники ефективності техніко-тактичних дій під 
час змагальної діяльності та провести її порівняльний 
аналіз з модельними показниками техніко-тактичних 
дій баскетболістки «А1» в навчально-тренувальному 
процесі (рис.  1).

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 47,52 у. о., що 
відповідає рівню вище середнього за шкалою оцінки 
техніко-тактичної майстерності з урахуванням 
ігрового амплуа висококваліфікованих баскетболісток 
і є покращеним результатом у порівнянні з показни-
ком індексу техніко-тактичної майстерності за ре-
зультатами контрольних ігор, значно підвищено 

Рис. 1. Модельні показники ефективності ТТД 
баскетболістки «А1»:

––––  в навчально-тренувальному процесі;
- – - - в змагальному процесі;
1 – час перебування гравця у грі; 2 – відсоток влучань 
2-очкових; 3 – відсоток влучань 3-очкових;  
4 – відсоток влучань штрафних; 5 – кількість втрат 
м’яча; 6 – кількість підборів м’яча; 7 – кількість  
результативних передач; 8 – кількість перехоплень 
м’яча; 9 – кількість блок-шотів – 0.

Рис. 2. Модельні показники ефективності ТТД 
баскетболістки «А2»:

––– в навчально-тренувальному процесі;
- – - - в змагальному процесі;
1 – час перебування гравця у грі; 2 – відсоток влучань 
2-очкових; 3 – відсоток влучань 3-очкових;  
4 – відсоток влучань штрафних; 5 – кількість втрат 
м’яча; 6 – кількість підборів м’яча; 7 – кількість  
результативних передач; 8 – кількість перехоплень 
м’яча; 9 – кількість блок-шотів – 0
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та медико-біологічні 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

відсоток влучань кидків із-за 3-очкової лінії, що до-
зволило підвищити індивідуальну ефективність 
техніко-тактичних дій гравця «А1». Крім цього, знач-
но поліпшились показники ефективності виконан-
ня штрафних кидків (з 80 % до 100 %), що свідчить 
про більшу ефективність техніко-тактичних дій 
після впровадження спеціальних вправ і розробле-
них способів оцінки, застосування моделювання 
техніко-тактичних дій для розробки програм корекції 
начально-тренувального процесу з метою удоскона-
лення змагальної діяльності.

Баскетболістка «А2», ігрове амплуа – атакуючий 
захисник. Усереднені показники техніко-тактичних 
дій спортсменки за результатами трьох контрольних 
ігор наступні: час перебування гравця у грі – 19 хв; 
відсоток влучань 2-очкових – 25 %; відсоток влучань 
3-очкових – 0 %; відсоток влучань штрафних – 88 %; 
кількість втрат м’яча – 3; кількість підборів м’яча – 
2; кількість результативних передач – 0,6; кількість 
перехоплень м’яча – 0,3; кількість блок-шотів – 0.

Після обчислення техніко-тактичної майстерності 
отримано результат 23 у. о., що відповідає низькому 
рівню за шкалою оцінки техніко-тактичної 
майстерності з урахуванням ігрової спеціалізації.

Для спортсменки ігрового амплуа – атакуючий 
захисник, виявлено низький процент влучань з 
2-очкової та 3-очкової лінії, низьку активність при 
перехопленнях і недостатню кількість результативних 
передач, що є основними та найбільш інформативними 
показниками ефективності дій спортсменки даного 
ігрового амплуа.

На основі модельних показників ефективності 
техніко-тактичних дій та обчислення індексу 
техніко-тактичної майстерності баскетболістці 
«А2» рекомендовано у відведений на індивідуальну 
підготовку час виконувати серійні кидкові вправи з 
акцентом на техніку виконання, швидкість виконання 
і влучність кидків, відповідно до умов змагальної 
діяльності, вправи на розвиток реакції, координації та 
спритності (вправи жонглювання м’ячем), підвищити 
концентрацію уваги під час навчально-тренувального 
процесу з метою покращення ефективності виконання 
техніко-тактичних дій, що притаманні для спортсменки 
ігрового амплуа – атакуючий захисник.

Показники техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А2» в офіційних іграх чемпіонату України 
(18–19.10.08 р і 25–26.10.08 р.) є наступними: час пе-
ребування гравця у грі – 8 хв; відсоток влучань 2-очко-
вих – 50 %; відсоток влучань 3-очкових – 0 %; відсоток 
влучань штрафних – 50 %; кількість втрат м’яча – 2; 
кількість підборів м’яча – 2; кількість результативних 
передач – 0; кількість перехоплень м’яча – 0; кількість 
блок-шотів – 0.

Показники техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А2» дозволили створити індивідуальні модельні по-
казники ефективності техніко-тактичних дій в зма-
гальному процесі (рис. 2).

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 18,56 у.о., що 
відповідає низькому рівню за шкалою оцінки техніко-

тактичної майстерності з урахуванням ігрового ам-
плуа.

Низька ефективність техніко-тактичних дій під 
час гри баскетболістки «А2» є очевидною, про що 
свідчить незначний час перебування на майданчику 
гравця стартового складу команди та низькі показни-
ки техніко-тактичних дій.

Баскетболістка «А3», ігрове амплуа – «легкий» 
форвард. Усереднені показники техніко-тактичних дій 
спортсменки за результатами трьох контрольних ігор: 
час перебування гравця у грі – 31 хв; відсоток влу-
чань 2-очкових – 62 %; відсоток влучань 3-очкових – 
42 %; відсоток влучань штрафних – 38 %; кількість 
втрат м’яча – 4; кількість підборів м’яча – 4; кількість 
результативних передач – 3; кількість перехоплень 
м’яча – 1; кількість блок-шотів – 0,6.

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 55,1 у. о., що 
відповідає рівню вище середнього за шкалою оцінки 
техніко-тактичної майстерності з урахуванням 
ігрового амплуа.

Для спортсменки ігрового амплуа – «легкий» фор-
вард, виявлено низький процент влучань з-за 3-очкової 
лінії, недостатню кількість результативних передач, 
що свідчить про певні недоліки в процесі виконання 
атакуючих дій.

На основі модельних показників ефективності 
техніко-тактичних дій та обчислення індексу техніко-
тактичної майстерності баскетболістці «А3» рекомен-
довано у відведений на індивідуальну підготовку час 
виконувати серійні 3-очкові кидки під різними кутами 
майданчика відносно кошика при частоті серцевих 
скорочень близько 180 уд∙хв-1, що відповідає умовам 
напруженої змагальної діяльності, вправи на розвиток 
реакції, координації та спритності (вправи жонглю-
вання м’ячем) та на підвищення концентрації уваги 
під час навчально-тренувального процесу з метою по-
кращення ефективності виконання техніко-тактичних 
дій притаманних спортсменці ігрового амплуа – «лег-
кий» форвард.

Показники техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А3» в змагальній діяльності (18–19.10.08 року і 
25–26.10.08 року) є наступними: час перебування 
гравця у грі – 32 хв; відсоток влучань 2-очкових – 
70 %; відсоток влучань 3-очкових – 50 %; відсоток 
влучань штрафних – 100 %; кількість втрат м’яча – 1; 
кількість підборів м’яча – 6; кількість результативних 
передач – 2; кількість перехоплень м’яча – 3; кількість 
блок-шотів – 0.

Отримані показники техніко-тактичних дій 
баскетболістки «А3», ігрове амплуа – «легкий» 
форвард, дозволили визначити модельні показни-
ки ефективності техніко-тактичних дій в процесі 
змагальної діяльності та провести порівняльний 
аналіз цих показників з модельними показниками 
техніко-тактичних дій в навчально-тренувальному 
процесі (рис. 3).

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 68,96, що відповідає 
високому рівню за шкалою оцінки техніко-тактичної 
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майстерності з урахуванням ігрового амплуа і є по-
кращеним результатом в порівнянні з показником 
ІТТМ під час контрольних ігор.

Баскетболістка «А4», ігрове амплуа – «важкий» 
форвард. Усереднені показники техніко-тактичних дій 
спортсменки за результатами трьох контрольних ігор: 
час перебування гравця у грі –31 хв; відсоток влу-
чань 2-очкових – 76 %; відсоток влучань 3-очкових – 
17 %; відсоток влучань штрафних – 71 %; кількість 
втрат м’яча – 2; кількість підборів м’яча – 6; кількість 
результативних передач – 1; кількість перехоплень 
м’яча – 2; кількість блок-шотів – 0.

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 61,02 у. о., що 
відповідає високому рівню за шкалою оцінки техніко-
тактичної майстерності з урахуванням ігрового ам-
плуа.

Для спортсменки ігрового амплуа – «важкий» 
форвард, виявлено низький процент влучань із-за 
3-очкової лінії, недостатню кількість результативних 
передач, відсутність блок-шотів, що свідчить про певні 
недоліки при виконанні атакуючих і захисних дій, 
що може бути обумовлено прорахунками у фізичній, 
техніко-тактичній та ігровій підготовці спортсменки.

На основі модельних показників ефективності 
техніко-тактичних дій та обчислення індексу техніко-
тактичної майстерності баскетболістці «А4» рекомен-
довано у відведений на індивідуальну підготовку час 

виконувати серійні 3-очкові кидки після фізичних 
навантажень, що близькі до змагальних, вправи на 
удосконалення техніки виконання передач різними 
способами, підвищення концентрації уваги під час 
навчально-тренувального процесу з метою покра-
щення ефективності виконання техніко-тактичних дій 
притаманних спортсменці ігрового амплуа – «важ-
кий» форвард.

Показники техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А4» в процесі офіційних ігор (18–19.10.08 року і 
25–26.10.08 року) є наступними: час перебування 
гравця у грі – 30 хв; відсоток влучань 2-очкових – 
60 %; відсоток влучань 3-очкових – 50 %; відсоток 
влучань штрафних – 75 %; кількість втрат м’яча – 2; 
кількість підборів м’яча – 5; кількість результативних 
передач – 1; кількість перехоплень м’яча – 2; кількість 
блок-шотів – 0.

Отримані показники баскетболістки «А4» в цій грі 
дозволили визначити індивідуальні модельні показни-
ки ефективності техніко-тактичних дій в змагальному 
процесі (рис. 4).

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 65,56 у. о., що 
відповідає високому рівню за шкалою оцінки техніко-
тактичної майстерності з урахуванням ігрового ам-
плуа і є покращеним результатом в порівнянні з цим 
показником в контрольних іграх.

Рис. 3. Модельні показники ефективності  
ТТД баскетболістки «А3»:

–––    в навчально-тренувальному процесі;
- – - - в змагальному процесі;
1 – час перебування гравця у грі; 2 – відсоток влучань 
2-очкових; 3 – відсоток влучань 3-очкових;  
4 – відсоток влучань штрафних; 5 – кількість втрат 
м’яча; 6 – кількість підборів м’яча; 7 – кількість  
результативних передач; 8 – кількість перехоплень  
м’яча; 9 – кількість блок-шотів – 0

Рис. 4. Модельні показники ефективності  
ТТД баскетболістки «А4»:

____: в навчально-тренувальному процесі;
- – - -: в змагальному процесі;
1 – час перебування гравця у грі; 2 – відсоток влучань 
2-очкових; 3 – відсоток влучань 3-очкових;  
4 – відсоток влучань штрафних; 5 – кількість втрат м’яча; 
6 – кількість підборів м’яча; 7 – кількість результативних 
передач; 8 – кількість перехоплень м’яча;  
9 – кількість блок-шотів – 0
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Баскетболістка «А5», ігрове амплуа – центро-
вий. Усереднені показники техніко-тактичних дій 
спортсменки«А5» за результатами трьох контрольних 
ігор: час перебування гравця у грі – 26 хв; відсоток 
влучань 2-очкових – 40 %; відсоток влучань 3-оч-
кових – 0 %; відсоток влучань штрафних – 80 %; 
кількість втрат м’яча – 1; кількість підборів м’яча – 3; 
кількість результативних передач – 2; кількість пере-
хоплень м’яча – 0; кількість блок-шотів – 1.

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 45,9, що відповідає 
середньому рівню за шкалою оцінки техніко-тактичної 
майстерності з урахуванням ігрового амплуа.

Для спортсменки ігрового амплуа – центровий 
виявлено низький процент влучань 2-очкових кидків, 
незначну кількість підбирань, що свідчить про низьку 
активність у боротьбі за м’яч, що відскочив від щита 
та певні недоліки в процесі виконанні атакуючих 
техніко-тактичних дій.

На основі модельних показників ефективності 
техніко-тактичних дій та обчислення індексу техніко-
тактичної майстерності баскетболістці «А5» рекомен-
довано у відведений на індивідуальну підготовку час 
виконувати швидкісні серійні 2-очкові кидки з різної 
дистанції та під різними кутами майданчика відносно 
кошика, ситуаційні вправи в боротьбі за м’яч, що 
відскочив від кошика при активній протидії суперниці 
або суперниць, вправи на розвиток швидкісно-
силових здібностей та підвищення концентрації уваги 
під час навчально-тренувального процесу з метою по-
кращення ефективності виконання техніко-тактичних 
дій притаманних спортсменці ігрового амплуа – цен-
тровий.

Показники техніко-тактичних дій баскетболістки 
«А5» в офіційних іграх чемпіонату України: час пере-
бування гравця у грі – 26 хв; відсоток влучань 2-оч-
кових – 66 %; відсоток влучань 3-очкових – 100 %; 
відсоток влучань штрафних – 100 %; кількість втрат 
м’яча – 2; кількість підборів м’яча – 8; кількість ре-
зультативних передач – 2; кількість перехоплень 
м’яча – 1; кількість блок-шотів – 2 (рис.5).

Після обчислення індексу техніко-тактичної 
майстерності отримано результат 65,53 у. о., що 
відповідає високому рівню за шкалою оцінки техніко-
тактичної майстерності з урахуванням ігрового ам-
плуа і є покращеним результатом в порівнянні з по-
казником ІТТМ за результатами контрольних ігор, 
підвищено процент влучань 2-очкових кидків і 
кількість підбирань м’яча під щитами.

Висновки:
Визначення модельних показників техніко-1. 
тактичних дій висококваліфікованих 
баскетболісток різного амплуа дозволило розроби-
ти засоби корекції навчально-тренувального про-
цесу, що вплинуло на підвищення ефективності 
показників змагальної діяльності.

Проведено експериментальну перевірку 2. 
ефективності способу оцінки і моделювання 
техніко-тактичних дій висококваліфікованих 
баскетболісток з урахуванням їх ігрового амплуа 
та підтверджено важливість її застосування для 
удосконалення змагальної діяльності.

Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку пов’язані з розробкою індивідуальних 
програм удосконалення техніко-тактичних дій 
висококваліфікованих баскетболісток різного амплуа.

Рис. 5. Модельні показники ефективності 
ТТД баскетболістки «А5»:

____: в навчально-тренувальному процесі;
- – - – : в змагальному процесі;
1 – час перебування гравця у грі; 2 – відсоток 
влучань 2-очкових; 3 – відсоток влучань 3-очко-
вих; 4 – відсоток влучань штрафних; 5 – кількість 
втрат м’яча; 6 – кількість підборів м’яча; 7 – 
кількість результативних передач; 8 – кількість 
перехоплень м’яча; 9 – кількість блок-шотів – 0
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До природи агресивності юних спортсменів 13-16 років,  
які спеціалізуються у різних видах спорту через призму 
досліджень цього феномену у їх однолітків–спортсменок 

 (повідомлення четверте)
Хорошуха М.Ф

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

Анотації:
Показано вплив тренувальних на-
вантажень різної спрямованості на 
розвиток агресивності спортсменок. 
У експерименті приймали участь 
151 юна спортсменка у віці 13-15 років 
та 61 учениця загальноосвітньої 
школи такого ж віку, які не займа-
лися спортом. Анонімні тестування 
проводилися на початку навчально-
го року. Проаналізовано результати 
лонгітюдинальних досліджень. Вста-
новлено факти специфічності впли-
ву тренувань різної спрямованості 
на розвиток агресивності юних 
спортсменів незалежно від їх ген-
дерних особливостей. Встановле-
но, що високий рівень агресивності 
(за даними тесту Розенцвейга) 
реєструється у дівчат з швидкісно-
силових видів спорту. Зазначено, що 
специфіка виду спорту в поєднанні 
з особливостями гормональної 
перебудови організму підлітка та 
значним впливом на формування 
особистості соціально-педагогічних 
факторів (навчання, виховання, 
формування у молоді світогляду, 
культури загальнолюдської моралі 
тощо) є рішучою силою у формуванні 
агресивності.

Хорошуха М.Ф. К природе агрессивности 
юных спортсменов 13-16 лет, специализи-
рующихся в разных видах спорта через 
призму исследований этого феномена 
у их сверстниц–спортсменок. Показано 
влияние тренировочных нагрузок различной 
направленности на развитие агрессивности 
спортсменок. В эксперименте принимали 
участие 151 юная спортсменка в возрасте 
13-15 лет и 61 ученица общеобразователь-
ной школы этого же возраста, которые не за-
нимались спортом. Анонимные тестирования 
проводились в начале учебного года. Проа-
нализированы факты специфичности воз-
действия тренировочных занятий различной 
направленности на развитие агрессивности 
юных спортсменов независимо от их гендер-
ных особенностей. Установлено, что высо-
кий уровень агрессивности (по данным теста 
Розенцвейга) регистрируется у девушек из 
скоростно-силовых видов спорта. Отмече-
но, что специфика вида спорта в сочетании 
с особенностями гормональной перестройки 
организма подростка и значительным влия-
нием на формирование личности социально 
педагогических факторов (учеба, воспитание, 
формирование в молодежи мировоззрения, 
культуры общечеловеческой морали, и тому 
подобное) является решительной силой в 
формировании агрессивности.

Khoroshykha M.F. By the nature 
of aggressive young players 13-
16 years, specializing in various 
sports through the prism of this 
phenomenon among their peers-
athletes. Shows the influence of 
training loads of different orientation 
on the development of aggressive 
athletes. The experiment involved 
151 young athlete at the age of 13-15 
years and 61 schoolgirls of the same 
age who do not engage in sports. 
Anonymous testing conducted at the 
beginning of the school year. Analyzed 
the impact of the specificity of the facts 
of various kinds of training sessions 
on the development of aggressive 
young players, regardless of their 
gender-specific. It is established that 
high levels of aggression (according 
to Rosenzweig test) recorded the girls 
of speed and power sports. It is noted 
that the specificity of sport, combined 
with the peculiarities of hormonal 
changes the body teenager and a 
significant influence on the formation 
of personality and social pedagogical 
factors (training, education, youth 
development in outlookculture of 
human morality) is strong force in 
shaping aggression.

Ключові слова:
агресивність, лонгітюдинальні до-
слідження, спортсменки, учениці, 
підлітковий вік.

агрессивность, лонгитюдинальные ис-
следования, спортсменки, ученицы, 
подростковый возраст.

aggressiveness, longitudinal 
researches, female athletes, 
schoolgirls, teenage.

Вступ.1

Досліджуючи проблему природи агресивності 
юних спортсменів (хлопців) [7] ми дійшли того ви-
сновку, що однозначної відповіді на запитання, як 
впливають різні види спорту на розвиток психофізич-
них якостей спортсменів, не знайдено.

З одного боку, специфіка видів спорту зумовлює 
різний прояв агресивності підлітків: високий рівень її 
спостерігається у представників видів спорту, що пе-
реважно розвивають швидкісно-силові якості і, відпо-
відно, низький – у видах спорту на витривалість. З ін-
шого боку, в процесі навчання та виховання (як одного 
із проявів соціальних факторів) у більшості спортсме-
нів, що раніше мали високий рівень агресивності, змі-
нилася їх поведінкова реакція в бік покращення, що в 
цілому сприяло становленню позитивного соціально 
– педагогічного статусу підлітків зрозуміло – знижен-
ню рівня агресивності.

Із літературних джерел [4,2] відомо, що існують 
три основні теорії, які пояснюють природу агресії:

природжені агресивні мотиви ( агресія розумієть-• 
ся як інстинкт ); асоціюється з іменем Ч.Дарвіна, 
З.Фрейда, К.Лоренця, Т.Гоббса та інші;

© Хорошуха М.Ф., 2011

природна реакції фрустрацію, що нерідко супро-• 
воджується проявом агресії на глибокі розбіжності 
між рівнями потреб та рівнем реальних досягнень 
людини; найбільш часто асоціюється з такими іме-
нами, як: Дж. Доллард, Л.Берковітць, Н.Міллер та 
інші;
теорія соціального навчання (агресія розглядаєть-• 
ся як поведінка людини, набута шляхом навчання); 
розробниками її є А.Бандура та А.Реан.

З позиції впливу тренувальних навантажень різної 
спрямованості на можливості формування агресив-
ної поведінки спортсменів-підлітків, як нам думаєть-
ся, актуальною може бути проблема, що стосуєть-
ся дослідження агресивності в контексті вивчення 
впливу чоловічого статевого гормону тестостерону 
на її розвиток.

Підґрунтям до такого роду дослідження, з одно-
го боку, є беззаперечні дані одних дослідників [1,6], 
які прийшли однозначного висновку, що між рівнем 
тестостерону у крові молодих людей чоловічої статі і 
ступенем агресивності та їх кримінальною поведінкою 
існує достовірний зв’язок (як відмічає Olwens (1988) 
[цит.2], після 25 років рівень тестостерону в організ-
мі чоловіків знижується, а разом з цим знижується й 
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кількість скоєних ними “насильницьких” злочинів), з 
іншого, є також дані, що вказують на факт специфічно-
го впливу різних за характером фізичних навантажень 
на вміст у крові цього гормону, а саме, рівень тестосте-
рону у крові людини підвищується лише після занять 
фізичними вправами силового характеру [5].

Існують також дані результатів досліджень Monti, 
Brown, Corriveau (1977) [цит.1], які вказують на про-
тилежне – агресивна поведінка не пов’язана з рівнем 
тестостерону.

Якщо останнє прийняти за основу, тоді високий 
рівень агресивності у спортсменок, на відміну від та-
кого рівня, що може бути у спортсменів – чоловіків, 
на нашому думку, буде залежати не від вмісту андро-
генів у крові жінки (вміст тестостерону у крові жінки 
більш, ніж в 10 разів нижчий за рівень його у крові 
чоловіків), а від інших факторів.

Вищевисвітлене саме й навело нас на думку на не-
обхідність проведення такого роду дослідження серед 
спортсменок.

Робота виконана відповідно до плану НДР Націо-
нального педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати особливості розви-

тку агресивності спортсменок підліткового віку у від-
повідності до спрямованості їх тренувального проце-
су. Дослідження повинно якийсь ще раз підтвердити 
раніше встановлений нами факт про те, що специфіка 
видів спорту і, зокрема, сама спрямованість трену-
вального процесу зумовлюють різний прояв агресив-
ності юних спортсменів незалежно від їх гендерних 
особливостей.

Методи та організація дослідження: 
аналіз наукової та методичної літератури з проблем • 
агресивності в спорті;
психолого-педагогічне тестування: дослідження • 
агресивності юних спортсменок за модифікованим 
тестом Розенцвейга;
методи статистики.• 

Дослідження проводилися на базах Броварського 
вищого училища фізичної культури (Київська обл.) 
та загальноосвітньої школи №3 (м. Бровари). Під на-
шим спостереженням перебувала 151 спортсменка у 
віці 13-15 років, які спеціалізувалися у наступних ви-
дах спорту: легкій атлетиці, плаванні, лижних гонках, 
вільній боротьбі. Усі спортсменки були розподілені 
на дві експериментальні групи: група А – види спор-
ту на витривалість: легка атлетика (біг 800 і 1500 м), 
плавання, лижний спорт: група Б – швидкісно-силові 
види спорту: легка атлетика (біг 100 і 200 м, стрибки 
у висоту та довжину, штовхання ядра, метання диска), 
вільна боротьба. Контрольна група включала 61 учас-
ницю ЗОШ того ж віку, які не займалися спортом. Усі 
дослідження проводились у перші місяці (вересень–
жовтень)кожного навчального року.

Оцінка агресивності обстежуваних проводилась 
за запропонованим раніше нами індексом якості агре-
сивності (ІЯА) [7] наступним чином:

0 балів – агресивність відсутня,• 
до 0,5 балів – низький рівень агресивності,• 
від 0,6 до 1,2 – агресивність у “нормі” (умовна),• 
від 1,3 і більше – високий рівень агресивності.• 

Результати дослідження
В результаті проведених нами досліджень було ви-

явлено, що рівень агресивності за показником ІЯА є 
низьким у представниць видів спорту на витривалість 
і, відповідно, високим у видах спорту швидкісно-
силового характеру(табл.). При цьому контрольна 
група займає проміжне положення між експеримен-
тальними групами; рівень агресивності її оцінюється 
як такий, що знаходиться в межах “норми”.

Повторні (через рік) обстеження даного континген-
ту осіб (див. табл.) показали наступне: рівень агресив-
ності спортсменок групи А суттєво (на різних рівнях 
статистичної значимості) зменшився, тоді як рівень 
агресивності представниць групи Б достовірно (при Р 
˃0,05) не змінився, а тому агресивність останніх про-
довжує бути високою. Показник ІЯА контрольної гру-
пи як і потрібно було б очікувати, залишається майже 
на одному й тому ж рівні. Висвітлене вище свідчить 
про те, що рівень агресивності учениць ЗОШ знахо-
диться в “нормі”.

Із попередніх наших досліджень [7] знаходимо, що 
специфіка видів спорту різної тренувальної спрямова-
ності (згідно класифікації видів спорту за А.Г.Дембо 
[3]) накладає суттєвий відбиток на характер змін агре-
сивності хлопців-спортсменів. В зв'язку з цим нами 
булла зроблена спроба проаналізувати характерис-
тику відмінностей якості агресивності спортсменок 
двох видів спорту, що мають різну спрямованість тре-
нувань (рис.).

Як можна бачити рівень агресивності представниць 
видів спорту на витривалість з вірогідною відмінніс-
тю (при Р<0,001) є нижчим за такий, що реєструється 
у спортсменок видів спорту швидкісно-силового ха-
рактеру. Іншими словами, серед обстежуваного нами 
контингенту дівчат високий рівень агресивності спо-
стерігається лише серед осіб тих видів спорту, які пе-
реважно розвивають швидкісно – силові якості.

Висновки
Результати досліджень агресивності спортсменок 

підліткового віку повністю узгоджуються з висновка-
ми наших попередніх досліджень, в яких приймали 
участь їх однолітки-спортсмени і вказують на факт 
специфічності впливу тренувальних занять різної 
спрямованості на розвиток агресивності юних спортс-
менів незалежно від їх гендерних особливостей.

Узагальнюючим висновком роботи є наступне: 
високий рівень агресивності (за даними тесту Роз-
енцвейга) реєструється у представниць швидкісно-
силових видів спорту і, відповідно, низький – у дівчат 
тих видів спорту, які переважно розвивають якість 
витривалості та рівень, що відповідає агресивності у 
“нормі” – у дівчат загальноосвітньої школи, що не за-
ймаються спортом.

Той факт, що рівень чоловічого статевого гормо-
ну тестостерону у крові спортсменок (за умови, що 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця
Динаміка зміни ступеня виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) у юних спортсменок 

13–15 років та її однолітків – учениць загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за 
період експериментального дослідження, Х± m

Етапи 
дослідження:

Види спорту на витривалість Контроль Швидкісно-силові види спорту

Л/атлетика:
біг 800, 
1500 м
(n=11)

Плавання: 
200,400,  
1500 м
(n=18)

Лижний 
спорт:гонки 

5 і 10 км 
(n=12)

Учениці-
неспорт-
сменки 
(n=29)

Л/атлетика: біг 
100 і 200 м, 

стрибки, штовхан-
ня ядра, метання 

диска
(n=20)

Вільна 
боротьба 

(n=12)

1-й

2-й

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:

t; Р

0,4±0,07

0,2±0,05

2,33;<0,05

0,4±0,05

0,2±0,04

3,12;<0,01

0,6± 0,05

0,3±0,04

4,69;< 0,001

1,0±0,08

1,0±0,07

0,0;>0,05

2,2±0,19

2,0±0,15

0,83; > 0,05

2,6±0,36

2,7±0,34

0,20; > 0,05

Примітка. Кількість обстежуваних ( n) наведено у таблиці за підрахунками другого етапу дослідження. 

Рис. Характеристика агресивності (за індексом якості агресивності – IЯА) юних спортсме-
нок 13-15 років, які спецiалiзуються у видах спору на витривалість (□) та швидкiсно-силових 

видах (■) за даними першого i другого (через рік) етапів досліджень

1-й етап                                                   2-й етап  

Iн
де

кс
 я

ко
ст

i а
гр

ес
ив

но
ст

i, 
ба

ли
  

3,0  

2,0 

       0,5±0,03                 2,3±0,17                    0,2±0,03         2,3±0,17 
0  

1,0



99

2011

10
останні не застосовували фармакологічних засобів, 
що відносяться до розряду допінгів, а саме, – анабо-
лічних стероїдів) набагато нижчий, ніж у їх однолітків 
– хлопців, наводить нас на думку, що гормони мають 
лише опосередкований вплив на прояв агресивності 
людини. На нашу думку, специфіка виду спорту в по-
єднанні з особливостями гормональної перебудови 

організму підлітка та значним впливом на формуван-
ня особистості соціально-педагогічних факторів (на-
вчання, виховання,формування у молоді світогляду, 
культури загальнолюдської моралі тощо) є рішучою 
силою у формуванні агресивності.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення інших проблем агресивності у 
спорті.
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Формування та актуалізація пізнавальних мотивів  
як засіб розвитку аналітичного мислення студентів

Шевченко С.М.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 

Анотації:
Розглянуто різні підходи до розу-
міння понять мотивація та мотив. 
Проаналізовано види мотивів на-
вчальної діяльності і встановлено, 
що пізнавальні мотиви є найбільш 
дієвими для розвитку аналітично-
го мислення студентів. У дослі-
дженні використано дані тестуван-
ня студентів 1-4 курсів. Виявлено 
взаємозв’язок між рівнем успіш-
ності студента та рівнем його на-
вчальної мотивації. Виділено на-
прями формування та актуалізації 
пізнавальних мотивів студентів у 
процесі навчання. Встановлено, 
що на формування та активізацію 
пізнавальної мотивації студентів 
впливають зміст навчального ма-
теріалу, організація навчальної 
діяльності, стиль педагогічної ді-
яльності. Кожний компонент за-
безпечує мотиваційний аспект 
студентів на навчання.

Шевченко С.Н. Формирование и актуали-
зация познавательных мотивов как сред-
ство развития аналитического мышления 
студентов. Рассмотрены разные подходы 
к пониманию понятий мотивация и мотив. 
Проанализированы виды мотивов учебной 
деятельности и установлено, что познава-
тельные мотивы являются наиболее дей-
ственными для развития аналитического 
мышления студентов. В исследовании ис-
пользованы данные тестирования студентов 
1-4 курсов. Обнаружена взаимосвязь между 
уровнем успеваемости студента и уровнем 
его учебной мотивации. Выделены направ-
ления формирования и актуализации по-
знавательных мотивов студентов в процессе 
учебы. Установлено, что на формирование 
и активизацию познавательной мотивации 
студентов влияют содержание учебного 
материала, организация учебной деятель-
ности, стиль педагогической деятельности. 
Каждый компонент обеспечивает мотиваци-
онный аспект студентов на учебу.

Shevchenko S.N. Forming and 
actualization of cognitive motives as 
means for development of students’ 
analytical thinking. Considered 
different approaches to understanding 
the concepts of motivation and motive. 
Species analyzed motives of educational 
activity. Established that cognitive motives 
are most effective for the development of 
analytical thinking of students. The study 
used data from test 1-4 grade students. 
An interconnection between the level 
of academic achievement and student 
motivation level of its training. Isolated 
areas of forming and maintaining 
cognitive motives of students in the 
learning process. It is established that 
the formation and activation of the 
cognitive motivation of students affected: 
the content of educational material, 
organizing training activities, style of 
teaching. Each component provides the 
motivational aspect of students to study.

Ключові слова:
мотивація, мотив, пізнавальний 
мотив, аналітичне мислення.

мотивация, мотив, познавательный мо-
тив, аналитическое мышление.

motivation, motive, cognitive motive, an-
alytical thinking. 

Вступ. 1

Аналітичне мислення студентів, згідно з 
психологічною теорією діяльності (О.Леонтьєв, 
С.Рубінштейн, Б.Ананьєв, А.Брушлинський, 
К.Абульханова-Славська та інші), формується в процесі 
навчальної діяльності, а діяльність, у свою чергу, 
визначається мисленням. Визначальним є твердження 
С.Рубінштейна: «Формуючись в діяльності, психіка, 
свідомість в діяльності, в поведінці і проявляються» 
[14, с.19]. Таку ж точку зору має Б.Ананьєв, який вва-
жає, що психіка формується в діяльності і в значній 
мірі є її продуктом [1, с. 109]. Цю думку підтверджує 
І.Лернер: «Діяльність людини є джерелом виникнення 
і розвитку мислення, що в свою чергу, є дуже склад-
ною формою діяльності» [8, с.8]. 

Як відомо, діяльність розглядається як процес, що 
складається з множини впорядкованих дій, які можна 
представити формулою, запропонованою дидактом В. 
Беспальком: 

ДП = М + Аф + Ак,
де ДП – дидактичний процес (в нашому випадку 

– це процес розвитку аналітичного мислення студен-
тів), М – мотивація,  Аф – алгоритм функціонування, 
Ак – алгоритм керування ( діяльність викладача під 
час керування самостійною діяльністю студентів).

Очевидно, що дослідження мотивів, які спонука-
ють студентів до навчання, до активної діяльності, що 
стимулює розвиток мислення, є актуальним для су-
часної вищої освіти.

З огляду на це, постає потреба у визначенні осно-
вних видів мотивів, які управляють навчальною ді-
яльністю студентів, і спрямувати весь комплекс на-
вчального процесу на актуалізацію та формування 
© Шевченко С.М., 2011

пізнавальних мотивів, бо, як свідчить психолого-
педагогічна література, вони є найбільш дієвими для 
розвитку мислення (зокрема аналітичного).

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – проаналізувати різні підходи до 

визначення понять «навчальна мотивація», «навчаль-
ні мотиви», «пізнавальні мотиви», розкрити необхід-
ність актуалізації та формування пізнавальних моти-
вів для розвитку аналітичного мислення студентів та 
представити реалізацію цього процесу. 

Результати дослідження.
Мотивація займає одне з провідних місць процесу 

діяльності ( у випадку навчальної також), тому про-
блемі формування та актуалізації мотиваційної сфери 
особистості присвячена велика кількість психолого-
педагогічних досліджень ( А.Маслоу, Дж.Аткінсон, 
К.Мадсен, В.Вілюнас, О.Леонтьєв, А.Реан, Л.Божович, 
П.Якобсон, Є.Ільїн, В.Лозова та інші).

Мотивація, як одна з ведучих факторів регуляції 
активності особистості, її поведінки та діяльності, 
викликає інтерес у більшості викладачів, бо не одна 
ефективна соціальна взаємодія з людиною ( отже 
соціально-педагогічна взаємодія зі студентом) не 
можлива без врахування особливостей її мотивації у 
процесі навчальної діяльності. За об’єктивно однако-
вими діями людини можуть стояти різні причини, тоб-
то3 спонукальні джерела цих дій (їх мотивація) мо-
жуть бути абсолютно різними. Вплив мотивації – це 
річ делікатна, легко не виявляється, але, врешті-решт 
дає про себе знати фатально ( П.Гальперін).

Концепції та теорії мотивації, які мають відно-
шення тільки до людини, почали з’являтися у два-
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дцятих роках ХХ століття. Першою була теорія мо-
тивації К.Левіна (1926). Потім були надруковані праці 
представників гуманістичної психології – А.Маслоу, 
Г.Олпорта, К.Роджерса. 

Термін «мотивація» трактується авторами по різ-
ному. В одному випадку – це сукупність факторів, 
які піддержують і спрямовують поведінку, у друго-
му – сукупність мотивів, в третьому – потреби, які 
спонукають організм до активності і визначають її 
спрямованість. Крім того, мотивація розглядається як 
процес дії мотивів і як механізм, який визначає виник-
нення, спрямованість та способи здійснення конкрет-
них форм діяльності; як сукупна система процесів, які 
відповідають за спонукання та діяльність.

Підсумовуючи основні моменти положень, можна 
всі означення умовно розділити на два напрями:

мотивація як сукупність факторів або мотивів;• 
мотивація як динамічне утворення, процес, меха-• 
нізм.

Між мотивацією та рисами особистості існує 
взаємозв’язок: риси особистості впливають на харак-
тер мотивації, а особливості мотивації закріплюються 
і стають рисами особистості. Але не все те, що харак-
теризує особистість відбивається на її мотиваційній 
сфері [19].

Є очевидним, що поняття «мотив» має більш вузь-
ку характеристику, ніж поняття «мотивація». Щоб від-
повісти на питання, що таке мотив, треба одночасно 
дати відповідь на наступні: «чому», «для чого», «на-
віщо».

У зв’язку з цим в якості мотивів виступають різні 
психологічні феномени:

наміри, ідеї, уявлення, почуття, переживання • 
(Л.Божович);
потреби, потяги, спонукання (Х.Хекхаузен);• 
бажання, звички, думки, почуття обов’язку • 
(П.Рудик);
психічні процеси, стан та властивості особистості • 
(К.Платонов);
предмети зовнішнього світу (О.Леонтьєв);• 
установки (А.Маслоу);• 
умови існування (К.Вілюнас);• 
спонукання, які спрямовують дії (В.Мерлін) та • 
інші.

Проте більшість психологів вважають, що мотив – 
це або спонукання, або мета (предмет), або намір, або 
потреба, або властивість особистості, які визначають 
діяльність людини. 

Під мотивом будемо розуміти спонукальну при-
чину дій та вчинків людини, внутрішні стимули до 
дії, завжди пов’язані з певною метою, оскільки вони 
спрямовані на її досягнення. У мотиві відбувається 
з’єднання, синтез зовнішніх та внутрішніх сил, які ви-
значають характер діяльності суб’єкта [9, с.15].

Оскільки об’єктом нашого дослідження є розвиток 
аналітичного мислення студентів у процесі навчання, 
то слід визначити види мотивів навчальної діяльності. 

Можна відмітити велику кількість праць у дано-
му напрямку: С.Рубінштейн, О.Леонтьєв, Р.Лемберг, 
Г.Щукіна, Л.Божович, Є.Ільїн, А.Реан, А.Маркова, 
А.Вербицький, В.Лозова, Д.Аткінсон, Г.Розенфельд 
та інші. 

Навчальна діяльність є полімотивована, бо актив-
ність студента має різні джерела. Прийнято виділяти 
три види активності:

внутрішні (пізнавальні та соціальні потреби);• 
зовнішні (визначаються умовами життєдіяльності • 
студента);
особистісні (інтереси, потреби, еталони та інше, що • 
обумовлює потяг до самоствердження та самореалі-
зації в навчальній діяльності). 

Взаємодія внутрішніх, зовнішніх та особистісних 
джерел навчальної діяльності впливає на характер цієї 
діяльності і на її результативність. Відсутність одного 
з них приводить до переструктурування системи на-
вчальних мотивів або до їхньої деформації.

На підставі перерахованих джерел активності ви-
діляють наступні групи навчальних мотивів:

Соціальні мотиви. Суть цих мотивів пов’язана з 
загальним ростом само- свідомості, з потребою ви-
значення власного місця в житті, з прагненням зрозу-
міти своє призначення, з реалізацією ідеалів та планів 
на майбутнє. Вони забезпечують необхідну стійкість, 
цілеспрямованість, систематичність. Виявляються 
у формуванні світогляду, у підготовці до оволодіння 
професією і, відповідно, у прагненні усвідомити свої 
можливості щодо цього. Включають і пізнавальний 
інтерес до навчальних дисциплін, які є підґрунтям для 
здійснення професійних планів. 

Пізнавальні мотиви. Мотиви, які випливають з піз-
нання, з прагнення студента до нового та невідомого. 
Розвинені у студентів, для яких пізнавальний інтерес 
є необхідністю, самостійна діяльність здійснюється 
завдяки прагненню до безперервного оволодіння но-
вими знаннями. 

Особистісні мотиви. У цих мотивах представлені 
почуття самоповаги та честолюбства, прагнення мати 
авторитет в колективі та інші.

А.Вербицький виділяє дві групи мотивів: мотиви 
досягнення та пізнавальні [3]. У першій групі пізна-
вальна діяльність є лише засобом досягнення мети 
(широкі соціальні мотиви, зовнішні мотиви, мотиви 
досягнення), у другій – пізнавальна діяльність є ме-
тою (мотиви, які породжуються діяльністю, внутріш-
ні, пізнавальні мотиви). «Пізнавальною є така моти-
вація, при якій невідоме знання співпадає з метою 
пізнавальної діяльності, а мотивація досягнення – з 
мотивацією, при якій пізнавальна діяльність є засо-
бом досягнення мети. У першому випадку людина 
цікавиться процесом та змістом того, що пізнає, а у 
другому – людину хвилює той прагматичний резуль-
тат, який можна одержати за допомогою пізнавальних 
зусиль, наприклад, висока оцінка на іспиті» [3, с.46].

У психологічній та педагогічній теорії доведено, 
що на формування особистості та на її психічний роз-
виток ( отже і на розвиток аналітичного мислення) 
постійний та стійкий вплив мають знання, які були 
одержані завдяки пізнавальному інтересу. «Розвиток 
пізнавальної мотивації значно підвищує активність 
студентів і ефективність процесу навчання. Пізна-
вальна мотивація є також основою для розвитку зді-
бностей людини: з появою пізнавальної мотивації 
здійснюється перебудова психічних процесів сприй-
няття, пам’яті, мислення» [3, с.46]. 
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Підсумовуючи сказане, вважаємо, що для розвитку 
аналітичного мислення студентів є реалізація в на-
вчальному процесі такої педагогічної умови, як фор-
мування та актуалізація пізнавальних мотивів.

Спираючись на дослідження А.Маркової [10], ми 
виділяємо такі рівні пізнавальних мотивів:

широкі пізнавальні мотиви (орієнтація на одер-• 
жання нових знань, фактів, закономірностей);
навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на за-• 
своєння способів здобування знань, прийомів та 
методів самостійної діяльності);
мотиви самоосвіти (орієнтація на побудову спеці-• 
альної програми самовдосконалення). 

Різні мотиві по різному проявляються у навчаль-
ному процесі. Так, широкі пізнавальні мотиви про-
являються в успішному виконанні навчальних задач; 
в позитивній реакції студентів на підвищення викла-
дачем складності завдання; у зверненні студентів до 
викладача за додатковими відомостями, спроможність 
їх сприйняти; у розв’язанні додаткових навчальних 
завдань у вільний час. Навчально-пізнавальні мотиви 
проявляються, коли студент самостійно застосовує 
прийоми навчальної діяльності при розв’язанні задач; 
в характері питань до викладача щодо здійснення та-
ких прийомів; в інтересі до аналізу власних помилок; в 
самостійній рефлексії при виконанні завдань. Мотиви 
самоосвіти проявляються у зверненні до викладача з 
питань про способи раціональної організації навчаль-
ної діяльності та прийоми самоосвіти; безпосередньо 
у всіх діях самостійної навчальної діяльності.

Проте, як свідчить аналіз психолого-педагогічної 
літератури [7, 13] та власний досвід, є підстави зро-
бити висновок, що для частини студентів цінністю є 
не знання, освіта, а документ. На це вказують резуль-
тати досліджень А.Пєчнікова, Г.Мухіної, М.Вовчик-
Блакитної Ф.Рахматуліної [7]. На їхню думку, ведучи-

ми навчальними мотивами у студентів є «професійні» 
та «особистісного престижу», менш значущі – «праг-
матичні» та «пізнавальні». При цьому роль домі-
нуючих мотивів на різних курсах змінювалася: на 
першому курсі – «професійний», на другому – «осо-
бистісного престижу», на третьому – «особистісного 
престижу» та «пізнавальний», на четвертому – всі 
чотири мотиви.

З метою вивчення навчальної мотивації нами про-
ведено діагностичний експеримент, в якому брали 
участь студенти 1 – 4 курсів факультетів інформацій-
ної безпеки та телекомунікації державного універси-
тету інформаційно-комунікаційних технологій міста 
Києва. Для визначення домінуючого мотиву в процесі 
вивчення математичних дисциплін нами були вико-
ристані такі методики:

тест «Мотивація навчання в університеті», запро-• 
понований Т.Ільїною [7];
тест «Вивчення мотивів навчальної діяльності сту-• 
дентів» ( два варіанта), запропонований А.Реаном 
та В.Якуніним [7].

Було проведено анонімне анкетування «Спрямо-
ваність на оцінку» та «Спрямованість на здобуття 
знань» за методикою Є.Ільїна та Н.Курдюкової. 

Аналіз результатів показав наступне.
За методикою Т.Ільїної маємо три шкали мотивів 

навчання (таблиця 1);
За методикою А.Реана та В.Якуніна виділили за 

результатами значимості три мотиви з шістнадцяти 
навчальної діяльності (таблиця 2);

За методикою Є.Iльїна та Н.Курдюкової одержали 
відсоткове співвідношення (таблиця 3).

Як бачимо, результати нашого дослідження і вка-
зані вище [7] майже однакові. 

Слід також відмітити, що у студентів з високим 
рівнем успішності спостерігається потреба у засво-

Таблиця 1.
Мотивація навчання в університеті

 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс
Набуття знань  5%  17%  37%  38%

Оволодіння професію  50%  46%  38%  35%
Одержання диплома  45%  37%  25%  27%

 
Таблиця 2. 

Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів

 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс
Стати висококваліфікованим спеціалістом  1  1  1   2
Одержати диплом  2  2
Набути глибокі та міцні знання   2  1
Забезпечити успішність майбутній 
професійній діяльності  3
Мати авторитет серед одногрупників  3
Досягти поваги викладачів та батьків  3
Одержати інтелектуальне задоволення  3

 Таблиця 3.
Спрямованість на здобуття знань, спрямованість на оцінку

 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс
Спрямованість на здобуття знань  15%  23%  42%  54%

Спрямованість на оцінку  85%  77%  58%  46%
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єнні знань та умінь на високому рівні, прагнення до 
розв’язання задач підвищеної складності, додаткових 
завдань, внутрішнє задоволення від наукової діяль-
ності. У цих студентів пізнавальні мотиви займають 
провідне місце.

Студенти з середнім рівнем успішності вказують 
на мотиви «професійні» та «особистісного прести-
жу». Разом з тим відмічають, що навчальну діяльність 
також виконують і під впливом зовнішніх мотивів (під 
натиском рідних та інше). 

У студентів з низьким рівнем успішності основну 
роль відіграють зовнішні мотиви. Проте, вони, як ві-
домо, не можуть довгий час підтримувати процес на-
вчання і тому швидко втрачають своє значення, а це, в 
свою чергу, впливає на рівень навчальної діяльності ( 
або на її відсутність). 

Таким чином, однією з головних задач викладача 
є створення психолого-педагогічних умов для форму-
вання та активізації у студентів пізнавальних мотивів, 
які серед навчальних мотивів є найбільш дієвими. 
Процесу навчання вони надають особливий зміст: сту-
дент стає суб’єктом своєї навчальної діяльності, його 
цікавить цей процес і пізнання нового.

Враховуючи, що навчально-пізнавальні мотиви 
формуються та активізуються в процесі самої на-
вчальної діяльності, розглянемо можливості вищої 
школи для реалізації даного процесу.

Так, В.Давидов та Д.Ельконін вважають, що на 
формування теоретичного пізнавального інтересу 
впливає характер навчальної діяльності. Вона пови-
нна відповідати наступним вимогам: 
а) об’єктом засвоєння повинні бути теоретичні поняття; 
б) процес засвоєння має плинути так, щоб розкрива-

лися умови походження понять; 
в) результатом засвоєння повинно стати формуван-

ня специфічної навчальної діяльності, яка містить 
свою особливу структуру з такими компонентами, 
як навчальна ситуація, задачі, навчальні дії, кон-
троль та оцінки.
С.Архангельський [2], І.Зімняя [6], А.Реан [13] ак-

центують увагу на важливість педагогічного спілку-
вання зі студентами для створення сприятливого мі-
кроклімату та формування , активізацію пізнавальної 
мотивації.

О.Матюшкін [11], П.Підкасистий [12] та інші під-
креслюють, що у формуванні та активізації пізнаваль-
них мотивів особливу роль відіграють пізнавальні 
задачі, проблемні ситуації, роздуми над якими викли-
кають сумніви в істинності звичних уявлень і узагаль-
нень, в результаті чого виникає пошук нових рішень, 
творча робота мислення.

Результати сучасних дисертаційних досліджень 
дають підстави погодитися, що на формування 
та активізацію пізнавальних мотивів впливають 
інформаційно-комунікаційні технології з використан-
ням обчислювальної техніки. Комп’ютер дозволить 
підвищити інтерес до дисципліни, забезпечити інди-
відуальне та диференційоване навчання, реалізувати 
проблемне навчання. Засоби наочності за допомогою 
комп’ютера переходять в іншу якість у зв’язку з поси-
ленням можливостей динаміки зображення, моделю-
вання процесів [16]. 

Вивчаючи проблему активного навчання у вищій 
школі, А.Вербицький досліджує роль останнього на 
формування та розвиток пізнавальних мотивів. Він 
стверджує, що пізнавальна мотивація народжуєть-
ся кожного разу як первинна, ситуативна потреба і є 
невід’ємним елементом проблемної ситуації [3, с. 47]. 
Будучи відносно самостійним психологічним факто-
ром вона визначає тип та рівень активності студента. 
Із збільшенням інтенсивності пізнавальної мотивації 
час на пізнавальну діяльність значно зростає. Можли-
вості для формування та активізації у студентів піз-
навальних мотивів створюються при використанні ак-
тивних форм та методів активного навчання, у якому є 
реалізованим принцип проблемності та особистісно-
зорієнтованості у змісті освіти і у якому сумісна ді-
яльність викладача та студента відбувається на рівні 
«суб’єкт-суб’єктних» відносин. На рівень мотивації 
впливає також уміння викладача так організувати ді-
яльність студентів, щоб надмірна стимуляція мотива-
ції досягнення не перешкоджала породженню та роз-
витку пізнавальної.

Таким чином, в психолого-педагогічній теорії ви-
значають, і ми поділяємо цю думку, що на формуван-
ня та активізацію пізнавальної мотивації студентів 
впливають:

зміст навчального матеріалу;• 
організація навчальної діяльності;• 
стиль педагогічної діяльності.• 

Кожний компонент забезпечує мотиваційний ас-
пект студентів на навчання, а їхня взаємодія утворює 
комплекс, який стимулює розумову діяльність студен-
тів, розвиток їхнього аналітичного мислення.

Висновки. 
Мотиви ( і пізнавальні також) завжди є цілими 

комплексами, і в навчальній діяльності ми маємо їх вза-
ємодію. Аби виступати як організатор своєї самостій-
ної діяльності, необхідно не тільки бачити своє місце 
в майбутньому житті, а й усвідомлювати зміст задач, 
які потрібно для цього розв’язати. Усвідомлення навіть 
найзагальніших планів вимагає від студента чіткішого 
визначення пізнавальних задач своєї діяльності, її ці-
леспрямованості, жорсткого відбору змісту та джерел. 
На початковому рівні мотивації потреба у формуванні і 
розвитку аналітичного мислення спонукається зовніш-
німи соціальними або вузькоособистими мотивами. 
Даний рівень мотивації характеризується формальним 
відношенням до самостійної навчальної діяльності. 
На основному рівні зростає внутрішня свідомість про 
необхідність удосконалення існуючих знань та на-
буття нових знань, умінь та навичок, необхідних для 
розвитку свого мислення. На високому рівні мотивації 
з’являється потреба у розвитку та продуктивній реалі-
зації власного потенціалу. C.Рубінштейн відзначав, що 
яким би не був початковий мотив включення в розумо-
ву діяльність, коли включення відбулося, в діяльності 
починають діяти пізнавальні мотиви, які стимулюють 
розвиток мислення.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших педагогічних умов, завдя-
ки яким розвиток аналітичного мислення студентів 
у процесі вивчення математичних дисциплін є най-
більш ефективним.
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Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки  

кваліфікованих дзюдоїсток
Шишлова Д.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Систематизовано дані літератури 
відносно індивідуальної техніко-
тактичної підготовки кваліфікованих 
дзюдоїстів. Розроблено систему 
індивідуалізації техніко-тактичної 
підготовки в жіночому дзюдо. Ви-
ділено основні положення індиві-
дуалізації техніко-тактичної підго-
товки кваліфікованих дзюдоїсток. 
Визначено структуру системи 
індивідуалізації процесу підготов-
ки спортсменок. Виділено законо-
мірності індивідуальної динаміки 
функціонального стану. Розробле-
но інтерактивні технології для вдо-
сконалення індивідуалізації трену-
вального процесу.

Шишлова Д.В. Индивидуализация технико-
тактической подготовки квалифициро-
ванных дзюдоисток. Систематизированы 
данные литературы относительно индивиду-
альной технико-тактической подготовки квали-
фицированных дзюдоистов. Разработана си-
стема индивидуализации технико-тактической 
подготовки в женском дзюдо. Выделены основ-
ные положения индивидуализации технико-
тактической подготовки квалифицированных 
дзюдоистов. Определенно структуру системы 
индивидуализации процесса подготовки спор-
тсменок. Выделены закономерности индиви-
дуальной динамики функционального состоя-
ния. Разработаны интерактивные технологии 
для совершенствования индивидуализации 
тренировочного процесса.

Shishlova D.V. Personalization 
technical and tactical training of 
qualified judokas. Systematized the 
literature regarding individual technical 
and tactical training of qualified judo 
wrestlers. A system for individualizing 
the technical and tactical training 
in women’s judo. Highlighted the 
main provisions of individualization 
of technical and tactical training of 
qualified judo wrestlers. Certainly the 
structure of individualization process 
of preparing athletes. A pattern of 
dynamics of individual functional state. 
Developed interactive technology to 
improve the individualization of the 
training process.

Ключові слова:
дзюдо, індивідуалізація, техніка, 
тактика, поєдинок, підготовка, 
система.
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Вступ.1

Дзюдо є одним із відомих і видовищних видів 
спортивних єдиноборств в нашій країні і за кордоном. 
Підготовка спортсменів-єдиноборців містить багато 
аспектів, і важливим її розділом є тактика [1]. Але на 
сучасному етапі недостатньо розроблено і обґрунтова-
но методичні системи для навчання тактиці, особливо 
аспектів індивідуального підходу до вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності (Іванов А.В., 1994, 
2003; Ілларіонов Г. Г., 1988; Максимов Д.В., 2009; На-
угольна О.В., 2007). 

Особливо це положення стосується підготовки 
дзюдоїсток, тому що поряд із загальними проблема-
ми тактичної підготовки борців, тренувальний процес 
жінок вимагає певної уваги у зв’язку з особливостями 
жіночого організму, що практично не враховуються 
при тренуваннях дзюдоїсток, тренувальний процес 
яких будується аналогічно побудові тренувального 
процесу спортсменів-чоловіків.

Взагалі, проблема індивідуального підходу 
до навчально-тренувального процесу підготовки 
спортсменок-дзюдоїсток в теперішній час набуває 
все більшої актуальності. Насамперед це стосуєть-
ся вдосконалення тактичної майстерності, тому що 
саме в тактичних манерах ведення сутички найбільш 
проявляється індивідуальність. Необхідність індиві-
дуального підходу пов’язана також з ускладненням 
умов спортивної боротьби,  із зменшенням кількості 
спортсменів в групах, і, відповідно, з обмеженням 
можливостей спортивного відбору. Крім того, голо-
вна проблема спорту вищих досягнень – неможли-
вість нескінченного підвищення об’єму і інтенсив-
ності тренувальних навантажень – штовхає на пошук 
нових шляхів вдосконалення процесу підготовки 
спортсменок–дзюдоїсток, одним із яких є індивідуа-
лізація їх підготовки.

© Шишлова Д.В., 2011

Для вдосконалення процесу підготовки дзюдоїс-
ток необхідні також надійні та інформативні методики 
дослідження індивідуальних особливостей спортсме-
нів, що визначають індивідуальну манеру ведення по-
єдинку. Однак на даний час таких методик розроблено 
недостатньо. Існуюче в даний час положення віднос-
но недостатнього розвитку науково-методичних роз-
робок щодо індивідуалізації тактичної підготовки 
дзюдоїсток стримує можливості ефективно керувати 
тренувальним процесом як на початковому етапі під-
готовки спортсменів, так і на подальших етапах.  

Подальше покращення якості керування підготов-
кою спортсменів залежить від визначення характерис-
тик, які включають до себе параметри тренувальної  і 
змагальної діяльності спортсменок з різними індиві-
дуальними типами техніко-тактичних манер ведення 
поєдинку та типологічними властивостями нервової 
системи. Тому вибраний напрямок досліджень є своє-
часним і актуальним. 

Дослідження проведене згідно «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту».

Мета і завдання роботи, матеріал та методи дослі-
дження.

Мета роботи – проаналізувати літературні дані та 
визначити методологічні основи з проблеми індивіду-
алізації техніко-тактичних манер ведення поєдинку 
кваліфікованих дзюдоїсток з урахуванням типологіч-
них характеристик. 

Завдання роботи:
Систематизувати дані літератури відносно інди-

відуальної техніко-тактичної підготовки кваліфікова-
них дзюдоїсток

Розробити систему індивідуалізації техніко-
тактичної підготовки  в жіночому дзюдо.
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методи дослідження: теоретичний аналіз літера-
турних даних; методи аналізу, синтезу, узагальнення, 
системний аналіз. 

Результати дослідження.
Аналітичний огляд літератури  проблеми підготов-

ки спортсменів в ситуаційних видах спорту, зокрема, 
в жіночому дзюдо, дозволив виділити наступні поло-
ження індивідуалізації техніко-тактичної підготовки 
кваліфікованих дзюдоїсток:

Індивідуалізація як напрям вдосконалення трену-• 
вального процесу в єдиноборствах;
Психофізіологічні основи формування індивідуаль-• 
ного стилю діяльності в єдиноборствах;
Структура і форма індивідуальних стилів ведення • 
поєдинку в дзюдо;
Особливості підготовки жінок-дзюдоїсток;• 
Методологічні основи системи індивідуалізації • 
техніко-тактичної підготовки в єдиноборствах.  

Розглянемо визначенні положення окремо.
Індивідуалізація як напрям вдосконалення тре-

нувального процесу в єдиноборствах. Принцип інди-
відуалізації є одним з провідних принципів навчання 
і тренування в спорті, в тому числі, і в єдиноборствах 
(Платонов В.М., 1987, 1997, 2005). У сучасній літе-
ратурі (Платонов В.М., 1997, 2005; Максимов Д.В., 
2009) при викладі основних положень підготовки 
спортсменів ключовим моментом є опора на загаль-
нодидактичні та специфічні принципи спортивного 
тренування. Серед основних принципів – принцип ін-
дивідуалізації навчально-тренувального процесу. 

На сучасному етапі принцип індивідуалізації або 
індивідуального підходу формулюється як «прин-
цип індивідуалізованого навчання в колективі». В.Н. 
Платонов (2005) вказує, що всяке навчання успішно 
тільки тоді, коли завдання, поставлене перед учнем, 
посильне. Непосильні завдання призводять до того, 
що спортсмен не добивається результату і в кінцевому 
підсумку придбає невпевненість в собі, втрачає інтер-
ес до навчання. 

Реалізувати цей принцип дозволяє аналітичний 
підхід до вивчення окремих сторін підготовки.

Серед основних напрямів вдосконалення систе-
ми підготовки спортсменів В.М. Платонов в якості 
п'ятого напряму виділяє максимальну орієнтацію на 
індивідуальні задатки і здібності кожного конкретно-
го спортсмена при виборі спортивної спеціалізації, 
розробці всієї системи багаторічної підготовки, ви-
значенні раціональної структури змагальної діяльнос-
ті. Фактично, автор виділяє принцип індивідуалізації 
в якості одного з основних напрямків вдосконалення 
системи підготовки спортсменів. 

Щодо індивідуалізації у видах спорту зі змінною 
обстановкою, В.М. Платонов (2005) вказує на те, що 
саме в єдиноборствах важливо вивчити і вміло вико-
ристовувати сильні сторони спортсменів, згладжуючи 
їх слабкі сторони. 

Слід зазначити також, що проблема індивідуаліза-
ції виходить далеко за рамки окремої науки, в тому 
числі – і теорії та методики фізичної культури і спор-
ту [1,2,3]. Ця проблема цікавить не тільки педагогів, 

а й психологів [5], філософів, біологів [5]. Найбільш 
актуальним для спорту є розгляд даної проблеми в об-
ласті природничих дисциплін – морфології, біомеха-
ніки, фізіології [3,4,5].

Психофізіологічні основи формування індивіду-
ального стилю діяльності в єдиноборствах. Для 
індивідуалізації навчально-тренувального процесу 
велике значення має облік індивідуально-типових 
особливостей спортсменів. Дана проблема найбільш 
повно розкрита в роботах Коробєйнікова Г.В. [5] та 
Ільїна Є.П. (Ільїн Є.П., 2008). Ефективність спор-
тивної діяльності, як вказують автори, залежить від 
трьох чинників: здатностей і обдарованості спортс-
мена, професіоналізму його тренера і зовнішніх умов 
тренувальної та змагальної діяльності. Придатність з 
психологічних позицій розглядається на трьох рівнях: 
нейродинамічних (властивості нервової системи і 
темпераменту, що виступають як задатків здібностей), 
психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам'ять, 
мислення, увага) і особистісної спрямованості. З ура-
хуванням цих рівнів розробляються критерії для від-
бору дітей в ті чи інші види спорту з їх здібностям і 
обдарованості (таланту) [5].

Слід зауважити, що при здійсненні довгостроково-
го і поточного відбору спортсменів психологи часто 
керуються застарілими поглядами на позитивну або 
негативну роль властивостей нервової системи для 
поведінки та ефективності діяльності людини.

Є.П. Ільїн критично зазначає, що до цих пір, на-
приклад, висловлюється точка зору, що для спортив-
них успіхів вигідно мати сильну, рухливу і врівнова-
жену нервову систему (Ільїн Є.П., 2008).

Є.П. Ільїн  вказує на те, що ця точка зору, некри-
тично запозичена у І. П. Павлова, не має серйозних 
доказів і, більше того, суперечить отриманим в остан-
ні десятиліття даними. Ці дані підтвердили справед-
ливість положення Б. М. Теплова, що немає хороших 
і поганих типологічних особливостей: кожна з них за-
лежно від ситуації може мати позитивні або негативні 
прояви. Так, інертність нервових процесів є завдатком 
хорошою рухової пам'яті, але перешкоджає швидкості 
реагування. Слабкість нервової системи теж має по-
зитивні і негативні прояви (Ільїн Є.П., 2008).

Окремо слід розглядати час складної реакції, що 
грає велику роль у спортивних єдиноборствах при 
прийнятті того чи іншого рішення. Воно найменше у 
осіб зі слабкою і сильною нервовою системою, а най-
більше – в осіб з середньою силою нервової системи. 
Пояснення цієї, дивною на перший погляд, залежнос-
ті слід шукати в структурі часу складної реакції: вона 
включає в себе два компоненти – час простої реакції 
(час виявлення сигналу і організації відповідного дії) 
і час, що йде на диференціювання подразника і при-
йняття рішення (так звана « центральна затримка »). 
Встановлено, що час центральної затримки менше 
у осіб з сильною нервовою системою (ймовірно, за 
рахунок їх більшої здібності до кращій концентрації 
уваги в складних ситуаціях). Таким чином, спортсме-
ни із сильною нервовою системою мають перевагу у 
складній реакції, а спортсмени зі слабкою нервовою 
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системою – у часі простого реагування. Звідси найгір-
ше реагують спортсмени з середньою силою нервової 
системи, не мають ні того ні іншого переваги (Ільїн 
Є.П., 2008).

Що стосується витривалості, то вона у спортсме-
нів як із сильною, так і зі слабкою нервовою системою 
може бути однаковою: у перших за рахунок більшої 
виразності фази компенсованого стомлення (терпля-
чості), а у других за рахунок більш пізнього настання 
втоми (так як особи зі слабкою нервовою системою 
більш економно витрачають енергію при виконанні 
однакової з особами з сильною нервовою системою 
роботи (Ільїн Є.П., 2008).

Структура і форма індивідуальних стилів ведення 
поєдинку в дзюдо

У ряді досліджень (Максимов Д.В., 2009; Науголь-
на О.В., 2007; П’ятисоцька С.С., 2007) що проводи-
лися на матеріалі ситуативних видів спорту, — бок-
су, фехтування, спортивної боротьби, показано, що і 
в діяльності з умовами, що постійно змінюються,  у 
спортсменів формується індивідуальний стиль. У 
спортивному єдиноборстві найважливішого значення 
набуває тактика ведення поєдинку як нова якісна ха-
рактеристика індивідуального стилю спортсмена. 

Підготовка борців повинна будуватися з урахуван-
ням манери ведення сутички, тобто залежно від схиль-
ності до темпу («темповік»), силового єдиноборства 
(«силовик»), або техніко-тактичного обґрунтування 
(«ігровик») (Толочек В.А., Дахновський В.С., 1983). 
Відсутність конкретних рекомендацій по підготовці 
борців різних стилів ведення поєдинку змагання веде 
до того, що кожен борець знаходить свій індивіду-
альний почерк ведення сутички, як правило на осно-
ві проб і помилок, тобто стихійно. Нерідкі випадки, 
якщо тренер нав'язує учневі програму підготовки, яка 
не відповідає його індивідуальним особливостям. Все 
це уповільнює вдосконалення спортивної майстер-
ності, заважає спортсменові максимально розкрити 
свої здібності, приводить до нівеляції найбільш силь-
них сторін підготовленості борця, згладжує прояв тих 
індивідуальних рис, які в кінцевому результаті забез-
печували б йому успіх. Відомо, що за наявності при-
родної обдарованості і правильній системі тренувань 
(з урахуванням стилю діяльності) бажаний спортив-
ний результат може бути досягнутий спортсменом на-
багато швидше звичайного.

Борці ігрової манери ведення поєдинку відрізня-
ються умінням експромтом проводити атакуючі дії з 
урахуванням особливостей ситуації, що створилася, 
використовувати помилки суперника, зосереджую-
чись на зустрічних і у відповідь контратаках. «Ігро-
вики» – це своєрідні універсали в техніці. Вони з 
однаковим успіхом використовують в стійці кидки: 
сідом, поворотом, підкоміром, збиттям, а в партері – 
задушливі і больові прийоми. Морфо-функціональні 
показники у них середні, порівняно з «силовиками» 
і «темповиками» і найбільш оптимальні для даної ва-
гової категорії. 

Борці – силовики, характеризуються умінням ви-
користовувати хороший фізичний розвиток: вести су-

тички на ближній дистанції, виконувати технічні дії 
при щільних захопленнях, застосовуючи виведення з 
рівноваги і сковування. «Силовики» в стійці частіше 
виконують кидки скручуванням, прогином і нахи-
лом. Більший час приділяють боротьбі в партері, де 
застосовують перевороти і утримання. Мають віднос-
но низьке зростання, короткі кінцівки, подовжений 
тулуб, ширшу ступню, тобто мають велику стійкість, 
оскільки загальний центр мас розташований нижче і 
площа опори в них велика. Використовують саме дані 
кидки тому, що велика фізична сила і короткі важелі 
покращують «підйомну» роботу. 

Для сутичок борців – тeмповиків характерні висока 
рухова активність і насиченість тexнікo-тактичними 
діями. Спортсмени такого стилю здатні вести поєди-
нок від початку до кінця у високому темпі, безперерв-
но проводячи атакуючі дії, і здатні правильно викону-
вати технічні дії в умовах стомлення (Толочек В.А., 
Дахновський В.С., 1983). «Темповики» частіше ви-
користовують в стійці кидки підкоміром, поворотом. 
У партері боротися не люблять, але якщо вже пішли 
туди, то їх улюблені прийоми «задушення». Борці да-
ного стилю мають більшу довжину тіла, чим інші, до-
вші кінцівки, коротше тулуб, велику життєву ємкість 
легенів, кращу функціональну підготовленість, мен-
шу стійкість, велику рухливість. 

Особливості підготовки жінок-дзюдоїсток. У 
більшості науково-методичних робіт 50-90-х років 
20-го століття (Манолакі В.Г., 1993; Ілларіонов Г.Г., 
1988), присвячених особливостям спортивної підго-
товки чоловіків і жінок, констатується факт відмін-
ності жіночої морфології, енергетики, сенсомоторики 
і психіки від перерахованих якостей у чоловіків.

Проблема статевої диференціації при реаліза-
ції спортивного тренування значно ширше і має 
соціально-психологічні, педагогічні, біологічні ас-
пекти, вивчення і систематизація яких є актуальною 
теоретичною і практичною проблемою, яка потребує 
поглибленого системно-комплексного дослідження. 
Основною ланкою цієї принципової проблеми є по-
ложення про те, що навіть прекрасно фізично розви-
нена дівчинка, дівчина, жінка повинна інакше трену-
ватися, ніж хлопчик, юнак, чоловік. На жаль, багато 
дослідників і практики ігнорують цю обставину, хоча 
моторика жіночого організму не тільки кількісно,   але 
і якісно кардинально відрізняється від чоловічої (Ма-
нолакі В.Г., 1993).

Найбільш фундаментальне дослідження з різних 
аспектів підготовки дзюдоїсток провів В.Г. Манола-
кі (1993), який вивчив основні особливості жіночо-
го організму і встановив у зв'язку з цим відмінності 
структури фізичної та технічної підготовленості дзю-
доїсток від аналогічної структури борців-чоловіків. 
На підставі виявлення таких відмінностей автор роз-
робив досить об'ємну і цілком аргументовану методи-
ку підготовки жінок-дзюдоїсток на етапі спортивного 
вдосконалення. Аналізуючи ці положення, А.В. Іванов 
(1994, 2003) розробив більш конкретну програму по-
будови навчально-тренувального процесу дзюдоїсток, 
що включає в себе схему розподілу навантажень в ме-



108

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

зоциклі і в окремих мікроциклах, а також систему пе-
дагогічного контролю за фізичним і техніко-тактичної 
підготовленістю спортсменок.

Методологічні основи системи індивідуалізації 
техніко-тактичної підготовки в єдиноборствах.  
Як показав аналіз наукової літератури, що є в даний 
час, багато авторів указують на наявність індивіду-
альних стилів ведення поєдинку в ситуаційних видах 
спорту, і, зокрема, в дзюдо. Проте пропоновані автора-
ми принципи розділення спортсменів по стилях діяль-
ності носять в основному описовий характер без опо-
ри на кількісні моделі і без застосування принципів 
математичного і математико-статистичного моделю-
вання. У зв'язку з цим в літературних даних відсутні і 
чіткі рекомендації з підготовки дзюдоїсток з  різними 
тактичними манерами ведення бою.

Крім того, в проаналізованій літературі не ви-
світлено особливості побудови тренувального про-
цесу дзюдоїсток з урахуванням особливостей жіно-
чого організму, а також індивідуально-типологічних 
властивостей.

На сучасному етапі в єдиноборствах ще лише по-
чинають розроблятися теоретичні, методичні і органі-
заційні основи індивідуального підходу до тренуваль-
ного процесу спортсменів. 

В якості методологічної основи визначення та вдо-
сконалення індивідуальних манер ведення поєдинку в 
дзюдо була взята концепція, яка розроблена Ж.Л. Ко-
зіною [3,4].

Методологічною основою концепції, розробленої 
Козіною Ж.Л. [3,4], є системний підхід, теорія функці-

ональних систем П.К. Анохіна (1974), загальна теорія 
підготовки спортсменів В.М. Платонова (1997-2006). 
Згідно методологічним аспектам, положення концеп-
ції мають аналоги в суміжних наукових напрямах. 
Основою концепції є системний похід, який передба-
чає аналіз будь-якого явища,  у тому числі і  підготов-
ки спортсмена, з точки зору мети, структури і дина-
міки. На підставі трьох аспектів системного підходу, 
тобто структурності, динамічності і цілепокладання, 
нами було також розроблено систему індивідуалізації 
процесу підготовки спортсменок-дзюдоїсток, яка та-
кож містить 3 напрями аналогічно системі, яка запро-
понована Козіною Ж.Л. (рис. 1) [3,4].

Перший напрям, згідно аспекту структурності в 
системному підході, передбачає визначення індивіду-
альної факторної структури підготовленості спортс-
менів. Визначення структури підготовленості ми ви-
конуємо за допомогою багатомірних методів аналізу 
(факторний аналіз методом головних компонент і 
кластерний аналіз), оскільки ці методи відповідають 
принципам системного підходу. На основі визначення 
провідних факторів в індивідуальній структурі під-
готовленості розробляються індивідуальні програми 
підготовки спортсменок.

Другий напрям, згідно аспекту динамічності в 
системному підході, пов'язаний з визначенням зако-
номірностей індивідуальної динаміки ігрової резуль-
тативності, яка залежить від безлічі факторів. Для 
дзюдоїстом найбільш адекватною є динаміка працез-
датності в залежності від фаз менструального циклу. 
Визначення і урахування даних показників дозволяє 

Рис.1. Система індивідуалізації підготовки спортсменів  
(аналогічно системі індивідуалізації в ігрових видах спорту [3,4]) 
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якісніше керувати тренувальним процесом.

Третій напрям, згідно аспекту цілепокладання в 
системному підході, пов'язаний з розробкою та інди-
відуальним застосуванням інтерактивних технологій 
для вдосконалення індивідуалізації тренувального 
процесу. 

Теоретична концепція індивідуальної підготовки 
кваліфікованих дзюдоїсток базується також на фізич-
них законах, наприклад, на зв'язку виконаної роботи 
з рівнем розвитку сили, швидкості, витривалості, і на 
закономірностях зміни поверхневих і об'ємних роз-
мірів тіла в міру збільшення лінійних розмірів тіла. 
У зв'язку з цими закономірностями в індивідуальних 
програмах слід робити наголос на розвиток провідних 
якостей в індивідуальній підготовці спортсменів, що 
витікає також з положень з індивідуалізації в загаль-
ній теорії підготовки спортсменів В.М. Платонова 
(1997-2006).

Оскільки система індивідуалізації, представлена в 
роботах [3,4] може застосовуватися для спортсменів 
різної кваліфікації, віку, виду спорту і інших індивіду-
альних і групових особливостей, ми взяли її за основу 
в нашому дослідженні. 

Висновки. 
1. Аналіз наукової літератури показав, що багато 

авторів указують на наявність індивідуальних стилів 
ведення поєдинку в ситуаційних видах спорту, і, зо-
крема, в дзюдо. Проте пропоновані авторами прин-
ципи розділення спортсменів по стилях діяльності 

носять в основному описовий характер без опори на 
кількісні моделі і без застосування принципів мате-
матичного і математико-статистичного моделювання. 
У зв'язку з цим в літературних даних відсутні і чіткі 
рекомендації з підготовки дзюдоїсток з  різними так-
тичними манерами ведення бою. 

2. Система індивідуалізації процесу підготовки 
дзюдоїсток, аналогічно трьох аспектів системного 
підходу, тобто структурності, динамічності і цілепо-
кладання, а також аналогічно системі індивідуалізації 
в спортивних іграх, складається з трьох напрямків.

Перший напрямок, згідно аспекту структурності в 
системному підході, передбачає визначення індивіду-
альної факторної структури підготовленості спортс-
менок. На основі визначення провідних і відстаючих 
факторів розробляються індивідуальні програми під-
готовки.

Другий напрямок, згідно аспекту динамічності в 
системному підході, пов'язано з визначенням законо-
мірностей індивідуальної динаміки функціонального 
стану в різні фази менструального циклу.

Третій напрям, згідно аспекту цілепокладання в 
системному підході, пов'язане з розробкою індиві-
дуально застосовуваних інтерактивних технологій 
для вдосконалення індивідуалізації тренувального 
процесу.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється експериментальна перевірка розробленої систе-
ми індивідуалізації.
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Uczenie się motoryczne jako kryterium  
oceny koordynacyjnych zdolności badanych

Tomasz Boraczyński, Vadym Zaporozhanov
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

Аnnotation:
Boraczynski Tomasz, Zaporozhanov V.A. 
Motor learning as a criterion for evaluating 
coordination motor abilities. The aim of 
the study was to evaluate the ability of motor 
learning based on objective, metric criteria, 
in terms of pedagogical process aimed at 
improving the accuracy of hits a golf ball to 
the target. A group of 77 students of physical 
education participated in the study. Within 8 
months there were performed 11 measurement 
sessions. In each session, subjects performed 
10 hits a golf ball to the target from a distance 
of 9 m. Accuracy of hits was recorded. Effect of 
motor learning has been demonstrated in the 
progress of 10 consecutive hits a golf ball to 
the target in each session (operational control); 
in the dynamics of performance improvement 
between sessions (current control); as well as 
in the total result of eight-month experiment 
(stage control). There were developed norms 
for quantitative and qualitative assessment 
of accuracy of hits a golf ball to the target. 
Developed quantitative and qualitative criteria 
for assessing the speed of motor learning in 
various conditions of the educational process 
creates the possibility of organization the 
operational, current and stage control of the 
level of human coordination motor abilities, as 
required by leading process.

Борачинські Томаш, Запорожа-
нов Вадим. Швидкість навчан-
ня складним рухам як критерій 
координаційних здібностей 
обстежених. Метою досліджен-
ня було обґрунтування критеріїв 
оцінки швидкості навчання склад-
ним координаціям на матеріалі 
вдосконалення точності ударів 
м’яча в ціль в умовах гольфу. Об-
стежено 77 студентів педагогічно-
го вузу в умовах 11 контрольних 
сесій, проведених протягом 8-ми 
місяців, в кожній з сесій обстеже-
ні виконували по 10 ударів м’яча 
в ціль з дистанції 9 метрів. В 
результаті математично обґрун-
товані критерії оцінки швидкості 
навчання за показником точності 
ударів в окремій сесії (оператив-
ний стан); у десяти послідовних 
сесіях (поточний стан) і в сумі 11 
сесій (етапний стан). Обґрунтова-
ні кількісні і якісні критерії оцінки 
координаційних здібностей сту-
дентів за показником темпу на-
вчання в термінах оперативного, 
поточного і етапного контролю.

Борачински Томаш, Запорожанов 
Вадим. Быстрота обучаемости 
сложным движениям как критерий 
координационных способностей об-
следованных. Целью исследования 
явилось обоснование критериев оцен-
ки быстроты обучаемости сложным ко-
ординациям на материале совершен-
ствования точности ударов мяча в цель 
в условиях гольфа. Обследовано 77 
студентов педагогического вуза в усло-
виях 11 контрольных сессий, проведен-
ных в течение 8-ми месяцев, в каждой 
из сессий обследованные выполняли 
по 10 ударов мяча в цель с дистанции 
9 метров. В результате математически 
обоснованы критерии оценки быстроты 
обучаемости по показателю точности 
ударов в отдельной сессии (оператив-
ное состояние); в десяти последова-
тельных сессиях (текущее состояние); 
и в сумме 11 сессий (этапное состоя-
ние). Обоснованы количественные и 
качественные критерии оценки коорди-
национных способностей студентов по 
показателю темпа обучаемости в тер-
минах оперативного, текущего и этап-
ного контроля.

Keywords:
coordination motor abilities, motor learning, 
criteria, norm.

координація, моторика, 
навчання, критерії, норми, оцінка, 
контроль.

координация, моторика, обучаемость, 
критерии, нормы, оценка, контроль.

Wstęp.1

Problematyka motorycznego uczenia się (uczenia się 
ruchów) od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania 
przedstawicieli licznych nauk, w tym również nauk o 
kulturze fizycznej. Opracowano wiele definicji, teorii i 
modeli kontroli czynności ruchowych, niejednokrotnie 
rozbieżnych, a nawet wzajemnie sprzecznych.

Uczenie się jest bardzo ściśle związane z pamięcią 
ruchowej. Uczenie się i pamięć ruchowa stanowią „dwie 
strony tego samego procesu przyswajania przez organizm 
nowych doświadczeń” [12, 14, 15, 17]. 

Pamięć definiować można jako zdolność organizmu 
do przechowywania doświadczeń, a uczenie się jako 
przejaw tego przechowywania w zachowaniu się 
organizmu [Raczek 2010]. Pojęcie motorycznego 
uczenia się, określane również jako „uczenie się ruchów” 
(ang. motor learning) definiowane jest jako zmiany 
w procesach wewnętrznych, związane z praktyką lub 
doświadczeniem, warunkujące możliwości wykonywania 
przez daną osobę wprawnych czynności ruchowych. W 
sytuacji podejmowania przez człowieka przemyślanych 
prób poprawienia jakości wykonania określonego ruchu 
lub czynności możemy zdefiniować jako „uczenie się 
celowe” (ang. learning experience)  [11, 13]. 

Jak już wcześniej wspomniano, motoryczne uczenie 
się jest zagadnieniem bardzo złożonym, zależnym od 
wielu uwarunkowań i czynników. W naukach o kulturze 
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fizycznej istotnym aspektem motorycznego uczenia się są 
zagadnienia związane z koordynacyjnymi zdolnościami 
motorycznymi (KZM).

Aspekty pedagogiczne w naukach o kulturze 
fizycznej bezpośrednio związane są z doskonaleniem 
koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) 
ćwiczących i opierają się na wiedzy o fizjologicznych 
mechanizmach organizacji i kierowania ruchami 
dowolnymi człowieka [2, 3, 8, 9, 16, 17, 18]. 

Wiadomo, że poziom zdolności koordynacyjnych 
człowieka uzależniony jest od stopnia rozwoju 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu 
czuciowo-ruchowego, i analizatorów: wzrokowego, 
słuchowego, przedsionkowego i kinestetycznego. 
Harmonijna współpraca tego złożonego, fizjologicznego 
mechanizmu odzwierciedla się w zdolności do dokładnego 
różnicowania siłowych, czasowych i przestrzennych 
parametrów ruchów dowolnych człowieka. 

Za integralny miernik poziomu KZM człowieka 
uznany jest wskaźnik szybkości uczenia się 
koordynacyjnie złożonych czynności motorycznych. 
Jednocześnie wiadomo, że efektywność uczenia się 
złożonych koordynacyjnie czynności ruchowych, 
uwarunkowanych różnym wpływem  poszczególnych 
zdolności koordynacyjnych jest bardzo zróżnicowana u 
poszczególnych osób. Międzyosobnicze zróżnicowanie 
efektywności wykonywania czynności ruchowych 
jest wynikiem złożonych współzależności pomiędzy 
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poszczególnymi analizatorami – sensomotorycznym, 
wzrokowym, słuchowym i przedsionkowym oraz 
odmienną sprawnością do przetwarzania odbieranych 
bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Jako wiodąca zdolność koordynacyjna postrzegana 
jest zdolność różnicowania ruchu, wyrażająca się w 
dokładnym wykonywaniu ruchów w trzech wymiarach – 
siłowym, przestrzennym i czasowym [1]. W złożonych, 
dynamicznych ruchach, istotne znaczenie odgrywają 
również zdolność orientacji przestrzenno-czasowej oraz 
zdolność zachowania równowagi [14]. 

W warunkach procesu pedagogicznego w wychowaniu 
fizycznym i sporcie wysoki poziom poszczególnych 
zdolności koordynacyjnych i duża szybkość uczenia się 
złożonych czynności ruchowych określa potencjalne 
możliwości osiągnięcia wysokich sukcesów. Obiektywna 
ocena poziomu tych zdolności w warunkach wychowania 
fizycznego i sportu jest aktualna z dwóch powodów: – po 
pierwsze, jako istotny problem badawczy w zakresie oceny 
uwarunkowań genetycznych; – po drugie, w aspekcie 
wpływu ukierunkowanych ćwiczeń na poziom KZM w 
specyficznych warunkach środowiskowych, to jest w toku 
wychowania fizycznego. Proces wychowania fizycznego, 
który ma długotrwały, długoletni charakter, w strukturze 
którego wyróżnia się poszczególne ćwiczenia, serie 
ćwiczeń o różnej długości i ukierunkowania w zależności 
od celu. Podkreśla się znaczenie w tym procesie nie tylko 
szybkości uczenia się złożonych koordynacyjnie ćwiczeń, 
ale również zdolność utrzymania tej specyficznej pamięci 
ruchowej. Badania procesu motorycznego uczenia się i 
tworzenia pamięci ruchowej mają charakter poznawczy 
i aplikacyjny. Uzyskana wiedza stwarza możliwość 
doskonalenia kryteriów ilościowej i jakościowej oceny 
powyższych zdolności w warunkach kompleksowej 
kontroli w toku wychowania fizycznego i sportu. 
Ogólnie przyjęte w warunkach wychowania fizycznego i 
sportu zasady kontroli operacyjnej, bieżącej i etapowej, 
stwarzają możliwość obiektywnego, wszechstronnego 
poznania mechanizmów motorycznego uczenia się i 
pamięci ruchowej w aspekcie oceny koordynacyjnych 
zdolności motorycznych człowieka. Jednocześnie 
umożliwia to udoskonalenie procesu kierowania rozwojem 
koordynacyjnych zdolności motorycznych.

Materiał i metody badań
W badaniach wzięło udział 77 studentów wychowania 

fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego. W okresie 8 miesięcy, prowadzono 11 sesji 
kontrolnych. Przerwy miedzy poszczególnymi sesjami 
wynosiły 4 tygodnie. W każdej sesji badani wykonywali 
serię 10 uderzeń piłki do widocznego celu (punkt zaznaczony 
stojakiem) w standardowych warunkach imitujących 
grę w golfa. Badania przeprowadzono w hali sportowej, 
na wykładzinie dywanowej, na której wyznaczono 
(widoczną dla badanych taśmą) skalę pomiarową  w 
dwóch płaszczyznach (czołowej i strzałkowej) o średnicy 
3 m (kwadrat 3 m x 3 m). Celem uderzenia piłki był punkt 
„0” – wyznaczony przez przecinające się skale pomiarowe. 
Odległość, z której badani uderzali do celu wynosiła 
9 m. Rejestrowano wielkość błędu (w centymetrach), 

obliczanego jako odległość od celu. Wynik „0” oznaczał, 
że uderzona piłka zatrzymała się dokładnie na przecięciu 
osi, a wynik „25” oznaczał, że piłka zatrzymała się w 
odległości 25 cm od celu.

W poszczególnych sesjach badawczych uzyskano 
po 770 wyników, a w sumie 11 kontrolnych sesji 8470 
wyników. Do szczegółowej analizy wzięto jedynie 
te wyniki, które mieściły się w  skali pomiarowej 
(kwadrat 3 m x 3 m). Uzyskane wyniki pomiarów 
poddane zostały analizie statystycznej z wykorzystanie 
programu komputerowego Statistica 7,1 (StatSoft, 
USA). Wyznaczono rozkład statystyczny wyników. 
Dla określenia rzetelności zastosowanej metodologii 
badań, wykorzystano test-retest metody (rtt), określającej 
metryczne podobieństwo kolejnych uderzeń. 

W oparciu o wartości średnie i standardowe 
odchylenia, opracowano ilościowe i jakościowe skale 
oceny dokładności uderzeń piłki golfowej do celu, 
w terminach: niski, poniżej średniej, średni, powyżej 
średniej, wysoki poziom

Wyniki.
Pierwszy krok analizy statystycznej w niniejszej 

pracy polegał na obiektywnym, metrycznym opisaniu 
dokładności uderzeń piłki golfowej do celu w kolejnych 
sesjach badań. Ogólną liczbę uzyskanych wyników 
poddano analizie pod kątem normalności rozkładu. 
Wyniki tej analizy przedstawiono na rycinie 1. Zgodnie z  
wymogami Gaussa, rozkład statystyczny wyników miał 
charakter normalny.

Analiza przedstawionego na rycinie 1 wyników 
wykazała, że w przedziale błędów, w granicach 60 – 80 
cm, mieściło się ponad 30% wyników, a w przedziale 
(40 – 100 cm), mieściło się ponad 85% wyników. W 
przedziałach powyżej 100 cm i  poniżej 40 cm mieściło 
się 15% wyników. 

Normalny rozkład wyników pozwolił na dalszą analizę 
statystyczną wyników, zgodnie z realizacją podstawowych 
celów badań. 

Drugim etapem analizy statystycznej wyników była 
obiektywna ocena ich rzetelności, w której wykorzystano 
ogólnie znany  test-retest metody – współczynnik rtt (rycina 
2). Obliczenie wewnętrznej korelacji w każdym teście (rtt) 
opracowano zgodnie z ogólnymi wymogami w następujący 
sposób: ogólną liczbę wyników uderzeń piłki do celu u 77 
badanych w każdej z 11 sesji podzielono na dwie równe 
połowy w porządku liczb parzystych i nieparzystych, a 
następnie obliczono wartości współczynników korelacji 
liniowej r Pearsona. 

Jak widać na rycinie 2, w toku kolejnych, kontrolnych 
sesji miało miejsce zwiększenie liczby rzetelnych 
współczynników korelacji (p<0,05 – 0,001). Taka 
tendencja obiektywnie świadczy o tym, że w toku 
kolejnych 11 kontrolnych sesji występowała minimalizacja 
błędów między wynikami poszczególnych uderzeń u 
większości badanych. Takie wyniki można traktować 
jako obiektywny wskaźnik, który dowodzi poprawy 
u badanych dokładności różnicowania przestrzenno-
dynamicznych parametrów specyficznych ruchów w 
koordynacji uderzeń piłki golfowej do celu.
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Rycina 1. Charakter rozkładu statystycznego wyników według wymogów Gaussa.

Rycina 2 Rzetelność poszczególnych pomiarów w każdej z 11 sesji na podstawie współczynnika rtt.
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Wyniki przedstawione na rycinie 2 wykazały również 
niestabilny, nie prostoliniowy proces zmniejszania się 
rozrzutu wyników uderzeń piłki do celu. Na tle ogólnej 
poprawy wyników, w 2, 4, 7 i 10 sesji  widoczna jest 
wyraźna obniżka dokładności uderzeń. Wyjaśnienie 
takiego falowego charakteru wyników możliwe jest w 
oparciu o poniższe informacje. Jak wiadomo, dla opisania 
rzetelności wyników badań, w metrologii wykorzystywany 
jest następujący algorytm: 

Xt = Xist + e1 + e2 + e3,
gdzie Xt – średni wynik rzetelności pomiarów; Xist – 

średni wynik wszystkich pomiarów; e1 – przypadkowe 
błędy dokładności uderzeń piłki do celu; e2 – różnica 
wyników dokładności uderzeń w kolejnych 11 sesjach; e3 
– wyliczona wielkość stabilności wewnętrznych funkcji 
organizmu człowieka [5].

W warunkach eksperymentu, którego wyniki 
prezentowane są w niniejszej pracy, e3 najbardziej 
związana była ze sferą emocjonalną badanych i ich 
zdolnością do koncentracji uwagi w każdym uderzeniu, 
w kolejnych sesjach. Biorąc pod uwagę standardowe 
warunki w toku 11 sesji badawczych (sala, godziny 
badania, sprzęt do golfa), dokładność uderzeń piłki do 
celu była uzależniona przede wszystkim od poziomu 
stabilności procesów w ośrodkowym i obwodowym 
układzie nerwowym badanych osób. 

Obiektywne, metryczne potwierdzenie powyższej 
tezy zostały przedstawione w tabeli 1, prezentującej 
wyniki pierwszej sesji. Wyraźnie widoczna jest niska 
stabilność dokładności uderzeń piłki do celu, o czym 
świadczyła wysoka wartość współczynników zmienności 
(V%), który mieściła się w kolejnych uderzeniach w 
przedziałach 42,6-67,8%.

Ryc. 3. Średnie wyniki szybkości uczenia się w gru-
pie badanych (n=77) w toku 10 uderzeń piłki golfowej do 
celu w pierwszej sesji pomiarowej (kontrola operacyjna)

Analiza statystyczna wszystkich wyników uzyskanych 
przez 77 badanych pozwoliła na określenie poziomu zdol-
ności koordynacyjnych na różnych poziomach kontroli: 

- w warunkach kontroli operacyjnej wykazano, że 
wśród badanych były osoby z wysokim poziomem zdol-
ności do dokładnego uderzania piłki golfowej do celu. 
Minimalne błędy w dokładności uderzeń piłki u takich 
badanych mieściły się średnio w przedziałach 15 cm. Na-
tomiast u większości badanych  błędy w dokładności ude-
rzeń piłki wynosiły średnio od 15 do 155 cm. Takie różni-

ce wyników pomiędzy badanymi wyrażały się wysokimi 
wartościami współczynnika zmienności (V%).

Jak widać w tabeli 1 oraz na rycinie 3, wyniki uzy-
skane w kolejnych 10 uderzeniach w pierwszej sesji, nie-
jednoznacznie świadczą o efekcie motorycznego uczenia 
się.  Z jednej strony obserwowano duże zróżnicowanie 
wyników między poszczególnymi badanymi, wyrażające 
się wysokimi wartościami współczynników zmienności, 
mieszczącymi się w przedziale od 42,6 do 67,8%. Jedno-
cześnie wyraźnie widoczne jest zmniejszanie się średniej 
wielkości błędów w serii kolejnych 10 uderzeń. Uzyskane 
wyniki wskazują na zasadność opracowania skal oceny 
indywidualnych zdolności badanych, w warunkach jednej 
sesji pomiarowej (w warunkach kontroli operacyjnej).

Drugi poziom kontroli przeprowadzony został w wa-
runkach kontroli bieżącej, polegającej na ocenie wyników 
uzyskanych w kolejnych sesjach pomiarowych. Wyniki 
tej kontroli przedstawione zostały na rycinie 4.  

Na rycinie 4 wyraźnie widoczny jest falowy charak-
ter dokładności uderzeń piłki do celu. Wyjaśnienie tej 
tendencji nie jest łatwe, uwzględniając stabilne warunki 
pomiarowe. Wyjaśnić to można jedynie uwarunkowania-
mi psychicznymi, które w toku 11 sesji, zależne były od 
różnych czynników wpływających na poziom emocji ba-
danych, co odzwierciedlało się w koncentracji uwagi w 
poszczególnych uderzeniach. 

Przebieg przedstawionej na rycinie linii regresji oraz 
matematyczne określenie równania regresji stwarza pod-
stawy do obiektywnej oceny  efektywności uczenia się 
w toku eksperymentu. Średnia wielkość błędów, która w 
pierwszych dwóch sesjach mieściła się w przedziałach 
73,3 – 69,9 cm, obniżyła się do 61,9 – 64,9  cm w dwóch 
ostatnich sesjach. 

O pozytywnych wynikach procesu motorycznego 
uczenia się świadczy również jeszcze jeden blok metrycz-
nych informacji o liczbie nietrafnych uderzeń (uderzeń, 
w wyniku których piłka nie trafiła do celu – kwadrat o 
wymiarach 3 m x 3 m). Wyniki takiej analizy przedsta-
wione zostały na rycinie 5. Na rycinie bardzo wyraźnie 
widoczny jest pozytywny trend zmniejszania się liczby 
nietrafnych uderzeń w toku kolejnych jedenastu sesji. 
Liczba tych uderzeń w ostatniej sesji (118) wyniosła je-
dynie 42,8% w porównaniu do pierwszej sesji (276).

Trzeci poziom kontroli – kontrola etapowa, obejmu-
je sumaryczny efekt motorycznego uczenia się w toku 
8-miesięcznego eksperymentu i 11 sesji pomiarowych. 

Tabela. 1. 
Wielkość błędów (cm) w kolejnych 10 uderzeniach piłki golfowej  

do celu w pierwszej sesji badawczej (n=77 x 10 uderzeń)

Uderzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M 89,2 72,6 83,7 80,3 73,4 67,2 74,6 66,4 61,9 64,9
SD 39,6 39,5 35,6 40,2 39,6 45,6 43,9 38,0 40,0 33,5
min 15 5 15 10 5 5 5 5 5 5
max 155 140 155 150 155 155 150 155 150 130
V% 44,4 54,4 42,6 50,1 54,0 67,8 58,9 57,2 64,5 51,7
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Rycina 3. Średnie wyniki szybkości uczenia się w grupie badanych (n=77) w toku 10 uderzeń piłki golfowej 
do celu w pierwszej sesji pomiarowej (kontrola operacyjna)

Rycina 4. Średnie wyniki szybkości uczenia się w grupie badanych (n=77)  
w toku 11 sesji pomiarowych (kontrola bieżąca)
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W tabeli 2 przedstawiono wyniki uzyskane w pierwszej i 
ostatniej sesji oraz różnice wyników między tymi sesjami. 
Średnia efektywność motorycznego uczenia się wyniosła 
9,8%. Jednocześnie praktycznie nie zmniejszyła się war-
tość współczynnika zmienności (p>0,05). 

Wyżej przedstawione statystyczne opracowanie 
wyników umożliwiło opracowanie ilościowych i 
jakościowych kryteriów oceny zdolności koordynacyjnych  
w warunkach  uderzenia piłki golfowej do celu.  W tym 
celu opracowano normy przydatne do oceny poziomy 
wyjściowego (tabela 3A) oraz efektywności motorycznego 
uczenia się (tabela 3B) w warunkach kontroli etapowej. W 
oparciu o takie normy możliwa jest ocena indywidualnych 
predyspozycji genetycznych oraz środowiskowych 
uwarunkowań efektywności procesu pedagogicznego, na 
postawie różnych metodycznych podejść. 

Dyskusja
Proces uczenia się i wykonywania czynności ruchowych 

przez człowieka oparty jest na złożonych mechanizmach 
przetwarzania informacji docierających do ośrodkowego 
układu nerwowego z różnych narządów zmysłów – 
rozpoznawaniu bodźców (wykrycie i rozszyfrowanie), 
wyborze odpowiedzi (podjęcie decyzji) i programowaniu 
odpowiedzi (planowanie działania). Na jakość ruchu 
znaczny wpływ mają również procesy czuciowe i 
odruchowe. Procesy te obejmują informacje odbierane 
przez wykonaniem ruchu (np. dotyczącą postawy ciała), 
które wykorzystywane są do przygotowania ruchu, a 
także liczne mechanizmy odruchowe tworzące układ 
umożliwiający szybkie wprowadzenie poprawek. Uczenie 
się bardzo ściśle związane jest z pamięcią. Pamięć, 
definiowana jako trwanie nabytej wiedzy lub zdolności 
do działania w istotnym stopniu związana jest również 
z wykonywaniem skutecznych ruchów i uczeniem się 
ruchów (ang. motor learning). Według powszechnie 
przyjętych poglądów można wyróżnić przynajmniej trzy 
oddzielne podukłady pamięci, z których każdy obejmuje 
pewien rodzaj przetwarzania informacji, co skutkuje 
wytworzeniem ruchu. Są to: krótkotrwała pamięć 
czuciowa (ang. short-term sensory store, STSS), pamięć 
krótkotrwała (ang. short-term memory, STM) i pamięć 
długotrwała (ang. short-term memory, STM). Wielokrotne 
powtarzanie czynności ruchowej skutkuje opracowaniem 
programu ruchowego (ang. motor program), który określa 
i kształtuje działania w trakcie wykonywanej czynności 
[13, 10].

Uderzenie piłki golfowej do celu jest czynnością 
ruchową, w której najważniejsza jest jakość ruchu, 
uzależniona od czynników zmiennych w czasie – 
motywacji, pobudzenia, zmęczenia i sprawności 
motorycznej. Sterowanie tego typu ruchami oparte jest 
na wykorzystaniu informacji zwrotnych, co umożliwia 
wykrywanie błędów i wprowadzanie poprawek 
(sterowanie w trybie zamkniętej pętli) [10]. 

W tego rodzaju czynnościach ruchowych, poziom 
sprawności motorycznej uzależniony jest przede 
wszystkim od takich zdolności koordynacyjnych jak 
orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
równowaga i kinestetyczne różnicowanie ruchów. 

Wymienione zdolności zaliczane są do wiodących 
zdolności koordynacyjnych [1, 9, 14].

Poziom i szybkość opanowania nowych nawyków 
ruchowych uwarunkowany jest od zdolności człowieka 
do optymalnego połączenia charakterystyki przestrzennej, 
siłowej i czasowej ruchu [5]. 

D.D. Blume [3] określa zdolność kinestetycznego 
różnicowania ruchu jako: „..zdolność do uzyskania 
wysokiej dokładności i ekonomii (dokładne zgranie) 
pojedynczych ruchów części ciała i faz całego cyklu 
ruchowego. Polega ona na świadomym, precyzyjnym 
określeniu parametrów siły, czasu i przestrzeni aktualnie 
wykonywanego ruchu i porównaniu z istniejącym 
w wyobraźni jego przebiegiem.... Jako drugą stronę 
zdolności różnicowania należy rozumieć ja jako zdolność 
dokładnej koordynacji ruchów stopy, dłoni i głowy, jak 
i zdolność rozluźniania mięsni (zdolność świadomego 
dostrojenia mięsni)”. 

Optymalny przebieg czynności ruchowej 
uwarunkowany jest wysokim poziomem zdolności 
różnicowania  kinestetycznego w połączeniu z innymi 
zdolnościami koordynacyjnymi – orientacją przestrzenną, 
koordynacją wzrokowo-ruchową, zachowaniem 
równowagi. 

Ze względu na sprzeczne wyniki badań, otwartym 
problemem jest wpływ czynników genetycznych 
i środowiskowych warunkujących wysoki poziom 
zdolności koordynacyjnych.

Małą podatność na czynniki środowiskowe w relacji 
do zmienności genetycznej wykazują m.in. dokładność 
ruchów, orientacja przestrzenna, a więc te zdolności które 
odgrywają istotną rolę w uderzeniu piłki do celu [4].

Jarosz i Wolański [6] wykazali w badaniach dzieci 
i ich rodziców, że czucie mięśniowe, stanowiące 
fundament regulacji kinestetycznej ruchów, jest cechą 
silnie uwarunkowaną dziedzicznie, a efekty treningu są 
niewielkie. 

Wiadomo jednak, że pod wpływem różnorodnych 
ćwiczeń ruchowych indywidualne formy przebiegu 
procesów regulacyjnych ulegają utrwaleniu i uogólnieniu, 
co prowadzi do rozwoju KZM. Wyniki eksperymentów 
pedagogicznych przeprowadzonych na dzieciach 
wykazały znaczny wpływ ukierunkowanych ćwiczeń na 
poziom zdolności koordynacyjnych. Młodzi sportowcy 
obu płci przewyższają rówieśników o 20-40, a nawet 
60-100 i więcej procent  [11].

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych na 
młodych siatkarzach wykazały istotną zależność między 
skutecznością gry i poziomem orientacji przestrzennej i 
koordynacji wzrokowo-ruchowej [15].  

Również Klocek i Żak [7] wykazali, że umiejętności 
specjalne oraz  skuteczność gry siatkarek zdeterminowane 
były w istotnym stopniu poziomem koordynacji 
receptorowo-ruchowej, a najbardziej znaczącym 
komponentem w tym zakresie była orientacja przestrzenna 
i koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

Ljach i Witkowski [9] w rocznym eksperymencie 
ukierunkowanym na doskonalenie koordynacyjnych 
zdolności motorycznych, przeprowadzonym na młodych 
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Tabela 2. 
Empiryczne określenie szybkości motorycznego uczenia się jako sumarycznego efektu  

8-miesięcznego eksperymentu (kontrola etapowa).

Średni błąd (cm) Różnica
 1 sesja 11 sesja cm %
M 73,3 66,1 7,2 9,8
SD 15,9 13,5 2,4 14,9
min 37,5 42,9 -5,4 -14,4
max 115 97,9 17,1 14,9
V% 21,7 20,4 1,3 6,0

Tabela 3. 
Normy ilościowej i jakościowej oceny dokładności uderzeń piłki golfowej (w cm)  

do celu w badaniach wstępnych (A) i końcowych (B)

  A B
Poziom Punkty Górny Dolny Górny Dolny 

  zakres zakres zakres zakres
Wybitny 11 <34 <32
Wysoki 10 34 42 32 39

 9 42 49 39 46
Powyżej 8 49 57 46 53
średniej 7 57 65 53 59
Średni 6 65 73 59 66

 5 73 81 66 73
Poniżej 4 81 89 73 80
średniej 3 89 97 80 86
Niski 2 97 105 86 93

 1 105 113 93 100
Bardzo niski 0 >113 >100

Rycina 5. Suma błędów (uderzenia, które nie trafiły do kwadratu o wymiarach 3 m x 3 m)  
w kolejnych 11 sesjach pomiarowych.
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piłkarzach nożnych (15 lat), wykazali poprawę wartości 
wszystkich 23 wskaźników KZM. Boraczyński i wsp. [4] 
w badaniach przeprowadzonych na piłkarzach ręcznych 
ekstraklasy uzyskali  istotne zmniejszenie średniej 
wartości błędu w sterowaniu siłą ręki dominującej w 
wyniku czterotygodniowego, specjalistycznego treningu 
piłki ręcznej. 

Wyniki niniejszej pracy wykazały efektywność 
motorycznego uczenia się w toku 8-miesięcznego 
eksperymentu pedagogicznego. Należy podkreślić, 
że poprawa poziomu zdolności koordynacyjnych w 
warunkach procesu pedagogicznego może być efektywna 
jedynie w takiej sytuacji, gdy proces motorycznego 
uczenia się będzie prowadzony zgodnie z wymogami 
kierowania – analogicznie do cybernetycznych zwrotnych 
związków między ośrodkiem kierującym (wychowawca, 
trener) i obiektem kierowanym (uczeń, zawodnik). W 
celu praktycznej realizacji tego ogólnego teoretycznego 
założenia w niniejszej pracy przedstawiono ilościowe 
i jakościowe kryteria oceny poziomu zdolności 
koordynacyjnych w warunkach przestrzennych, 
dynamicznych ruchów polegających na uderzaniu piłki 
golfowej do celu. 

Jednocześnie, z uzyskanych wyników nasuwa się 
wniosek o celowości rozwijania koordynacyjnych 
zdolności motorycznych w warunkach procesu 
pedagogicznego  w wychowaniu fizycznym oraz w 
warunkach wieloletniego procesu szkoleniowego. Takie 
podejście umożliwi wykorzystywanie w toku procesu 
pedagogicznego ogólnie przyjętych w teorii wychowania 
fizycznego procedur, które polegają na organizacji procesu 
pedagogicznego z wykorzystaniem metod kontroli 
operacyjnej, bieżącej i etapowej.Jednocześnie, biorąc 

pod uwagę niejednoznaczność wyników prezentowanych 
w publikacjach różnych autorów, należy uznać, że 
przedstawione w niniejszej pracy problemy wymagają 
dalszych badań. Jedno z takich zagadnień związane 
jest z pojęciem pamięci ruchowej i metrycznej oceny 
motorycznego uczenia się w warunkach operacyjnej, 
bieżącej i etapowej kontroli. Precyzując problem, chodzi o to 
jak szybko tworzy się dokładność wykonywania czynności 
ruchowych o złożonej koordynacji w pojedynczym 
ćwiczeniu, na ile jest stabilna powyższa zdolność w 
kolejnych powtórzeniach oraz w warunkach wieloletniego 
procesu szkolenia. Proponowane w niniejszej pracy 
podejście, poszerza rozumienie wiedzy  na ten temat. 

Innym problemem jest pytanie dotyczące możliwości 
przenoszenia zdolności  koordynacyjnej, opanowanej 
w jednych warunkach (np. w warunkach golfa), w 
inne warunki złożonych koordynacyjnie ćwiczeń (np. 
w tenisie, koszykówce, siatkówce, piłki nożnej i in.). 
Odpowiedź na wyżej postawione pytania przyczyni się 
do poszerzenia wiedzy  na temat  organizacji ruchów 
dowolnych człowieka.

Podsumowanie
1. Przedstawione w pracy ilościowe i jakościowe 

kryteria oceny szybkości uczenia się motorycznego w 
warunkach procesu pedagogicznego, stwarza możliwość 
organizacji operacyjnej, bieżącej i etapowej kontroli 
poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych 
człowieka, zgodnie  z wymogami kierowania.

2. Kierowanie procesem rozwoju złożonych 
koordynacyjnie ruchów i kontrolowanie dokładności 
takich ruchów w warunkach procesu pedagogicznego, 
uzasadnione jest w oparciu o metodyczne podejście 
proponowane w niniejszej pracy. 
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Zmiany w profilogramach sprawności fizycznej kobiet  

w wieku 60 – 75 lat pod wpływem treningu zdrowotnego
Jakub Kortas, Krzysztof Prusik, Katarzyna Prusik, Zbigniew Ossowski, Łukasz Bielawa, Monika Wiech

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Аnnotation:
Kortas Jakub, Prusik Krzysztof, 
Prusik Katarzyna, Ossowski 
Zbigniew, Bielawa Lukasz, Wiech 
Monika. Changes in physical 
fitness profilogramach women 
aged 60 – 75 years under training 
health. The growing awareness of 
the society with regards to the positive 
influence of physical activity, and the 
ageing of world population are two 
facts that promote the need to develop 
qualified personnel of instructors. 
Individual approach to each group 
of training attendants is the principle 
of effective health training at every 
level of sport activity. This individual 
approach should be reflected in both 
the selection of training program, and 
the perceived effect of the activity. In 
the present work, I present personal 
analysis of influence of general keep-
fit training performed in a gym. 36 
women were enrolled in the study, 
for whom profilograms were created, 
which reflected the results of five 
measurements of physical fitness.

Кортас Якуб, Прусик Крістоф, Прусик 
Катерина, Оссовські Збігнев, Белава 
Лукаш, Вієч Моніка. Зміни в профі-
лограмах фізичної підготовки жінок 
у віці 60 – 75 років під впливом оздо-
ровчого тренування. Підвищення рів-
ня інформованості громадськості про 
позитивний вплив фізичної активності у 
поєднанні з фактами старіння населен-
ня в світі створює потребу в кваліфі-
кованих інструкторах. Індивідуальний 
підхід до групи людей, що тренуються, 
є основою для ефективної підготовки 
здоров’я на кожному спортивному рівні. 
Індивідуалізм повинен стосуватися од-
наковою мірою як підбору тренувальної 
програми, так і очікуваних наслідків під-
вищення активності. Представлені про-
позиції персонального аналізу впливу 
загальнокондиційного тренування у 
формі вправ в залі. Дослідження було 
проведене в групі з 36 жінок, для яких 
розроблена профілограма з врахуван-
ням результатів п’яти вимірів рівня фі-
зичної підготовки.

Кортас Якуб, Прусик Кристоф, Прусик 
Катерина, Оссовски Збигнев, Белава 
Лукаш, Виеч Моника. Изменения в про-
филограммах физической подготовки 
женщин в возрасте 60 – 75 лет под влия-
нием оздоровительной тренировки. 
Повышение уровня информированности 
общественности о положительном влия-
нии физической активности в сочетании с 
фактами старения населения в мире соз-
дает потребность в квалифицированных 
инструкторах. Индивидуальный подход 
к группе тренирующихся людей являет-
ся основой для эффективной подготовки 
здоровья на каждом спортивном уровне. 
Индивидуализм должен касаться в одина-
ковой степени как подбора тренировочной 
программы, так и ожидаемых последствий 
повышения активности. Представлены 
предложения персонального анализа 
влияния общекондиционной тренировки в 
форме упражнений в зале. Исследование 
было проведено в группе из 36 женщин, 
для которых разработана профилограмма 
с учетом результатов пяти измерений уров-
ня физической подготовки.

Keywords:
health, exercise, program, women, 
instructor.

здоров’я, тренування, програма, жін-
ки, інструктор.

здоровье, тренировка, программа, 
женщины, инструктор.

Wstęp1

Aktywność ruchowa po 60 roku życia jest jednym 
z głównych czynników wpływających na proces 
pomyślnego starzenia się, opóźnia procesy starzenia 
się, pomaga utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie 
[Kostka, Jachimowicz, 2009]. Odpowiednio dobrany 
rodzaj wysiłku fizycznego ma pozytywny wpływ na 
większość układów naszego ustroju, przede wszystkim  
na układ krążenia, oddechowy, mięśniowy, kostno – 
stawowy, hormonalny, nerwowy oraz stan psychiczny. 
Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna 
zapobiega wielu chorobom: miażdżycy, chorobie 
niedokrwiennej serca, otyłości, cukrzycy, osteoporozie, 
depresji [Kuński, Janiszewski, 1999; Plewa, Markiewicz, 
2006; Nowak, Wieczorek, 2010].

Wiodącymi motywami do podejmowania aktywności 
fizycznej polskich seniorów są: motyw utylitarny 
(sprawniejsze funkcjonowanie organizmu, na co dzień) 
i witalny (kształtowanie własnego zdrowia) [Makuła, 
2009]. Badania wykazują, że rzadko ludzie zaczynają 
interesować się wysiłkiem fizycznym na starość chyba, 
że zmusi ich do tego choroba i dręczące dolegliwości 
[Janiszewski, Bittner – Czapińska, 1999].

Precyzyjna wiedza dydaktyczna i metodyczna 
instruktora zajęć ruchowych osób starszych powinna być 
podparta zastosowaniem indywidualnych programów 
treningowych, co do form i intensywności. Przekazanie 
indywidualnych zmian poszczególnym uczestnikom 
odnośnie ich sprawności fizycznej może przyczynić się do 
zmobilizowania grupy uczestników do systematycznego 
© Jakub Kortas, Krzysztof Prusik, Katarzyna Prusik,  
    Zbigniew Ossowski, Łukasz Bielawa, Monika Wiech, 2011

udziału w zajęciach, co jest zgodne z pedagogiczną zasadą 
świadomości. 

Celem pracy jest przedstawienie zmian w 
profilogramach sprawności fizycznej kobiet w wieku 
60 – 75 lat pod wpływem treningu zdrowotnego. Praca 
ta jest przyczynkiem do pogłębionej analizy dotyczącej 
programowania zajęć ruchowych dla osób starszych 
uwzględniając aktualny poziom sprawności fizycznej 
potencjalnych uczestników zajęć. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 36 kobiet w wieku 60 – 75 lat, które 

podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe. Średnia 
wieku w całej grupie wynosi  67,5 lat, a współczynnik 
zmienności przyjmuje wartość V = 8,72. Rozkład ilości 
osób w kategoriach wiekowych przedstawiono w Tabeli 1.

Badane kobiety uczestniczyły regularnie (2 razy w 
tygodniu) w zajęciach gimnastyki ogólnokondycyjnej 
prowadzonych przez studentów specjalizacji 
instruktorskiej kinezygerontoprofilatyki, pod opieką 
nauczyciela akademickiego, według specjalnie 
opracowanego programu.

Uczestniczki zajęć posiadały indywidualne karty 
badań, na których umieszczane były dodatkowe informacje 
o ewentualnych chorobach i przeciwwskazaniach 
lekarskich. Przed rozpoczęciem badań wszystkie panie 
zobowiązane zostały do wizyty u lekarza rodzinnego, który 
musiał wyrazić zgodę na udział w zajęciach ruchowych. 
Konsultacja lekarska miała na celu wykluczyć osoby z 
przeciwwskazaniami do aktywności ruchowej [Kozdroń 
2004, Jegier 2005].

Program treningu zdrowotnego obejmował 48 
jednostek lekcyjnych (45 min.). Ćwiczenia miały 



120

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

charakter ogólnousprawniający, prowadzone były w 
różnych formach, wśród których warto wymienić: 
ćwiczenia przy muzyce, gry i zabawy (słowno-muzyczne, 
na orientacje), obwód ćwiczebny oraz zajęcia plenerowe. 
Jednostki zajęć obejmowały trening wszystkich zdolności 
motorycznych, ale nie były ukierunkowane na poprawę 
wybranej zdolności motorycznej. Każde spotkanie było 
starannie opracowane  w formie konspektu zajęć. 

Pomiary sprawności fizycznej analizowanej 
grupy kobiet przeprowadzone zostały  
w roku akademickim 2008/2009. W celu 
obiektywizacji wyników badania odbyły się  
w pomieszczeniach zamkniętych, tak by warunki pogodowe 
nie miały wpływu na uzyskane wyniki. Miejscem 
wykonania prób sprawnościowych były obiekty Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: hala 
lekkoatletyczna oraz laboratorium wysiłku fizycznego.

Przeprowadzono w podanej kolejności następujące 
próby: test marszu  na 2000m, próbę gibkości, próbę siły 

mięsni brzucha, test równowagi oraz test reakcji prostej 
przy użyciu programu Raptus. Próby (za wyjątkiem testu 
reakcji prostej) zostały wybrane z testu Eurofit [Drabik, 
2006]. Wszystkie stanowiska do wykonania prób zostały 
rozstawione na hali, test reakcji prostej odbywał się w 
laboratorium wysiłku fizycznego. Dodatkowo wykonany 
został pomiar ciężaru ciała i tkanki tłuszczowej za pomocą 
wagi Tanita (model TBF-410-MA). 

Ten sam zestaw prób wykonany został przed 
rozpoczęciem 7 miesięcznego cyklu treningowego 
(październik 2008) oraz po jego zakończeniu (maj 2009). 

W realizacji pracy posłużono się konsolidacją 
określonych zmiennych w postaci wskaźników 
[Kruczkowski, Dargiewicz, 2008]. Zastosowano również 
metodę odrzucania wartości skrajnych uzyskanych w 
teście na szybkość reakcji. Umożliwiło to zrównoważenie 
wartości średnich arytmetycznych w tych testach. Poniżej 
zaprezentowano wzory matematyczne określające 
przyjętą procedurę kompilacyjną i normalizacyjną.

Tabela 1. 
Liczba kobiet w kategoriach wiekowych.

Przedział wiekowy Ilość osób %
60 – 64 lat 15 42
65 – 70 lat 9 25
71 – 75 lat 12 33

Tabela 2. 
Wykonane pomiary sprawności fizycznej

Nazwa próby Badana cecha
1. Test marszu na 2000m Wytrzymałość
2. Skłon w przód w siadzie prostym Gibkość kręgosłupa
3. Siady z leżenia tyłem Siła mięśni brzucha
4. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami Równowaga
5. Komputerowy program Raptus Szybkość reakcji

Tabela 3. 
Wyniki badań na wadze Tanita.  

Zmienna

Statystyki opisowe - parametry somatyczne

M Me D LD MIN MAX Q1 Q3 R

BMI 27,00 26,15 Wielokr. 2,00 20,00 36,10 23,95 29,20 16,10
Fat % 36,16 35,55 35,30 2,00 22,60 46,80 32,00 40,25 24,20
Fat mass [kg] 25,58 24,50 Wielokr. 2,00 12,00 44,50 20,80 30,60 32,50
FFM [kg] 43,91 43,45 Wielokr. 2,00 37,40 53,70 41,70 46,65 16,30

przyjmując następujące oznaczenia:

tmin - najkrótszy czas reakcji,

tmax- najdłuższy czas reakcji,

     - suma wszystkich czasów reakcji,

n - ilość przypadków.
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Wartość tego wskaźnika jest procentową odwrotnością 
współczynnika zmienności szybkości reagowania 
po uwzględnieniu (odrzucenie wartości minimalnej 
i maksymalnej w teście szybkości reagowania) 
zrównoważenia wartości średnich arytmetycznych tych 
testów.

Wyniki 
W celu dokładnego poznania możliwości wysiłkowych 

grupy przed przystąpieniem do wykonywania prób zostały 
wykonane pomiary ciężaru ciała, z wyodrębnieniem 
ciężaru tkanki tłuszczowej, na specjalistycznej aparaturze 
pomiarowej (waga Tanita, model TBF-410-MA).  
Dodatkowo za pomocą algorytmów wyliczone zostały 
wskaźniki: BMI (wskaźnik wagowo – wzrostowy), FFM 
(wskaźnik ilości tkanki aktywnej masy ciała) oraz TBW 
(wskaźnik ilości wody w masie ciała).

Przeciętna osoba z badanej grupy kwalifikuje się do 
grupy osób z nadwagą względem współczynnika BMI. 
Najniższym zanotowanym współczynnikiem był 20, 
najwyższym 36. Rozstęp wyników w grupie wynosi, 
więc 16. Grupa jest zróżnicowana pod względem 
współczynnika BMI, o czym świadczy wysoki 
współczynnik zmienności (V = 14,78). Średnia ilość 
kilogramów tłuszczu w badanej grupie wynosi nieco ponad 
25,5kg z odchyleniem standartowym równym SD = 28,26. 
Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej wynosi 36%,  
a środkowe 50% grupy mieści się w wartości pomiędzy 
32% a 40%. Najliczniejsza grupa to kobiety z 35% 
poziomem tłuszczu w ciężarze ciała. Tkanka mięśniowa 
(FFM) zajmuje przeciętnie prawie 44 kilogramy. 
Najmniejszą zanotowaną wartością było 37,4kg, 
najwyższą 53,7kg. Pod względem ilości aktywnej 
tkanki mięśniowej grupa nie jest zróżnicowana,  
o czym świadczy niska wartość współczynnika zmienności 
V = 7,42. Ilość wody w organizmie badanych kobiet 
waha się w granicach od 27,4kg do 39,3. Zaś wśród osób 

tworzących przeciętny trzon ten grupy (osoby pomiędzy 
pierwszym a trzecim kwartylem) różnica pomiędzy 
najmniejszą i największą wartością wynosi niespełna 4 
kilogramy.

Profile indywidualne 
W etapie analizowania danych stworzono dla każdej 

uczestniczki indywidualny profil sprawności fizycznej. 
Wyniki każdej próby ustawione zostały w kolejności 
od najlepszego wyniku do najgorszego w danej próbie. 
Przyznano punkty od 1 do 36 według schematu pierwszy 
na liście 1 punkt, ostatni na liście 36 punktów. Na tej 
podstawie określona została rankingowa lista wyników 
każdej próby. 

W dalszej części ustalono listę numeryczną z pozycją 
każdej osoby w grupie badawczej przed i po cyklu 
treningowym. Im mniejsza sumaryczna ilość punktów tym 
wyższa pozycja na liście. Poniżej przedstawione zostały 
profile pierwszej, środkowej i ostatniej osoby z listy 
rankingowej. W celu przejrzystości profili osobowych 
zdecydowano podzielić przedstawiony w sekundach 
czas marszu przez 60 oraz czas reakcji ważonej (TR) 
podzielono przez 10.

Zmiany u pierwszej osoby z listy rankingowej 
charakteryzują się widocznym progresem w koncentracji 
reagowania (poprawa wyniku o 43%). Znaczna 
poprawa wyniku nastąpiła również w próbie siły mięśni 
brzucha, uczestniczka wykonała 5 prób więcej (33%). 
Pozostałe wyniki badań pozostają na wysokim poziomie 
charakteryzującym się: marsz – 1115 sekund (18 minut i 
35 sekund), gibkość kręgosłupa – 46,5cm, równowaga – 2 
podparcia. Jedynie czas reakcji ważonej uległ pogorszeniu 
o 86,12 milisekund.

Osoba charakteryzującą przeciętną osobę z grupy w 
pierwszym badaniu osiągnęła następujące wyniki: marsz – 
1128 sekundy (18 minut i 48 sekundy), gibkość kręgosłupa 
– 32cm, siła mięśni brzucha – 15, równowaga – 6 podparć, 

Wykres 2. Profil pierwszej osoby z listy rankingowej 
po drugim badaniu.

Wykres 1. Profil pierwszej osoby z listy 
rankingowej po pierwszym badaniu.
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Wykres 4. Profil środkowej osoby z listy 
rankingowej po drugim badaniu.

Wykres 3. Profil środkowej osoby z listy rankingowej 
po pierwszym badaniu.

Wykres 6. Profil ostatniej osoby z listy rankingowej 
po drugim badaniu.

Wykres 5. Profil ostatniej osoby z listy rankingowej 
po pierwszym badaniu.

Tabela 4. 
Zmiany wyników prób w kategoriach wiekowych

  Marsz Gibkość Siła Równowaga TR KR

60 – 64 lat

Wyższy wynik 4 11 3 4 8 11
% 27 73 20 27 53 73

Niższy wynik 11 4 12 11 7 4
% 73 27 80 73 47 27

65 – 70 lat

Wyższy wynik 2 7 7 5 5 5
% 22 78 78 56 56 56

Niższy wynik 7 2 2 4 4 4
% 78 22 22 44 44 44

71 – 75 lat

Wyższy wynik 0 7 8 3 9 6
% 0 58 67 25 75 50

Niższy wynik 12 5 4 9 3 6
% 100 42 33 75 25 50
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czas reakcji ważonej – 45,8ms, koncentracja reakcji – 
61%. W wyniku cyklu treningowego zaobserwowano 
poprawę wyników w próbie gibkości kręgosłupa (6,5cm) 
oraz reakcji ważonej (38ms). Nie uległy zmianie wyniki 
siły mięśni brzucha oraz równowagi. Pogorszeniu uległy 
wyniki próby koncentracji równowagi oraz czas marszu 
odpowiednio o: 16% i 28s.

Ostatnia osoba na liście rankingowej grupy w 
pierwszym badaniu osiągnęła następujące wyniki: 
marsz – 1404 sekundy (23 minuty i 24 sekundy), 
gibkość kręgosłupa – 38cm, siła mięśni brzucha – 0, 
równowaga – nie ukończona próba, czas reakcji ważonej 
52ms, koncentracja równowagi – 67%. W wyniku cyklu 
treningowego zaobserwowano następujące zmiany: czas 
marszu zmniejszył się o 257s (4 minuty i 17 sekund), 
czas reakcji ważonej skrócił się o 4ms, próba równowagi 
została zaliczona (9 podparć). Siła mięśni brzucha nie 
uległa zmianie.

Zauważono, że pod wpływem systematycznych 
zajęć ruchowych zwiększa się wytrzymałość kobiet w 
wieku 60 – 75 lat. Największe zmiany wytrzymałości 
zaobserwowano w grupie kobiet w wieku 71 – 75 lat. 
Wszystkie osoby z tej kategorii miały krótszy czas 
marszu po cyklu treningowym. W pozostałych grupach 
wiekowych również odnotowano duży odsetek poprawy 
wyniku próby, odpowiednio 73% i 78%. Znaczące zmiany 
procentowe w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej 
mogą świadczyć o możliwości wpływania na poziom 
równowagi kobiet przez cały okres życia. Wraz z wiekiem 
jednak zmniejsza się wpływ aktywności fizycznej na 
gibkość kręgosłupa. 

Podział na kategorie wiekowe podkreśla fakt 
ograniczonych możliwości wpływania na poziom czasu 
reakcji prostej oraz koncentracje reagowania. Jedynie u 
kobiet w wieku 60 – 64 lata zaobserwowano zmianę u 
73% procent badanych. Z badań wynika, że biorąc pod 
uwagę całą grupę wiekową możemy spodziewać się 
zmian u około połowy uczestniczek.

Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

systematyczny udział w zajęciach gimnastyki ogólnej • 
przyczynia się w znaczącym stopniu do poprawy 
wytrzymałości, siły i równowagi kobiet w wieku 71 – 
75 lat,
reakcja prosta okazała się jedynym parametrem nie • 
ulegającym znaczącym zmianom; tylko w grupie 
wiekowej 60 – 64 lat odnotowano istotne zmiany 
procentowe,
czas marszu na 2000m w wyniki systematycznych zajęć • 
uległ skróceniu u 83% badanych kobiet, bez względu 
na kategorie wiekową; średnia zmiana wyniku u tych 
kobiet wynosiła 136 sekund (2 minuty 16 sekund); 
wykazano, że zmiany te są istotnie statystycznie,
zwiększyła się gibkość kręgosłupa pod wpływem treningu • 
zdrowotnego u 69% badanych, średnio o 13,5cm; gibkość 

kręgosłupa można zwiększyć w każdej grupie wiekowej,  
o czym świadczy fakt, że największa poprawa wyniku 
nastąpiła u 77-letniej kobiety; średnio gibkość 
kręgosłupa na podstawie próby z testu Eurofit zwiększa 
się o 5,3cm; wykazano, że zmiany te nie są istotnie 
statystycznie,
siła mięśni brzucha nie ulega znaczącym zmianą • 
pod wpływem treningu zdrowotnego; należy jednak 
podkreślić fakt, że u niektórych badanych kobiet (64 i 
75 lat) znacząco poprawił się wynik próby siły mięsni 
brzucha – wykonały o 10 powtórzeń więcej,
zmiana poziomu równowagi wyznaczona za pomocą • 
próby stania na dominującej nodze z zamkniętymi 
oczami średnio zmienia się o 4 podparcia; jak wynika 
z przeprowadzonych badań wraz z wiekiem znacząco 
pogarsza się równowaga kobiet; nie jesteśmy w stanie 
określić za pomocą przeprowadzonych badań, w jaki 
sposób trening zdrowotny hamuje spadek poziomu 
równowagi; wiemy natomiast, że nawet systematyczny 
trening zdrowotny w grupie kobiet w wieku 71 – 75 lat 
nie skutkuje utrzymaniem poziomu równowagi,
trening zdrowotny wpływa na utrzymanie • 
poziomu reakcji ważonej bez względu na wiek; 
nie zaobserwowano istotnych statystycznie 
zmian; widoczna zmiana nastąpiła pod względem 
rozproszenia wyników wokół średniej arytmetycznej. 
Średnia poprawa wyniku wynosi 83 milisekundy, 
a maksymalna wynosiła 383ms i zaobserwowana była  
u najstarszej 75 letniej uczestniczki; zaobserwowana, 
że związana również z tym parametrem koncentracja 
reagowania jest wielkością zmieniającą się w 
sposób bardzo indywidualny; wynika to z faktu, 
że największą 75% poprawę wyniku zanotowano  
u kobiety 70-letniej, a największe pogorszenie (78%) u 
kobiety 71-letniej. 

W toku badań potwierdziła się hipoteza badawcza, 
że systematyczny wysiłek fizyczny kobiet w wieku 
60 – 75 lat o charakterze ogólnokondycyjnym wpływa 
na podniesienie sprawności fizycznej. Szczegółowe 
analizy, co do wielkości zmian wskazują, że to właśnie 
predyspozycje indywidualne oraz stan zdrowia wpływa 
na podwyższenie lub obniżenie poziomu sprawności, 
a nie wiek kalendarzowy osoby. Wielokrotne skrajne 
wyniki osób w tym samym wieku są tego dowodem.

W celu pogłębienia opracowanych wyników 
badań zaleca się poszukiwanie zależności pomiędzy 
poszczególnymi próbami oraz poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, jaki parametr jest podstawą 
do utrzymywania optymalnego poziomu sprawności 
fizycznej. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, 
czy ukierunkowanie treningu zdrowotnego na poprawę 
wybranej zdolności motorycznej ma szczególne znaczenie 
w aktywności ruchowej osób starszych.
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Age and sex differences in leg strength in stepping up movements
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Аnnotation:
The purpose of this study was to test 
how much aging changes affect the 
human motor system with respect 
to relative leg strength. 15 elderly 
(7 females, 8 males, av. age 67.1 
years) and 28 young (13 females, 
15 males, av. age 22.5 years) 
persons participated in the study. The 
measurement station consisted of a 
step-box and four tactile leg sensors. 
Two of them were placed on a 
platform on the floor and the other two 
on a 30.5 cm (12 inches) high step-
box. Subjects walked up and down 
irregularly and as quickly as possible 
on the step-box with the right and 
the left leg in response to two lights. 
The leg strength was measured in a 
series of 20 movements indirectly by 
the time of straightening the leg put 
on the step-box. We have found that 
the speed of stepping up movements 
(explosive and dynamic strength of 
leg straightness) was higher in the 
young than elderly subjects for the 
left and right leg by 21.3 % and 21.8% 
respectively. Elderly female subjects 
walked up slower than elderly male 
subjects only with the left leg by 
10.3% and by 24.7% more slowly 
than young female subjects. Elderly 
men were slower than young ones 
by 18.6 %. No statistically significant 
differences were found in the speed 
of stepping up movements between 
young female and male subjects for 
both legs.

Прусик Катерина, Лапсо Януш, Ги-
ованіс Василіус, Прусик Крістоф. 
Вік і статеві відмінності в силі ніг і 
активізації рухів. Мета даного дослі-
дження полягала в перевірці того, на 
скільки вік впливає на зміни в опорно-
руховому апараті людини по відношен-
ню до відносної сили ніг. У дослідженні 
брали участь 15 літніх людей (7 жінок, 
8 чоловіків, середній вік 67,1 років) і 28 
молодих людей (13 жінок, 15 чоловіків, 
середній вік 22,5 року). Станція виміру 
складалася зі сходинки (ящика) і чоти-
ри тактильних датчиків для ніг. Два з 
датчиків були розміщені на платформі 
на підлозі, а два інших на ящику за-
ввишки 30,5 см (12 дюймів). Випробо-
вуваний сходив на сходинку по черзі і 
щонайшвидше лівою і правою ногою 
у відповідь на два індикатори. Сила 
ніг була зміряна в серії з 20 рухів при 
випрямленні ноги в кожному кроці на 
ящику. Встановлено, що швидкість 
активізації рухів (вибухові і динамічні 
властивості ніг мають прямолінійну за-
лежність) була вища у молодих, чим 
літніх для лівої і правої ноги на 21,3% і 
21,8% відповідно. Літні жінки і чоловіки 
сходили на сходинку повільніше тільки 
з лівої ноги на 10,3% і на 24,7%, чим 
молоді жінки. Літні чоловіки виконува-
ли сходження повільніше, ніж молоді 
на 18,6%. Статистично значущих від-
мінностей не було знайдено в швидко-
сті нарощування руху між молодими 
жінками і чоловіками для обох ніг. 

Прусик Катерина, Лапсо Януш, Гиова-
нис Василиус, Прусик Кристоф. Воз-
раст и половые различия в силе ног и 
активизации движений. Цель данного ис-
следования заключалась в проверке того, 
сколько возраст влияет на изменения в 
опорно-двигательном аппарате человека 
по отношению к относительной силе ног. 
В исследовании принимали участие 15 по-
жилых людей (7 женщин, 8 мужчин, сред-
ний возраст 67,1 лет) и 28 молодых людей 
(13 женщин, 15 мужчин, средний возраст 
22,5 года). Станция измерения состояла 
из ступеньки (ящика) и четыре тактильных 
датчиков для ног. Два из датчиков были 
размещены на платформе на полу, а два 
других на ящике высотой 30,5 см (12 дюй-
мов). Испытуемый восходил на ступеньку 
поочередно и как можно быстрее левой и 
правой ногой в ответ на два индикатора. 
Сила ног была измерена в серии из 20 
движений при выпрямлении ноги в каж-
дом шаге на ящике. Установлено, что ско-
рость активизации движений (взрывные и 
динамические свойства ног имеют прямо-
линейную зависимость) была выше у мо-
лодых, чем пожилых для левой и правой 
ноги на 21,3% и 21,8% соответственно. 
Пожилые женщины и мужчины восходили 
на ступеньку медленнее только с левой 
ноги на 10,3% и на 24,7%, чем молодые 
женщины. Пожилые мужчины выполняли 
восхождение медленнее, чем молодые на 
18,6%. Статистически значимых различий 
не было найдено в скорости наращивания 
движения между молодыми женщинами и 
мужчинами для обеих ног. 

Keywords:
step-box, stepping up, relative leg 
strength.

сходинка для сходження, активізація, 
відносна сила ніг.

ступенька для восхождения, активизация, 
относительная сила ног.

Introduction 1

Stepping up movements are very important forms of 
human everyday life motor behaviour. We perform the 
movements getting on the train, bus, etc. or walking up 
the stairs. Aging processes cause a decrease in the strength 
of muscles (Izquierdo, 1999; Lexell, 1995; Hakkinen, 
1991), which in seniors is demonstrated by slowing the 
movements (St George et al., 2007; Latecka et al., 2006, 
Metter et al., 2005). 

In the presented study we have applied the step-test to 
examine the relative strength of legs. Many researchers 
(Barry et al., 2005; Simoneau et al., 2005) test age and sex 
differences in strength on the basis of absolute strength 
(maximum strength abilities). Relative strength expresses 
human strength abilities with respect to the mass of the 
subject’s body and therefore is stronger related to the human 
motor efficiency , which determines the effectiveness in 
everyday activities.

The main aim of our studies is to show to what degree 
the aging process causes a decrease of relative leg strength 
in women and men and whether any sex differences occur 
in the strength in young and elderly people. We have put 
forward  a hypothesis that the age differences are greater in 
the female than in the male group, and the sex differences 
© Katarzyna Prusik, Janusz Lapszo, Vassilios Giovanis, 
    Krzysztof Prusik, 2011

may occur only in the elderly group. Our studies are also 
directed to showing the need and sense of practising the 
strength of legs in seniors. 

Step-tests that require the performance of stepping 
up movements were usually used to test the energetic 
possibilities of the human motor system. In this application 
the most popular step-tests are Harward (Meyers, 1969) 
and Margaria-Kalamen’s test (Margaria, 1966). The 
former enables the estimation of aerobic, the latter the 
anaerobic efficiency of the human energetic system.

The total strength of extensors in stepping up movements 
consists of explosive (initiation of the movement) and 
dynamic (speed of performing movements) muscles 
strength. Researchers with respect to human strength 
very often measure the maximum explosive, dynamic 
and isometric strength. The explosive maximum relative 
leg strength is usually tested by vertical (jumps upwards) 
and horizontal jumps (jumps forwards). The jump method 
was  often used in sport. Subjects were asked to perform 
a series of jumps on tensometric platforms (Bosco, 1992) 
or upon step-box (Giovanis, 2008; Giovanis et al. 2006). 
Giovanis and co-workers (2006) used the step-test to 
study the explosive strength and strength endurance in 
skiing. The jump method is not safe for seniors.

Stepping up and down movements in everyday life 
pose a risk of falling down for seniors. Our another study 
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has shown a very strong correlation between the leg 
strength (Lapszo et al., 2010), speed of locomotion and 
rotation movements (Łapszo et al.,2008) and the balance 
control ability in elderly people. These findings indicate 
that the strength of legs,  the speed of locomotion and 
rotation movements determine the safety (the fall risk) of 
everyday movements performance with respect to balance 
control in seniors. Greater strength of legs and speed of 
locomotion and rotation movements might reduce the 
risk of falls. In the further research we are going to use 
the research method presented in this paper to show how 
much active lifestyle (biking, jogging, walking, dancing, 
hiking, etc.) in seniors can improve the strength of legs 
and how large are the differences between physically 
active and inactive elderly people. We have found such 
differences with respect to the speed of locomotion and 
rotation movements (Łapszo et al., 2006). We would like  
to show the forms of senior physical activity that engages 
the lower part of body and markedly improves the strength 
of legs, the speed of locomotion and rotation movements 
and in this way increases the balance control ability and 
safety of everyday motor behaviour in seniors. 

28 young (13 female and 15 male – av. age 22.5 years, 
SD = 0.84) and 15 elderly (7 female and 8 male – av. age 
67.1 years, SD= 7.1) subjects participated in the study. The 
elderly subjects did not report any CNS and movement 
disorder diseases or any falling down accidents. The 
Human Research Consultants had no objections to the 
measurement procedure in the experiment  applied in the 
study. 

Method
A psychomotor timer (Łapszo, 2002) was used in 

conjunction with a measurement station to test stepping 
up movements. The measurement station is a part of leg 
and arm strength timer, which we have constructed to test 
the relative strength of muscle groups fundamental for 
every day motor activities (Prusik et al., 2010).

The measurement station consisted of a step-box and 
four tactile leg sensors located on two platforms (Fig.1). 
Two leg sensors were placed on a platform on the floor 
and the other two on a 30.5 cm (12 inches) high step-box. 
Each sensor consisted of two circle, tiny, resistance plates. 
In the stepping-up task, subjects walked up and down as 

quickly as possible on the step-box in response to two 
lights placed on the shoulder level in front of the subject. 
Left light stimulated stepping up and down with the left 
leg, while the right light with the right leg. 

Subjects were stepping up and down with the right 
and the left leg irregularly in a series of 20 stepping up 
movements (each leg 10 times). The leg strength was 
measured indirectly by the time elapsing from the instant 
of releasing the floor leg sensor to the instant of putting 
the leg on the step-box leg sensors by the other leg than 
the one which was just put on the box. Straightening of 
the leg put on the step-box caused taking off the foot of 
another leg from floor and displacing the foot on the step 
box. The faster the subject was able to straighten the leg 
put on the step-box, the shorter was the time of puting of 
another leg on the box.

The measured time reflected the explosive (fast 
initiation of movements) and dynamic (fast performing 
of the stepping up movements) leg strength together. 
The average for 5 measurements of stepping up time of 
the right leg (STr) and the left (STl) leg reflects the total 
strength (explosive and dynamic strength together) of the 
left and the right leg in the stepping-up task respectively. 
During the experiment subjects could put (not support) 
their hands on handrails located on the right and the left 
side of the step-box. In this way the elderly people were 
protected against the falls and were able to perform the 
tested movements with maximum speed.

Results
Three-way Anova (age x sex x leg) was used to analyse 

the respective differences in leg strength with the “p” 
value set up at 0.05. Table 1 presents the average values 
of stepping up time (STr and STl) as measures of relative 
strength of the left (STr) and the right (STl) leg. Table 2 
shows the absolute and relative age and sex differences in 
leg strength for the left (STr) and the right (STl) leg. 

The analysis of age differences has shown that the 
relative leg strength was smaller in the elderly subjects, 
compared to the young ones. The age absolute and relative 
differences were as follows: for the left leg 0.277 s and 
21.3 % , 0.291 s and 21.8 % for the right leg. 

We have found the largest age differences in leg 
strength between female elderly and young subjects for 

Fig.1. The measurement station to test the speed of 
stepping up with the left and the right leg.

Lamps - leg stimili

Parallel bars

Step
ballast box

Leg sensors
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the left leg (0.352 s, 26.9 %), big and similar in female 
(0.308 s and 22.6 %) and male (0.284 s and 21.7 %) older 
subjects for the right leg and the smallest for left leg in 
older men (0.201 s and 15.4 %).

The research has shown that the aging process 
impaired more the strength of legs in women (av. 24.8 
%) than in men (av. 18.6 %). The right leg is impaired by 
6.3 % more than the left leg by the aging process in men, 
while in women the left leg is impaired by 4.3 % more 
than the right leg. 

With respect to sex differences our study has shown 
that elderly female subjects have demonstrated smaller 
than males relative strength of the left leg by 10.3 %. 

Discussion and conclusions
The analysis of obtained results has shown that 

aging causes a decrease in strength of leg muscles. The 
age differences in strength have been found by many 
researchers who usually measured maximum dynamic 
and isometric strength of muscles in an isolated way (the 
strength of a chosen muscle group) in biomechanical 
laboratories and rehabilitation centres with using different 
sort of dynamometers, tensometric devices (Kubo et al., 
2007; Barry et al., 2005) and sometimes very complicated 
measurement equipment (Petrella et al., 2005). 

To measure the leg strength in the presented study we 
have used a computed method, which can be applied to test 
the explosive and dynamic strength together (total strength) 
in an indirect way by measuring the time of stepping up 
movements in response to audio-visual stimuli. 

Motor reacting (responding to stimuli) in a natural 
way forces subject to perform movements as fast as 
possible. The dynamometric and tensometric methods 
require generating high motivation to demonstrate the 
maximum strength abilities in elderly subjects. Therefore, 
the method applied in the presented study seems to be 
more useful to test strength in seniors. Furthermore, the 
obtained results of strength measurements presented in 
time units are easier to transfer into everyday life activities 
than surmounted resistance of external mass expressed in 
kilograms. Elderly subjects who have a shorter time of 
stepping up movements obtain information that they are 
able to get on the train, bus, tramway easier and walk up 
the stairs faster.

Other researchers used stepping task on a flat surface 
(stepping back and forward or to the sides; Demura et al., 
2008; George et al., 2007) or up and down but at small 
elevations of the step (5 cm, Demura et al., 2008) to 
examine the age differences. These studies were directed 
to testing leg reaction and response time, the influence of 
disturbing factors (split attention) on stepping movements 
in seniors in the aspect of the risk of falls. In this study 
elderly subjects could not demonstrate the maximum 
strength (speed of movements) because of the inertia of 
the body, which could cause falls in a situation of very fast 
reacting. Furthermore, in stepping task on a flat surface 
(in the horizontal plane) different muscles took part than 
in stepping up (in the vertical one) movements. Summing 
up, the stepping up method applied in the presented study 

Table 1 
The speed of stepping up movements (ST, relative leg strength)  for left and right leg in tested groups.

Strength Left leg strength Right leg strength
Times ST right leg ST left leg
Groups M SD M SD
Elderly 1.579 0.221 1.629 0.305
Young 1.302 0.192 1.338 0.214

Female Elderly 1.656 0.209 1.668 0.261
Female Young 1.304 0.243 1.360 0.272
Male Elderly 1.502 0.208 1.590 0.338
Male Young 1.301 0.151 1.306 0.136

Table 2 
The absolute and relative differences in the speed of stepping up movements  (ST, relative leg strength)  

between tested groups for left and right leg.

Differences Absolute differences [s] Relative differences [%]
Strength Left leg Right leg Left leg Right leg
Times ST right leg ST left leg ST right leg ST left leg

Elderly-Young 0.277 0.291 21.3 21.8F=98.2 p<0.001 F=65.8 p<0.001

Female Elderly-Young 0.352 0.308 26.9 22.6F=54.7 p<0.001 F=28.9 p<0.001

Male Elderly-Young 0.201 0.284 15.4 21.7F=44.8 p<0.001 F=38.9 p<0.001

Female-Male Elderly 0.154 0.078 10.3 4.9F=10.7 p<0.002 x

Female-Male Young  0.003 0.054 0.2 4.1 x x
       x – statistically insignificant differences
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enables reacting with the maximum speed (small risk of 
falls) and is related to a different kind of motor responses 
than the horizontal stepping method. 

Our study has shown that the aging process slows 
down the stepping up movements to a high degree. We 
have found not only age but also sex differences in the 
elderly in the speed of stepping up. Our findings support 
results of Demura et al. (2008) with respect to age 
differences in stepping task in elderly subjects. Demura 
et al. (2008) did not find sex differences in stepping tests 
in older people, while we have found such a difference 
in the speed of stepping up for the left leg. We have 
hypothesised larger leg strength in male than female 
subjects. The results obtained support our hypothesis with 
respect to left leg.  The male elderly group demonstrated  
the left leg markedly   stronger than  right  one  in stepping 
up movement speed. Therefore, the stepping up method 
seems to be more discriminative with respect to sex and 
leg differences than the horizontal stepping method. 

We have found relative strength for the left and the right 
leg on average smaller by 21.6 % in elderly than in young 
subjects. Our earlier study (Latecka et al., 2006) showed 
42 % slower locomotion of elderly people in comparison 
to the young ones. We think that elderly subjects perform 
locomotion than stepping up movements almost twice 
slower in comparison to young subjects not because of the 
greater aging changes in the structure of leg muscles but 
because in the horizontal stepping  experiments elderly 
subjects did not perform the movement with maximum 
speed being afraid of falls, (inertia of the body). 

The 21.5 % (on average for both legs) age difference 
in the leg strength obtained in this study is also observed 
in real life. Elderly people walk up the stairs and get 
on a bus, tramway or train much more slowly than young 
ones. In our earlier study we have found that inactive older 
people were by 22 % slower in locomotion and rotation 
movement than active older people (Lapszo et al., 2006). 
Cunha and co-workers (2010) have shown that a walking 
intervention program improves the distance traveled by 
elderly women in a 6-minute walking test. Hökelmann 
(2006) applied a music and movement intervention 
program in seniors, which allows improvement in 
cardiovascular endurance, rhythmic abilities, balance, 
reaction time and power in this group. The intervention 
programs improving the motor abilities in seniors were also 
conducted by vibration muscles training (Niewiadomski 
et al., 2005). On the basis of the studies we suppose that 
various intervention programs that require producing 
fast leg movements (dancing, nordic walking, jogging) 
or large leg strength (biking, hiking, strength training) 
can also significantly reduce the age differences in the 
speed of stepping up movements. The effects of different 
intervention programs can be controlled by using motor 
tests (as the test presented in this study) and also by 
measuring biochemical, physiological and mental factors 
(Gault et al., 2009; Niewiadomski et al., 2007; Borcz et 
al., 2006; Blaser and Hökelmann, 2009).

In the analysis of leg strength lateral differences 
we have found that the aging process causes a greater 
decrease in leg strength for the right (21.7%) than the left 
leg (15.4 %) in male elderly subjects. The obtained results 

suggest that aging impairment may cause lateralization 
in leg strength in older men. The difference of the age 
changes of the strength between the left (26.9 %) and the 
right (22.6 %) leg occurs also in female elderly subjects, 
but   they are not so marked (not statistically significant) 
as in male seniors. The obtained results show that male 
subjects are more efficient in stepping up movement 
with the left (Tab. 1) than the right leg and suggest that 
elderly women might have stronger right than the left leg. 
Further research is necessary with respect to aging and 
sex lateralization of leg strength in older people.

In young subjects we did not find lateral differences in 
leg strength, although the 4.1 % leg difference in female 
young subjects suggests a possibility of such lataralization 
also in the young group. It is reported that the leg strength 
lateralization in young people can be caused by practising 
specific sports. The research on students who studied 
skiing specialisation at the university of Athens showed 
lateralization in the static strength of legs (Giovanis et 
al., 2006). The students demonstrated the right leg was 
stronger than the left one. These findings suggest that 
the practice of skiing may improve the strength of the 
right more than the left leg. Concluding, our study has 
not shown the lateral differences in leg strength in youth, 
but has shown such differences in male elderly subjects 
and indicates a possibility of leg strength lateralization 
in female young and older women if larger groups be 
tested.

Other researchers who concentrated on testing the 
initiation and speed of stepping movements on flat 
surfaces (George et al., 2007; Berg & Blasi, 2000) and 
in conditions in which attention was split (Ashton-Miller 
et al., 2005; Melzer & Oddsson, 2004; Chen et al., 1996) 
also showed age differences in most of the tested factors. 
The conditions of such studies are more related to the 
walking situation than stepping up stairs or getting on 
the bus, train, or tramway. So our studies are related to 
a vertical stepping up situation (the relative height of the 
step – 30.5 cm, 12 inches) and in this sense are different 
from the earlier horizontal stepping (walking) studies. The 
presented studies on age, sex and leg differences in vertical 
stepping task explore the human motor behaviour which 
is  less known than horizontal stepping movements but 
not less important in the aspect of safety in performance 
of different movements. 

The presented study and the previous ones (Łapszo 
et al., 2008, Lapszo et al. 2006, Latecka et al., 2006) 
are directed to the elaboration a multidimensional test 
of fundamental motor efficiency for everyday activity, 
in which the presented step-test will be used. We are 
also planning to use the method to test the initiation 
(explosive strength), execution (dynamic strength) and 
total (explosive and dynamic strength together) time in 
stepping up movements of older people who systematically 
participate in organised (intervention programs; Cunha et 
al., 2010; Hökelmann, 2006) recreational forms of motor 
activity (walking, jogging, biking, dancing, hiking) to 
evaluate the influence of different forms of motor activity 
on fundamental for everyday activity motor and mental 
(feeling of high fitness, motor safety and movement 
confidence) efficiency. 
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редагування в WORD, Excel (шрифт 10) або у вигляді окремих файлів у форматі jpg (300x300dpi). 

Формули (шрифт 10) - редактори формул: MathType Equation, MathMagic Pro Equation, Microsoft Equation. 
Фото - в окремому файлі у форматі jpg (300x300dpi).

 
Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 500-600 знаків. Додати переклад прізвища та ініціалів 

автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. Структура анотації: мета, матеріал, результат.
Ключові слова: ( 5-6 слів). 

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена  стаття).

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло навести - 

матеріал і методи дослідження, організація дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5-7) у відповідності до Міжнародного стандарту українською, російською або англійською мовою. Для 

джерел на інших мовах додавати паралельну назву англійською.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.
Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. журналу. 
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку 

надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Web-сторінки: 

     http://www.sportpedagogy.org.ua - головна сторінка журналу;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org 

Довідка: тел.: (057) 755-73-58; факс: (057) 706-15-60. моб.: 097-910-81-12; 
поштова адреса: Єрмаков  Сергій Сидорович, а/с 11135, м.Харків-68, 61068.
e-mail: sportart@gmail.com 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ АНОТАЦІЙ:
Оскільки анотації та їх структура буде оцінена зарубіжними базами журналів (БД), то необхідно підготувати анотації у 
такий спосіб та з врахуванням наступного:
Не вживати “У статті..” та не повторювати змістовну частину назви статті.
В анотації речення повинні бути нескладними. Це значно полегшує якість перекладу на англійську мову. 
Ваша анотація буде оцінена за 3-ма параметрами: високий, середній і недостатній рівень.
У разі недостатнього рівня журнал отримає низьку оцінку і відповідно може втратити перспективи свого перебування у 
базі.
Обсяг 500-600 знаків без урахування ПІБ автора і назви статті.
СТРУКТУРА:
1-ше речення:
Анотацію розпочинати зі слів - РОЗГЛЯНУТО...., НАВЕДЕНО...., ПОКАЗАНО... та інш. (необхідно дати відповідь на питання - 
про що йде мова у статті?) і далі продовжувати виходячи з мети роботи і завдань. 
2-ге речення, при необхідності і 3-тє:
зазначити матеріал для дослідження. Його розпочинати зі слів - “ У експерименті приймали участь ??? спортсменів у віці 
??-?? років”.
АБО - “У дослідженні використано дані анкетного опитування ?? вчителів ФК середньої школи”.
АБО - “Даними для дослідження слугували відеозаписи чемпіонату Європи...”
Або - “Наведено аналіз публікацій...”. Якщо стаття підготовлена за аналізом літератури.
Або схоже на зазначене вище.
4-те і 5-те речення, при необхідності і 6-те:
навести результати дослідження. Розпочинати зі слів - ДОВЕДЕНО...., ОЦІНЕНО...., ВСТАНОВЛЕНО...,  повинно бути твер-
дження про...
Також навести переклад назви статті та ПІБ авторів на двох інших мовах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ.
5-7 джерел за міжнародним стандартом (автор, автор, автор, назва, місце видання, рік, номер, стор.). Рекомендується 
посилання на наукові журнали включати до основного списку з 5-7 найменувань. Інші посилання розміщати в тексті ( у 
вигляді: Іванов П.П., 2009 або www.nbuv.gov.ua). 
Посилання на публікації англійською мовою включати повністю до списку літератури.
Посилання німецькою та інш. (окрім укр., рос., англ.) включати до основного тексту статті.
Посилання на сторінки в мережі інтернет включати до основного тексту статті.
Наприклад (список літератури): 
для статей з журналу:
1. Петров А.А., Русінов П.Б., Іванов С.М. Характеристика силової підготовленості спортсменів. Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2007, №7, С. 99–101.
для монографій:
2. Иванченко П.О., Демченко С.Л. Соревновательная и тренировочная деятельность, Киев, Знание, 2009, 258 с.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Наприкінці статті навести російською мовою повні ПІБ авторів, а також поштову адресу и повну назву ВНЗ (якщо є офіційна 
назва ВНЗ англійською - також вислати).

До уваги авторів, для яких важливим показником наукової діяльності є індекси, що наводяться зарубіжними базами 
даних. Рекомендуємо наприкінці статті подавати російською мовою для Російського індексу наукового цитування дані 
розділу «Информация об авторах» та англійською «Information about the authors» для БД IndexCopernicus та DOAJ 
(Directory of Open Access Journals).  Це дозволить уникати непорозумінь при перекладі редакцією інформації на російську 
і англійську мову. Рекомендуємо ретельно готувати анотацію, оскільки саме її якість підвищує Ваш рейтинг у БД. У разі 
необхідності Ви можете виходити з обсягу анотації від 500-600 і до 1000 знаків. До списку літератури включайте статті з 
вітчизняних наукових журналів за списком ВАК, що піде їм на користь. Не захоплюйтесь самоцитуванням. Рекомендуємо 
для статей оглядового характеру і які підготовлено за аналізом літератури ОБОВ’ЯЗКОВО включати дані Вашого ек-
сперименту. Інакше стаття буде непоміченою, що знижує Ваш індекс. Для статей у спіавторстві розраховуйте кількість 
сторінок на одного автора. Наприклад, стаття у 8 сторінок - це дуже малий обсяг. В архіві журналу Ви можете знайти статті 
у співаторстві обсягом від 15 і до 35 сторінок. Також рекомендуємо направляти до редакції статті у співавторстві з науков-
цями інших країн.
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