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Загальні передумови успішності фізичного виховання  

студентів спеціальної медичної групи
Бабенко В.Г., Євдокимова Л.Г., Тупиця Ю.І., Хапсаліс Г.Л.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 
Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Розглянуто систему фізичного 
виховання студентів. Показано 
оздоровчий вплив організованих 
форм занять фізичними вправа-
ми на організм студентів. Розкри-
вається концептуальний підхід 
до механізму функціонування 
системи фізичного виховання в 
різних умовах діяльності. вста-
новлено, що існуючі системи 
зміцнення здоров`я та підтри-
мання належних фізичних конди-
цій мають тісний взаємозв'язок. 
вони залежать від заздалегідь 
сформованої позитивної мотива-
ції студентів до вдосконалення і 
самовдосконалення засобами 
фізичної культури і спорту. Ре-
комендовано проводити заняття 
у тісній взаємодії з іншими на-
вчальними дисциплінами під ке-
рівництвом досвідчених фахівців 
медицини і фізичного виховання.

Бабенко В.Г., Евдокимова Л.Г., Тупица 
Ю.И.,  Хапсалис Г.Л. Общие предпосыл-
ки успешности физического воспитания 
студентов специальной медицинской 
группы. Рассмотрена система физического 
воспитания студентов. Показано оздорови-
тельное влияние организованных форм заня-
тий физическими упражнениями на организм 
студентов. Раскрывается концептуальный 
подход к механизму функционирования си-
стемы физического воспитания в различных 
условиях деятельности. Установлено, что 
существующие системы укрепления здоро-
вья и поддержания надлежащих физиче-
ских кондиций имеют тесную взаимосвязь. 
Они зависят от предварительно сформиро-
ванной позитивной мотивации студентов к 
совершенствованию и самоусовершенство-
ванию средствами физической культуры и 
спорта. Рекомендуется проводить занятия в 
тесном взаимодействии с другими учебными 
дисциплинами под руководством опытных 
специалистов медицины и физического вос-
питания.

Babenko V.G., Evdokimova L.G., Tupitsa 
J.I., Hapsalis G.L. The general of the 
precondition of success of physical 
training of students of special medical 
group. The system of physical education 
of students is considered. Health influence 
of the organized forms of employments 
is rotined by physical exercises on the 
organism of students. The conceptual 
going opens up near the mechanism 
of functioning of the system of physical 
education under various conditions of 
activity. It is set that the existent systems of 
strengthening of health and maintenance of 
the proper physical standards have close 
intercommunication. They depend on the 
preliminary formed positive motivation of 
students to perfection and self-perfection 
of physical culture and sport facilities. It is 
recommended to conduct employments 
in the close co-operating with other 
educational disciplines under the direction 
of experimental specialists of medicine 
and physical education.

Ключові слова:
студенти, спеціальна медична 
група, фізичне виховання, оцін-
ка, оздоровчий ефект.

студенты, специальная медицинская 
группа, физическое воспитание, оценка, 
оздоровительный эффект.

students, special medical group, physical 
training, estimation, improving effect.

Вступ.1

Одним із головних завдань сучасної вищої шко-
ли є розкриття засобами фізичної культури і спорту 
здібностей кожного студента, підготовка і виховання 
його, як особистості, готової до безпечної життєді-
яльності у непростих умовах сучасного суспільства. 
Саме питанням удосконалення процесу фізичного 
виховання студентів навчальних закладів вже багато 
років приділяється активна увага сучасних дослідни-
ків. Однак, кожного року нам доводиться спостерігати 
невпинний процес поступового збільшення загальної 
кількості студентів-першокурсників з різними відхи-
леннями у стані здоров’я, травмами, хронічними хво-
робами, недостатнім фізичним розвитком. 

На превеликий жаль, майже до останнього часу цим 
актуальним аспектам не приділялося достатньо уваги, 
а сама проблематика розглядається як вузько спрямова-
на мета незважаючи на те, що процес підготовки про-
фесійної спрямованості майбутніх фахівців органічно 
з’єднаний зі змістом їх фізичного виховання. 

Історіографія не багата на дослідження в цій об-
ласті і незважаючи на суттєву наукову та практич-
ну актуальність дослідження, проблеми зміцнення 
здоров`я засобами фізичної культури і спорту у по-
єднанні з мотивацією студентів спеціальної медичної 
групи до занять з фізичного виховання спеціально не 
вивчались. Більшість наукових праць та досліджень, 
які видавалися і проводилися у межах цієї галузі, при-
свячувалися, в основному, фізичному вихованню сту-
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дентів вузькофахової спрямованості в рамках навчан-
ня у вищих закладах освіти. 

Як правило, центральне місце в системі фізич-
ної підготовки займає цілеспрямоване використання 
спеціально підібраних форм, засобів і методів, які є 
життєво важливими для подальшої успішної профе-
сійної діяльності, загальної і спеціальної витривалос-
ті, всебічної стійкості, швидкості, розвитку функції 
уваги, особистих якостей, які складають загальну 
структуру організаційних здібностей людини [4, 5]. 
Це все повинно спрямовуватися на те, щоб соціально-
обумовлену необхідність цілеспрямованого вдоскона-
лення здоров’я і фізичного стану трансформувати в 
культурну необхідність прагнення до фізичного вдо-
сконалення і самовдосконалення засобами фізичної 
культури і спорту. 

Дослідження виконано у відповідності до плану 
загальнокафедрального дослідження кафедри сус-
пільних наук Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі і кафедри фізичного 
виховання Київського університету імені Бориса Грін-
ченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження  – аналіз системи фізичного ви-

ховання як об’єктивного критерію оздоровчого впли-
ву організованих форм занять фізичними вправами на 
організм студентів спеціальної медичної групи.

Методи дослідження: аналіз нормативних доку-
ментів, літературних джерел і архівних матеріалів, 
узагальнення передового досвіду практичної роботи 
шляхом опитування найбільш кваліфікованих викла-
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дачів, інструкторів-методистів, а також на педагогіч-
них спостереженнях за організацією навчального про-
цесу зі студентами спеціальної медичної групи.

Результати дослідження. 
Загальновідомо, що основним фундаментальним 

положенням фізичного виховання у вищому навчаль-
ному закладі є принцип оздоровчої спрямованості [5, 
6]. Як правило, його основний зміст зосереджується в 
досягненні якомога більшого корекційно-оздоровчого 
ефекту від занять фізичною культурою. Однак, не-
зважаючи на простоту цього оздоровчого принципу, в 
практичній діяльності педагогів при його втіленні в 
реалії зустрічається ряд значних труднощів, які сто-
суються організації та проведення заходів з фізичного 
виховання у навчальному закладі зі студентами спеці-
альної медичної групи. 

Слід зазначити, що майже кожна навчальна про-
грама передбачає вирішення оздоровчих задач па-
ралельно з освітніми і виховними. Основні задачі 
реалізуються на основі традиційного підходу до по-
будови навчального процесу за аналогією з іншими 
предметами, а процес фізичного виховання студентів 
спеціальної медичної групи планується за принципом 
погодинного проходження навчального матеріалу на 
основі поетапного вирішення освітніх задач [2, 3, 5]. 

Як правило, заняття розподіляються послідовно 
й об’єднуються темою загального циклу відповід-
но стану здоров’я студентів і можливостей наявної 
матеріально-технічної бази, а планування визначаєть-
ся змістом програми з поаспектною її реалізацією. На 
нашу думку, це одна з причин виникнення наявного 
факту того, що загальний рівень функціональних мож-
ливостей і фізична підготовленість на першому курсі 
починає стабілізуватися, а потім щорічно і послідовно 
починає знижуватися. Особливо це спостерігається у 
студентів, віднесених до спеціальної медичної групи. 
Разом з упровадженням нових технологій профілак-
тики й лікування, науково-педагогічному і медичному 
персоналу необхідно з особливою увагою відносити-
ся до формування у студентів позитивної мотивації 
фізичного оздоровлення і здорового способу життя.

Крім того, особливості й специфіка сучасних умов 
існування, швидкі темпи розвитку науки і техніки, 
модернізація навчальних і трудових процесів, вели-
чезна кількість і засилля інформації вимагають від ор-
ганізму студентів належної фізичної підготовленості, 
як від майбутніх фахівців певної галузі виробництва.  
Абсолютно закономірним є те, що після закінчен-
ня навчального закладу, під час приходу молодого 
фахівця на роботу, його ніхто вже не питає до якої 
групи здоров’я він належить. Більше того, від стану 
здоров’я і функціональних можливостей організму 
залежить початок і подальше успішне продовження 
його кар’єри [2].

Організаційні, теоретичні й практичні заходи 
науково-педагогічного й медичного персоналу дають 
свої результати, але, фізичні й розумові навантаження 
повинні відповідати віковим і функціональним мож-
ливостям студентів, а їх релаксаційні заходи у поза-

навчальний час – забезпечувати найбільш ефективне 
відновлення працездатності. Тільки тоді режим дня 
комплексно буде сприяти гармонійному відновленню, 
розвитку й укріпленню здоров'я.

Але, не маючи достатнього мотиваційного спряму-
вання, більше того, навіть не отримавши його, недо-
статня рухова активність студента призводить до пев-
ного функціонального розладу, а потім до розвитку 
і прогресування хронічних захворювань. Зазвичай, 
ставлення людини до власного здоров’я виявляється 
у її вчинках, звичках, діях та поглядах на фактори, які 
мають безпосередній вплив на її фізичний і психоло-
гічний добробут. Саме під впливом усього позитивно-
го повинна формуватися потреба молодої людини у 
здоров’ї [3, 5]. 

На сьогоднішній день існує багато методик фізич-
ного вдосконалення з оздоровчою спрямованістю, але 
фахівці галузі лікувальної фізичної культури дуже 
обережно підходять до методик самовдосконалення, 
розроблених або підібраних безпосередньо для себе 
самими студентами. Як правило, складена студентом 
індивідуальна оздоровча програма виходить з потре-
би оздоровлення тих або інших органів, які потре-
бують уваги. Крім формування потреби у студента 
з’являється впевненість у собі. Він бачитиме, що це 
не «нав’язаний» викладачем комплекс вправ, а піді-
браний ним самим індивідуально, нібито «поглядом 
на проблему з середини». Слід зазначити, що цей «по-
гляд» вже є певною частинкою набутого у ході пізна-
вальної діяльності морального, психічного й фізично-
го здоров’я.

На нашу думку, викладач не повинен перешкоджа-
ти індивідуалізації оздоровлення і прагнення до само-
розвитку й самовдосконалення, а навпаки, повинен 
усіляко заохочувати студента доступними способами 
та методами, обов’язково очолювати процес оздоров-
лення, допомагати й звертати увагу на правильність і 
послідовність складання цієї оздоровчої програми:

правильно підібрані оздоровчі засоби;• 
системність і послідовність у їх використанні;• 
тривалість та інтенсивність виконання обраних • 
вправ;
дозування навантаження з урахуванням статі, віку, • 
виду і форми захворювання, стану здоров’я, рівня 
попередньої підготовки;
релаксаційно-відновлювальні заходи;• 
дотримання загальногігієнічних норм і правил;• 
самоконтроль і контроль з боку фахівців.• 

Встановлено, що найкращих результатів розвитку 
фізичних кондицій у кожному конкретному виді фі-
зичної культури студенти досягають лише при макси-
мальному врахуванні в динаміці навчального процесу 
їх індивідуальних рухових характеристик, соціально-
психологічних факторів, морфофункціональних зді-
бностей організму й рівня фізичного стану [3, 5, 6]. 
Це створює передумови до самовизначення, самови-
ховання, саморозвитку і самореалізації в різних видах 
фізкультурної діяльності. Самовизначення, як відомо, 
базується на задатках і здібностях молодої людини, що 
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обумовлює бажання займатись певним видом фізкуль-
турної активності. А це означає, що арсенал засобів, 
методів і форм проведення різних видів фізичної куль-
тури настільки різноманітний, що дозволяє знаходити 
адекватні рішення для використання їх у фізкультур-
ній діяльності студентів спеціальної медичної групи 
з урахуванням їх індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і стану здоров’я. Головні принципи цієї 
стратегії полягають у відповідності змісту фізкуль-
турної активності індивідуальному фізичному стану 
і руховим можливостям організму студентів, гармо-
нії й оптимізації фізичних навантажень, лібералізації 
фізкультурного виховання відповідно особистісним 
спрямуванням і здібностям молодої людини [3, 5].

Із літературних джерел [1, 2, 3, 6, 8] відомо, що при 
великих навантаженнях процеси відновлення йдуть 
оптимально тільки під час суворого дотримання ре-
жиму праці й відпочинку. Це дійсно так і, як правило, 
після важкого й напруженого студентського робочого 
дня, переважна більшість хлопців та дівчат віддають 
перевагу пасивному відпочинку, хоча, доцільніше було 
б штучно активувати включення додаткових резервів 
організму студентів, які прискорюють хід відновлю-
вальних процесів у всіх його системах. Це залежить 
від рівня їх мотивації до фізичного навантаження.

Ряд науковців чітко демонструє залежність мо-
тиваційної орієнтації від вибору внутрішніх чи зо-
внішніх цілей [7, 8, 9]. Абсолютним аналогом цього 
є мотиваційна орієнтація на внутрішню і зовнішню 
мету. Як правило, орієнтація на внутрішню мету тіс-
но пов’язана з акцентом на всебічне вдосконалення 
та прагнення до ефективної навчально-оздоровчої ді-
яльності, а орієнтація тільки на зовнішню мету може 
зосереджуватися на результаті власної діяльності як 
одному із засобів оцінки своїх індивідуальних зді-
бностей. При такій орієнтації мотивація студента стає 
залежною від результату і конкретно вираженої оцін-
ки його діяльності. 

Наслідком невірної зовнішньої орієнтації нерідко 
є поступово-непомітне  послаблення уваги до власно-
го здоров’я, якості підготовки, зниження результатів 
та невжиття заходів щодо пошуку зовнішніх причин 
виникнення невдач. Результатом цього є  небезпека 
зниження мотивації до активних занять з фізичного 
виховання.

Встановлено, що надмірні навантаження визначе-
ної спрямованості містять у собі ряд небезпек [1, 7, 
8], а саме: 
1) можливість виснаження тих систем організму, які 

домінують під час адаптації до надмірних наванта-
жень;

2) зниження функціонального резерву інших систем 
організму, які приймають участь у адаптації;

3) виникнення відрази до будь-яких навантажень.

Між тим характерно, що повне або часткове зни-
ження інтересу і бажання, припинення тренувань та 
самостійних занять фізичними вправами, використан-
ня на заняттях навантажень низького рівня або вправ, 
не здатних забезпечити підтримання необхідного рів-
ня здоров’я і підготовленості студента, призводять до 
подальшої дезадаптації організму вже не говорячи 
про наявність і негативний вплив хвороб. 

 Встановлено [3, 5], що адаптаційні процеси в ор-
ганізмі людини розвиваються в суворій відповідності 
з характером і величиною впливу факторів зовнішньо-
го середовища, а дезадаптація – це процес, абсолютно 
зворотній адаптації. Відсутність системності при за-
няттях фізичними вправами та збільшення тривалості 
детренувальної паузи, поступово зменшують бажання 
і потяг до їх виконання та викликає у студентів по-
дальше інтенсивне протікання процесів дезадаптації 
[3, 5, 7].

З метою зменшення негативного впливу детрену-
вального періоду на стан здоров`я і рівень фізичної 
підготовленості студентів – майбутніх фахівців, по-
ступового пристосування їх організму до фізичних 
навантажень після тривалої перерви, відновлення у 
них стійкого інтересу і бажання до власного вдоско-
налення й зміцнення здоров’я взагалі, доцільно комп-
лексно проводити заняття у тісній взаємодії з іншими 
навчальними дисциплінами при наявності належно 
спланованого навчального процесу під керівництвом 
досвідчених фахівців медицини і фізичного вихо-
вання. Крім поступового відновлення попередньо-
належних фізичних кондицій, це сприяло б формуван-
ню або відновленню інтересу і бажання у студентів 
спеціальної медичної групи з поступовим перерос-
танням у невід’ємну потребу самостійного зміцнення 
здоров’я, вдосконалення і самовдосконалення засоба-
ми фізичної культури та спорту.

Висновки
1. З’ясовано, що всі системи зміцнення здоров`я та 

підтримання належних фізичних кондицій мають 
тісний взаємозв'язок і залежать від заздалегідь 
сформованої позитивної мотивації студентів 
спеціальної медичної групи до вдосконалення і 
самовдосконалення засобами фізичної культури і 
спорту. 

2. Система фізичного виховання студентів спеціальної 
медичної групи вищих закладів освіти базується 
на сучасних положеннях теорії і методики  
фізичного виховання та основується на єдиній 
загальнотренувальній концепції розвитку фізичних 
якостей людини. 
Подальші дослідження передбачається провести у 

напрямку вивчення інших питань удосконалення фі-
зичного здоров’я студентів, віднесених до спеціальної 
медичної групи.   
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Сучасні методики розвитку вибухової сили у футзалістів

Без’язичний Б.І., Сірий О.В., Лісенчук Г.А., Горчанюк Ю.А.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто вплив пліометричної 
методики в тренувальний  про-
цес спортсменів. в експерименті 
приймали участь 28 спортсмена 
(вік 17-19 років). Тривалість ек-
сперименту 12 тижнів. Показано, 
що для поступового розвитку ру-
хових якостей необхідно застосо-
вувати комплексні тренування. У 
тренуванні повинні сполучатись 
анаеробні й аеробні режими на-
вантажень. Рекомендується у 
тренуванні спортсменів включати 
комплекси стрибкових вправ з подо-
ланням вертикальних і горизонталь-
них перешкод, стрибки в глибину. 
в одному занятті рекомендується 
виконувати 3-4 серії через 3-х хви-
линний інтервал відпочинку.

Безъязычный Б.И., Серый А.В., Лисенчук 
Г.А., Горчанюк Ю.А. Современные мето-
дики развития взрывной силы у футза-
листов. Рассмотрено влияние плиометри-
ческой методики в тренировочный  процесс 
спортсменов. в эксперименте принимали 
участие 28 спортсмена (возраст 17-19 лет). 
Длительность эксперимента 12 недель. По-
казано, что для постепенного развития двига-
тельных качеств необходимо применять ком-
плексные тренировки. в тренировке должны 
соединяться анаэробные и аэробные режи-
мы нагрузок. Рекомендуется в тренировке 
спортсменов включать комплексы прыжко-
вых упражнений с преодолением вертикаль-
ных и горизонтальных препятствий, прыжки 
в глубину. в одном занятии рекомендуется 
выполнять 3-4 серии с трехминутным интер-
валом отдыха.

Bezyazichny B.I., Seriy A. V., 
Lysenchuk G.A., Gorchanyuk Y.A. 
Modern techniques of explosive 
power in foothall-footballers. 
The influence of plyometric training 
techniques in the process of athletes. 
The experiment involved 28 athletes 
(age 17-19 years). The duration of the 
experiment is 12 weeks. It is shown 
that for the gradual development of 
motor qualities necessary to implement 
integrated training. In training must 
be connected anaerobic and aerobic 
modes of loading. It is recommended 
that athletes training exercises 
include jump systems with vertical 
and horizontal overcoming obstacles, 
jumps into the depths. In one lesson, it 
is recommended to perform a series of 
3.4 with a three-minute rest interval. 

Ключові слова:
швидкісно-силові якості, пліоме-
тричний метод, вибухова сила, 
стрибки, вправи.

скоростно-силовые качества, плиоме-
трический метод, взрывная сила, прыжки, 
упражнения.

speed-strength, plyometric method, 
explosive strength, jumping, exercises.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку футзалу особливе 
місце займає розвиток вибухової сили. Засоби підго-
товки, які застосовуються в тренуванні футзалістів, 
настільки різноманітні, що їхнє перерахування могло 
б зайняти велику кількість сторінок. Задача сього-
дення полягає в розгляді лише тих засобів і методів 
швидкісно-силової і силової підготовки, що можуть 
становити інтерес для тренування спортсменів в умо-
вах спортивного залу.

У швидкісно-силовій підготовці гравців у футзалі 
більш важливе значення надається розвитку вибухо-
вої сили, яка проявляється в стрибках, стартах, різкій 
зміні напряму руху під час різних переміщень по фут-
зальному полю, в ударах по м’ячу, у силових єдино-
борствах із суперниками.

Незважаючи на широке використання в підготовці 
футзалістів різних модифікацій вистрибувань [1,2,3], 
дотепер при вихованні швидкісно-силових якостей у 
футзалі недостатньо уваги приділяється такому ефек-
тивному засобу розвитку вибухової сили, як «ударний 
метод» (Верхошанський Ю.В., 1963, 1980).

На думку провідних спеціалістів для розвитку ви-
бухової сили в спеціальній підготовці футболістів за-
стосовуються різні методи швидкісно-силової спрямо-
ваності, одним з високоефективних є пліометричний 
(ударний) метод (Горський М.А., 1974), який викорис-
товується для стимуляції нервово-м’язового апарата  
кінетичної енергії тіла запасеної при його падінні з 
певної, строго дозованої висоти. Гальмування падін-
ня тіла на відносно короткому шляху викликає різке 
(ударне) розтягання м’язів, що стимулює інтенсивність 
центральної імпульсації мотонейронів. Це й створює 
в м’язових волокнах пружний потенціал напруги, що 
© Без’язичний Б.І., Сірий О.в., Лісенчук Г.А.,  
    Горчанюк Ю.А., 2011

в цілому сприяє більш швидкому їхньому наступному 
робочому скороченню при швидкому перемиканні від 
уступаючої роботи  до роботи, що долає [4,5].

Суть методу полягає у стимуляції м’язів ударним їх-
нім розтяганням, що передує активному зусиллю в тре-
нуючому русі. Для цього використовується кінетична 
енергія обтяження, що падає з визначеної висоти.

Дослідження проведено згідно зі «Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по 
темі 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуаліза-
ції навчально-тренувального процесу спортсменів в 
ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – розробка методики розвитку «ви-

бухової сили» юних футзалістів за допомогою блоку 
стрибкових вправ.

Методи дослідження: реєстрація показників часу 
подолання різних відрізків і швидкісно-силових якос-
тей, оцінка висоти стрибка угору по Абалакову, мето-
ди математико-статистичної обробки результатів до-
слідження. 

Результати дослідження.
Теоретичні основи розвитку силових якостей. 

Сила – це здатність переборювати зовнішній опір або 
протидіяти йому за допомогою м’язових зусиль. В 
якості опору можуть виступати, наприклад, маса об-
тяжень предметів, спортивного знаряддя; опір парт-
нера; опір навколишнього середовища; реакція опори 
при взаємодії з нею; сили земного тяжіння, які дорів-
нюють масі тіла людини тощо. Чим більший опір, тим 
більше потрібно сили для його подолання. 

При виконанні тої або іншої рухової дії м’язи люди-
ни можуть виконувати чотири основні різновиди робо-
ти: утримуючу, долаючу, поступливу і комбіновану.
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Утримуюча робота виконується внаслідок напру-
ження м’язів без зміни її довжини, наприклад, утри-
мання штанги на прямих руках (ізометричний режим 
напруження).

Долаюча робота виконується внаслідок зменшення 
довжини м’яза при його напруженні (міометричний ре-
жим напруження). Вона надає можливість переміщува-
ти власне тіло або якийсь вантаж у відповідних рухах, а 
також долати сили тертя або еластичного опору.

Поступлива робота виконується внаслідок збіль-
шення довжини напруженого м’яза (поліометричний 
режим напруження). Завдяки поступливій роботі 
м’язів відбувається амортизація в момент, наприклад, 
приземлення у стрибках, бігу і т. д.

Найчастіше м’язи виконують комбіновану роботу, 
яка складається з почергової зміни долаючого і по-
ступливого режимів роботи, наприклад, у циклічних 
фізичних вправах.

Види силових здібностей розрізняють за характе-
ром поєднання режимів напруження м’язів: власне си-
лові здібності і швидкісно-силові здібності. Одним із 
різновидів швидкісно-силових здібностей є здібність, 
яка отримала назву «вибухова сила». «Вибухова сила» 
– це здатність людини проявляти великі величини 
сили за найменший проміжок часу. Вона має вельми 
суттєве значення в ряді швидкісно-силових дій, на-
приклад, при старті в спринтерському бігу, в стриб-
ках, метаннях, ударних діях у боксі тощо.

Обґрунтування авторської методики розвитку ви-
бухової сили. Дослідження проводилися в кілька етапів, 
у яких взяли участь гравці  команди «Локомотив-2» 
Харків, що брали участь у змаганнях з футзалу м. 
Харкова, та у Чемпіонаті України з футзалу у першій 
лізі 2010- 2011року. 

Усього було протестовано 28 футзалістів футзаль-
ного клубу «Локомотив--2» 1992-1994 років наро-
дження та його резерв.

На першому загальнопідготовчому етапі про-
водився попередній експеримент, на якому визна-
чався початковий рівень розвитку швидкісних та 
швидкісно-силових якостей спортсменів і підбирався 
контингент випробуваних, що у подальшому станови-
ли експериментальну й контрольну групи. На підставі 
попередніх контрольних випробувань були складено 
2 групи по 14 футзалістів – експериментальна з фут-
залістів основного складу команди «Локомотив-2», 
та контрольна з гравців резерву цієї команди, які не 
мали істотних відмінностей у системі досліджуваних 
показників. На початок експерименту усі спортсмени 
були здорові, зразково одного рівня підготовленості. 

На другому етапі були розроблені комплекси «ви-
бухової спрямованості», які використовувались у дні 
та години, відведені на виконання навантажень стриб-
кової спрямованості. 

На третьому етапі був проведений педагогічний 
експеримент протягом 12 неділь. Футзалісти експе-
риментальної групи використовували в тренуваннях 
розроблені нами комплекси вправ “вибухової” спря-
мованості в наступній послідовності: 1-й комплекс – у 
другому, а 2-й – у четвертім занятті тижневого циклу 
спеціально-підготовчого етапу. Контрольна група ре-

зерву  футзального клубу «Локомотив--2» займалась 
по загальноприйнятій методиці. У кінці педагогічного 
експерименту проводився порівняльний експеримент 
– обрахунок отриманих даних.

На четвертому етапі були зроблені висновки та за-
пропоновані методичні рекомендації стосовно систе-
ми підготовки футзалістів. 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити наступ-
ні висновки. Так, аналізуючи результати дослідження 
по розробленій нами бальної системи оцінки розви-
тку фізичних якостей, та їх кількісної динаміки слід 
сказати, що на початку експерименту рівень розвитку 
швидкісно-силових якостей досліджуваних у обох гру-
пах був зразково однаковий по цієї градації і складав:

експериментальна група – 25 балів (вище середнього);• 
контрольна група –26 балів (вище  середнього); • 

Після експерименту загальний рівень розвитку цих 
якостей у експериментальної групи склав –35 балів 
(високий), у контрольної 27 балів (вище  середнього). 
Кількісна динаміка у експериментальної групи склала 
10 одиниць, по градації підвищився, у контрольної  1 
бал – залишився без змін.

За якостями у контрольній групі по кількісному 
критерію динаміка фізичної підготовленості склала:

біг 10 метрів:  + 0 (залишився без змін);• 
стрибок у довжину:  +1  (залишився без змін);• 
стрибок угору:  0 (залишився без змін);• 
потрійний стрибок:  +0  (залишився без змін).• 

За якостями у експериментальній групі по кіль-
кісному критерію динаміка фізичної підготовленості 
склала:

біг 10 метрів:  + 3 (істотно підвищився);• 
стрибок у довжину:  +2  (підвищився);• 
стрибок угору:  +2  (підвищився);• 
потрійний стрибок:  +1   (залишився без змін).• 

Ці показники свідчать про досить суттєву різницю 
у змінах, які відбулися у експериментальній групі.

Правомірність запропонованого нами підходу 
підтверджується позитивною динамікою всіх ру-
хових, якостей експериментальної групи футзаліс-
тів. Зміни, які відбулися у експериментальної групи 
«Локомотив-2» з футзалу на достовірному рівні, свід-
чать про ефективність розробленої методики розвитку 
швидкісно-силових якостей, та правомірність вклю-
чення в тренувальний процес неспеціалізованих вправ 
у запропонованому обсязі. Також результати змагаль-
ної діяльності футзалістів команди «Локомотив-2» 
особливо у другому колі Чемпіонату України у першій 
лізі, а також перемога у Чемпіонаті Харківської області 
підтвердили, що запропонована методика розвитку ви-
бухової сили (напрямок) підготовки футзалістів може 
з успіхом впроваджуватися в навчально-тренувальний 
процес команд різного рівня майстерності.

Отримані результати дозволили виявити, що у фут-
залістів експериментальної групи відбулися достовірні 
зрушення практично у всіх досліджуваних показни-
ках. Саме значне поліпшення ми бачимо в бігу на 10 
метрів зі старту. Тут приріст склав 9,67%. У стрибках 
нагору з місця також суттєво підвищилися результати. 
Їхній приріст склав 5,35%. Що стосується результатів 
у стрибках у довжину з місця то тут також  відбули-
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ся достовірні зрушення. Їхній приріст склав 3,5%. Са-
мий незначний приріст ми спостерігаємо в потрійних 
стрибках 1,4%. Це говорить про те, що дані контрольні 
вправи є складно координованими, де техніка виконан-
ня відіграє певну роль у показі результату.

У контрольній групі також відбулися дуже незна-
чні зрушення в досліджуваних показниках, але вони 
несуттєві й вірогідно не помітні.

Педагогічний експеримент показав якісні зміни, 
що відбувся в організмі футболістів. Це можна пояс-
нити тим, що гравці експериментальної групи в спеці-
альній підготовці, у процесі виконання тренувальних 
навантажень техніко-тактичного характеру, включали 
стрибки “вибухової” спрямованості, застосовуючи 
пліометричний (ударний) метод виконання вправ.

Практичні рекомендації. У навчально-тренувальні 
заняття футболістів необхідно включати комплекси 
стрибкових вправ з подоланням вертикальних і гори-
зонтальних перешкод, стрибки в глибину. 

Перший комплекс містить у собі 10 стрибків у 
глибину з висоти 40см з наступним подоланням рів-
новисоких бар'єрів (76-84см). Потім виконується 10 
настрибувань з місця на перешкоди максимальної ви-
соти, після чого робиться прискорення “змійкою”, до-
лаючи горизонтальні перешкоди без м'яча або з м'ячем 
на відстані до 15м. В одному занятті виконуються 3-4 
серії з інтервалами відпочинку до 3-х хвилин.

Другий комплекс містить стрибки в глибину з на-
ступним настрибуванням на тубу висотою в 40см (50 
відштовхувань), перегони на кожній нозі й стрибки з 
ноги на ногу (багатоскоки) до 40м по м'якому ґрунту. 
Завершується серія прискоренням з м'ячем. В одному 
занятті рекомендується виконувати 3-4 серії через 3-х 
хвилинний інтервал відпочинку.

Висновки
1. Показники швидкісно-силової підготовки футзалістів 

експериментальної  групи «Локомотив-2»» по всім 
тестам  суттєво змінилися у бік покращення після тре-
нування по експериментальній методиці.  Показники 
швидкісно-силової підготовки футболістів контрольної 
групи залишилися практично без суттєвих змін.

2. Для поступового розвитку рухових якостей 
футболістів необхідно застосовувати комплексні 
тренування, у яких сполучалися б анаеробні й 
аеробні режими навантажень, що передбачає опти-
мальну комбінацію “ударних” стрибків і бігових 
вправ. Закріплення “ефекту свіжих слідів”, от-
риманих за рахунок зусиль при відштовхуванні, 
є перспективним методичним прийомом у плані 
підвищення швидкісно-силових якостей, а, отже, 
і досягнення високих показників спеціальної 
працездатності гравців у міні-футболі.
У перспективі подальших досліджень планується 

вдосконалення системи розвитку вибухової сили у 
футзалістів.
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Концепція освітнього коучингу
Борова Т. А.

Харківський національний економічний університет

Анотації:
У статті подано концепцію освітнього 
коучингу у контексті вищого на-
вчального закладу. Проаналізовано 
базові поняття коучингу та визна-
чено тлумачення освітнього коу-
чингу. виокремлено та охаракте-
ризовано основні ідеї, принципи, 
закономірності та методологічні 
підходи концепції освітнього коу-
чингу. Обґрунтовані методологічні 
підходи, що покладені в основу 
концепції освітнього коучингу. Уза-
гальнено основні позиції освітнього 
коучингу. визначено кінцевою метою 
освітнього коучингу професійний 
саморозвиток та самореалізація 
науково-педагогічного працівника 
вищого навчального закладу. 

Боровая Т. А.. Концепция образователь-
ного коучинга. в статье описана концеп-
ция образовательного коучинга в контексте 
высшего учебного заведения. Проанализи-
рованы базовые понятия коучинга и дано 
определение образовательного коучинга. 
выделены и охарактеризованы основные 
идеи, принципы, закономерности и мето-
дологические подходы концепции образо-
вательного коучинга. Обоснованы методо-
логические подходы, которые положены в 
основу концепции образовательного коучин-
га. Обобщены основные позиции образова-
тельного коучинга. Определены конечной 
целью образовательного коучинга профес-
сиональное саморазвитие и самореализа-
ция научно-педагогического работника выс-
шего учебного заведения. 

Borova T.A. The education coaching 
concept.  The article deals with 
education coaching concept in the 
context of higher education. The main 
coaching and concept definitions are 
analyzed. The education coaching 
definition is given. The main ideas, 
principles and methodology approaches 
to the education coaching concept 
are identified and characterized. 
It is grounded the methodological 
approaches that are the basis of the 
educational coaching concept. The 
main points of education coaching are 
summarizes. The aim of education 
coaching is defined as professional 
self-development university teachers’ 
staff and their self-realization. 

Ключові слова:
коучинг, самокоучинг, освітній ко-
учинг, взаємодія, співпраця, зміни, 
діалог, відкритість.

коучинг, самокоучинг, образовательный ко-
учинг, взаимодействие, сотрудничество, 
изменения, диалог, открытость. 

coaching, self coaching, education 
coaching, interaction, collaboration, 
change, dialogue, openness. 

Вступ. 1

Процес змін зумовлює істотне перетворять будь-
якої діяльності, він здатний вивести її на якісно новий 
рівень розвитку. Підвищення інноваційної активнос-
ті суб'єктів освітньої діяльності, підтримання інте-
лектуального капіталу вищого навчального закладу, 
творчого потенціалу молодих та креативних кадрів є 
необхідними умовами роботи під час змін. В існуючій 
ситуації для управлінців відкриваються нові можли-
вості істотного підвищення ефективності управління 
персоналом, зокрема науково-педагогічними праців-
никами вищого навчального закладу. 

Підґрунтям успішного впровадження інноваційних 
технологій є мотивація співробітників до ефективної і 
злагодженої роботи. Цього можна досягти тільки при 
створенні умов забезпечення кар'єрного і професій-
ного зростання науково-педагогічних працівників у 
межах вищого навчального закладу, коли кожен пра-
цівник чітко бачить свої перспективи. Перспективним 
методом підвищення творчого та інтелектуального по-
тенціалу кадрів є концепція коучингу. Практика зару-
біжних і провідних вітчизняних компаній показує, що 
на підприємствах, де створена корпоративна система 
навчання персоналу, співробітники стають більш від-
повідальними, а робочий процес − ефективним. Тіль-
ки згуртована команда однодумців дозволяє забезпе-
чити успіх і процвітання організації. Задля здійснення 
цього використовують сучасні технології управління 
персоналом. Однією з таких є коучинг. 

Коучинг відносно нове поняття, дослідженням яко-
го займалися теоретики та практики: Т. Леонард, Т. 
Голві, Дж. О’Коннор, А. Лейджес, Т. Шуелл, К. Дуглас, 
К. Мак Каулей, М. Доуней, Д. Питерсон, Л. Уитворт, 
П. Зеус, Р. Еверд, Дж. Селмен, Дж. Уітмор, Р. Кілбург, 
Е. Тач. Разом з тим потребують подальших досліджень 
такі питання, як освітній коучинг та його роль і значен-
ня у професійному саморозвитку особистості.
© Борова Т. А., 2011

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування концепції 

освітнього коучингу у контексті вищого навчального 
закладу. 

Завданням є виокремити та охарактеризувати 
основні ідеї концепції, її принципи, закономірності та 
підходи. У ході дослідження використовувався метод 
теоретичного аналізу. 

Результати дослідження.
Поняття коучингу багатоаспектне і спрямоване на 

розвиток особистості. У залежності від обраної моде-
лі коучингу можна говорити про спрямованість такого 
розвитку. Серед видів коучингу (лайф, спортивного, 
бізнес та інших) можна виділити такий, що відносить-
ся до сфери освіти. Нами він визначений як освітній 
коучинг, тому що має безпосереднє відношення до 
системи освіти, зокрема вищої школи. 

Основні ідеї концепції освітнього коучингу: 
Розвиток людини як пріоритетний напрям в 1. 
освіті.

Розкриття потенціалу людини для максимального 2. 
його використання.

Допомога людині розвивати компетенції й усунути 3. 
обмеження для досягнення особистісно значущих 
та стійких змін у професійній та особистій сфе-
рах життя.

Допомога людині вчитися. Коуч залучається для 4. 
того, щоб у співпраці з клієнтом виробити та 
відокремити цілі та завдання й розробити план 
дій щодо досягнення цих цілей.

Ґрунтується на природі коучингових відносин, 5. 
основою яких є плідна, активна співпраця коу-
ча та клієнта. Ці відносини – альянс між двома 
рівними партнерами, що спрямований (мета яко-
го) на досягнення потреб науково-педагогічного 
працівника.
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Синтезує елементи коучингу та самокоучингу 6. 
задля прискорення бажаних та очікуваних змін 
у результатах професійного розвитку науково-
педагогічного працівника вищого навчального 
закладу.

Аналіз поняття та моделей коучингу дає підставу 
визначити концепцію освітнього коучингу.

Базовими поняттями концепції є: коучинг, самоко-
учинг, освітній коучинг, взаємодія, співпраця, зміни, 
взаємодія на діалоговій основі, відкритість, активне 
слухання.

Поняття коучингу різні автори трактують по-
різному, найбільш поширені визначення такі:

Дж. Иванцевич, О. Лобанов тлумачать коучинг 
як щоденну роботу менеджера зі своїм персоналом з 
метою навчання та підвищення кваліфікації [2]. Н. В. 
Афанасьєв розглядає коучинг як процес, що спрямо-
ваний на підтримку поліпшення навичок, вмінь, по-
тенціалу та креативності, якими вже володіє студент 
(слухач). Головною відмінною рисою коучингу є те, 
що він не спирається на знання, досвід, мудрість чи 
передбачення коуча, а, головним чином, спирається на 
здатність людини вчитися самому і творчо діяти [3].

Проаналізувавши визначення, можна зробити ви-
сновок, що в даний час коучинг представляють з різ-
них позицій. Нами виділено такі: коучинг як стиль 
управління співробітниками, їх групами та організа-
цією в цілому; модель (стиль) керівництва і лідерства; 
інструмент створення організації, що навчається; кон-
сультування; навчання і розвиток. 

В ідеалі, управлінець має гармонійно поєднувати 
у своїй діяльності три стратегії: стратегію підприєм-
ництва, стратегію лідерства, стратегію менеджменту. 
Підприємець – людина, здатна побачити і реалізувати 
можливість. Лідер – це той, хто здатен вести за собою 
інших. Менеджер – людина, спроможна системно ор-
ганізувати рух до мети шляхом ефективного управлін-
ня ресурсами. Проте, на практиці часто зустрічаються 
обмеження, які не дають ефективно розвинутись та-
ким навичкам як: управління своєю поведінкою; фор-
мування особистих цінностей; постановки особистих 
цілей; саморозвиток; прийняття рішень; управління 
власним мисленням; вплив на людей; керівництво 
людьми; навчання; формування команд. Керівник має 
вагомий вплив на свого підлеглого. Так, наприклад, 
завідуючий кафедрою може спрямувати розвиток 
науково-педагогічного працівника і, в ньому, на нашу 
думку, повинні віддзеркалюватися всі ті якості, які за-
значені вище, задля досягнення спільної мети: вихо-
вання висококультурної людини, професіонала своєї 
справи. У зв’язку з цим, у роботі значну увагу приді-
лено освітньому коучингу, тому що цей тип коучингу 
не описаний детально як інші, проте, потреба у ньому 
зростає.

На основі визначень коучингу нами було сфор-
мульоване своє тлумачення освітнього коучингу. 
Під освітнім коучингом ми розуміємо систему за-
ходів щодо встановлення взаємодії між учасниками 
навчально-виховного процесу з метою досягнення 
взаємно визначених цілей як з удосконалення профе-

сійної діяльності так і підвищення якості навчання, 
що, у свою чергу, призведе до підвищення ефектив-
ності роботи освітнього закладу.

Таке розуміння освітнього коучингу ґрунтуєть-
ся на закономірностях адаптивного управління, які 
висунуті Г. Єльниковою [1]. Розглянемо їх з позиції 
освітнього коучингу: перша – закономірність активі-
зації природних механізмів розвитку керованої систе-
ми. Коуч спрямовує свої дії на розвиток клієнта та-
ким чином, щоб ініціатива та дія йшли від особи, яка 
підлягає управлінському впливу, а методи і техноло-
гії були спрямовані на досягнення взаємоузгодженої 
мети. Друга – закономірність когерентного зближення 
різних за походженням процесів на основі діалогічної 
адаптації взаємодіючих сторін. Комунікація лежить в 
основі освітнього коучингу і є вагомою його складо-
вою. Третя – закономірність залежності адаптивного 
характеру управління від реалістичності його мети. 
Тому що на виході коучингових процедур завжди по-
винен бути певний результат. Четверта – закономір-
ність взаємоадаптації керуючої і керованої підсистем, 
яка виявляється у тому, що керуюча підсистема, при-
ймаючи управлінські рішення, враховує особливості, 
можливості та дійну спрямованість активності керова-
ної підсистеми, забезпечуючи реалістичність висуну-
тих завдань. Одним із основних елементів освітнього 
коучингу є раппорт (взаєморозуміння), який дозволяє 
посилити встановлення гармонійних відношень між 
коучем та клієнтом. П’ята – закономірність оптималь-
ного співвідношення спрямовуючих впливів керуючої 
та свідомого самоспрямування керованої підсистем. 
Кінцевим результатом освітнього коучингу є розвиток 
особистості (у залежності від типу коучингу розви-
ток набуває того чи іншого змісту та характеру: освіт-
ній коучинг спрямований на професійний розвиток 
учасників освітнього процесу). Тому що в основі всіх 
моделей коучингу покладені механізми самоспряму-
вання і коуч завжди націлює клієнта на подальший са-
морозвиток. Шоста – закономірність моніторингового 
супроводу взаємодії керуючої і керованої підсистем 
та їх рефлексивного розвитку. Рефлексивний розвиток 
є підґрунтям коучингових процедур. Моніторинго-
вий супровід допомагає швидше та більш ефективно 
розвиватися рефлексивним поштовхам, а також може 
бути основою само моніторингу, що значно підви-
щить продуктивність роботи. Сьома – закономірність 
взаємозалежності поточного коригування та перспек-
тивного регулювання діяльності об’єкта управління 
(поточне регулювання процесу та перспективне регу-
лювання результату). Головним елементом освітнього 
коучингу є встановлення цілей та визначення шляхів 
їх реалізації, на основі чого розкривається можливість 
бачення перспективних цілей, що є також безпосеред-
ньою умовою успішних коучингових процедур. Вось-
ма – закономірність підсилення суб’єктності відно-
син, партнерських стосунків та природовідповідності 
розвитку об’єкта при здійсненні цілеспрямованих 
впливів керуючої підсистеми. У коучингових стосун-
ках клієнт є основним діячем і головним у прийнятті 
рішень, тоді як коуч є помічником у знаходженні необ-
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хідних шляхів вирішення питань та тим, хто дозволяє 
зняти обмеження клієнта. Ці стосунки розвиваються 
за умов, коли в колективі, де працює клієнт, підтриму-
ються партнерські відносини між членами колективу 
та керівництвом, що сприяє створенню необхідного 
мікроклімату для професійного розвитку працівни-
ка. Дев’ята – закономірність залежності підвищення 
ефективності адаптивного управління від повноти 
використання його наукових засад. Зазначимо, що 
концепції спрямованої самоорганізації, освітнього 
моніторингу, рефлексивного розвитку людини є осно-
вними в освітньому коучингу, тому, можна вважати, 
що ці підґрунтя надають можливість визначити від-
ношення коучингу до адаптивного управління. Деся-
та – закономірність дії, «інформаційного пульсара» з 
прямим та зворотним зв’язком, що відбиває структуру 
взаємин та забезпечує поточне взаємокоригування ді-
яльності керуючої і керованої підсистем. Необхідно 
зазначити, що кожна коучингова дія завжди виходить 
на зворотній зв’язок, без прямого впливу не відбува-
ються також коуч-сесії, тому ця закономірність, пев-
ною мірою, відноситься до коучингу.

Таким чином, визначивши закономірності освіт-
нього коучингу, ґрунтуючись на закономірностях адап-
тивного управління, можна зазначити, що освітній 
коучинг має своє тлумачення закономірностей, проте, 
повністю стоїть на позиціях адаптивного управління. 
Розглянемо принципи, які покладено в основу освіт-
нього коучингу. Необхідно зазначити, що в основі є 
принципи адаптивного управління, які переглянуті та 
доповнені.

Основні принципи освітнього коучингу: гума-
ністичний, безперервної освіти, партнерства, опти-
містичний погляд на людину, принцип унікальності 
людини, принцип адаптивності, принцип постійного 
підвищення компетенції, принцип моніторингу, прин-
цип кооперації, принцип спільного прогнозування по-
дальшого розвитку за аналізом результату та принцип 
відкритості. Розглянемо їх детальніше.

Принцип оптимістичного погляду на людину міс-
титься у тому, що люди прагнуть зростати та розви-
ватися і це природно для людини рухатися вперед. 
Вони прагнуть до самоактуалізації. Коучам необхідно 
фасілітувати (розбудовувати) природній потенціал, 
що притаманний клієнту у процесі розвитку. Ця ідея 
саме і є присутньою в освітньому коучингу, коуч не 
має плану для клієнта, але вірить у його/її здатність 
вирішити свої проблеми.

Принцип унікальності індивіда: коучинг – це не 
уніфікована процедура, тому що один підхід не мож-
на запропонувати всім. Клієнт сам є експертом свого 
досвіду; кожна людина відрізняється від іншої й цю 
різницю необхідно поважати.

Принцип позитивного підходу до людини розгля-
дає людину як самоогранізовану, самоспрямовану, 
адаптовану істоту та таку, яка контролює свій психо-
логічний стан, фокусуючись на двох недостатньо ви-
вчених напрямах: – розвиток  людини для підвищення 
продуктивності та процвітання; – використання ре-
сурсів розвитку для запобігання проблем. 

Зазначені вище принципи є основними в освітньо-
му коучингу, проте, нами визначаються інші принципи, 
які, у той чи іншій мірі, є підґрунтям нового поняття в 
освітній сфері, а саме: принцип природовідповідності 
розвитку науково-педагогічного працівника – враху-
вання багатогранної та цілісної особистості, вікових 
та індивідуальних особливостей дорослих; принцип 
урахування інтересів та потреб суб’єктів коучингу − 
мотивація, стимуляція, пошук нових форм, методів 
професійного розвитку; принцип взаємодії керівни-
ка, науково-педагогічного працівника та студента в 
суб’єкт-суб’єктних стосунках; принцип поточного 
самокоригування професійного розвитку – формуван-
ня самостійності у професійного зростанні; принцип 
диференціації та індивідуалізації професійного роз-
витку – стимулювання активності, розкриття творчої 
індивідуальності; принцип гуманізації – створення 
умов для формування кращих якостей та здібностей 
людини; принцип неперервності професійного роз-
витку: процес постійної освіти-самоосвіти людини 
впродовж усієї життєдіяльності; принцип вимірюва-
ності – результат можна побачити, якщо його можна 
виміряти.

Аналіз уявлень про структуру коучингу у літерату-
рі дозволяє виділити методологічні підходи у його ви-
вченні: суб’єктно-діяльнісний; системно-діяльнісний; 
особистісно зорієнтований; інформаційно-
психологічний; гуманістичний; біхевіористичний; си-
нергетичний та компетентнісний. 

Суб’єктно-діяльнісний підхід дозволяє спрямовува-
ти діяльність науково-педагогічного працівника і сам 
навчальний процес на особистість студента, створити 
максимально сприятливі умови для розвитку та роз-
криття здібностей людини, для її самовизначення, вра-
ховуючи психофізіологічні особливості, соціальні умо-
ви життя та внутрішній її світ. Суб’єктно-діяльнісний 
підхід реалізується шляхом послідовної індивідуаліза-
ції всього педагогічного процесу (Л. Божович, О. Леон-
тьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн та інші).

У розвитку здібностей студента вбачається осно-
вне завдання особистісно зорієнтованого підходу до 
професійного розвитку, яке має допомогти викладачам 
розкрити індивідуальні пізнавальні можливості беручи 
до уваги певні педагогічні умови, які повинні цьому 
сприяти (І. Бех, О. Савченко, І. Якіманська). Ми вва-
жаємо, що цей підхід можна використовувати і у ви-
щій школі як у роботі зі студентами, так і у роботі з 
науково-педагогічними працівниками, тому що в осно-
ві його покладено професійний розвиток людини.

У руслі особистісно зорієнтованого навчання роз-
глядається концепція спрямованої самоорганізації. 
Концепція спрямованої самоорганізації, розроблена 
Г. Єльниковою, базується на переорієнтації мети на-
вчання від колективного до особистісно зорієнтовано-
го [1]. Має підґрунтям природовідповідного розвитку 
людини, що спрямований на самоорганізацію і само-
розвиток.

В основі освітнього коучингу лежить взаємодія 
між суб’єктами навчально-виховного процесу. Вза-
ємодія ґрунтується на діалозі, тому нами розгляда-
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ється інформаційно-психологічний підхід, який ба-
зується на теорії обробки та накопичення інформації 
при врахуванні когнітивного стилю діяльності, який 
передбачає сукупність усіх розумових дій. Такі дії 
науково-педагогічний працівник повинен використо-
вувати й аналізувати в процесі професійного розви-
тку: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, класи-
фікація, міжпонятійні зв’язки та дедукція. Вихідним 
пунктом у когнітивній стратегії розвитку є орієнтовна 
основа дій. Комунікація розглядається як вид зв’язку, 
як інформування, спілкування, взаємодія. Основною 
функцією комунікації є стимулювання до дії, регуля-
ція потоку інформації (Б.Блум, Л. Калініна, Й. Стер-
нін, Р. Якобсон). 

В основі освітнього коучингу також покладено си-
нергетичний підхід. Синергетична методологія ввела 
в науку категорію хаосу. Коли розглядається структура 
будь-якої складної системи, то у подальшому її розви-
тку найсуттєвішу роль відіграють хаотичні процеси, 
тому і становлення нової впорядкованої системи (яка 
в загальній тенденції здебільшого є більш організова-
ною, ніж та, що розпалася) ніколи не є однозначним 
лінійним процесом. Отже конкретну якість нової сис-
теми принципово не можна чітко передбачити. Про-
те існують і деякі загальні закономірні тенденції, що 
притаманні розвитку усіх явищ буття. Тобто синерге-
тична методологія – це принципово новий етап роз-
криття взаємозв’язку загального особливого, сталого і 
змінного, порядку і хаосу, цілісності і плюралізму [4]. 
Синергетика досліджує процеси переходу складних 
систем із невпорядкованого стану в упорядкований і 
розкриває такі зв’язки між елементами цієї системи, 
за якими їх сумарна дія в рамках системи перевищує 
за своїм ефектом просту суму функцій дії елементів, 
взятих окремо. Синергетика пропонує дивитися на 
світ дещо по-іншому. Цінність синергетичного спо-
собу мислення в тому, що воно забезпечує цілісність 
світобачення, всеохоплюваність сприйняття світу.

Дослідження універсальних взаємозв’язків, вну-
трішньо (у процесі взаємодії системи з зовнішнім се-
редовищем) містить ідею адаптації, що ставить про-
блему зародження та динаміки систем внутрішнього 
управління.

Стрижневою проблемою розвитку системи є пи-
тання про те, як у процесі взаємодії ініціюється змі-
на системи уявлень про світ – в окремих напрямках 
і в цілому, якою є ступінь активності самої системи 
та активності середовища. Своєрідна суперечливість 
процесу зміни в складній системі полягає в тому, що 
зміни відбуваються не заради зміни, а в цілісному про-
цесі життєдіяльності системи. Біологічні і соціальні 
системи, в своєму розвитку споконвічно прагнуть до 
збереження базової моделі, яка довела свою адекват-
ність зовнішньому світу.

Термін «системно-діяльнісний підхід» об'єднує 
два варіанта: «системний підхід» і «діяльнісний під-
хід». «Системний підхід» – термін збірний. Ним по-
значають методологічні напрями, запозичені з різних 
наук й об'єднані тенденцією вивчення своїх об'єктів 
як систем. В основі цього підходу відмова від одно-

бічних аналітичних, лінійно-причинних методів до-
слідження, а основний акцент зроблено на цілісності 
інтегрованих якостей об'єкта, їх походження, тому 
увагу зосереджено на виявленні зв'язків і взаємин і в 
межах об'єктів, і з навколишнім середовищем.

Науково-педагогічний працівник у процесі спіл-
кування зі студентами з використанням дидактичних 
засобів організовує пізнавальну діяльність студента 
адекватно до цілей навчання.

Одним із пріоритетних підходів в освітньому ко-
учингу є компетентнісний підхід. Таке твердження 
виходить з того, що сутністю коучингу є допомогти 
людині стати професіоналом своєї справи, тобто бути 
компетентним у роботі. Основна мета реалізації ком-
петентнісного підходу – забезпечення ефективності 
і якості освіти. Провідна ідея компетентнісного під-
ходу – інтерпретація змісту освіти, що формується 
«від результату» («стандарт на виході»). Компетент-
нісний підхід затребуваний там, де виникає або ви-
являється необхідною соціальна взаємодія освітньої 
установи (і ширше – системи освіти) з її замовника-
ми, споживачами і тими, хто отримує благо, і перш 
за все – з роботодавцем, у зв'язку з цим даний підхід 
нині найбільш активно розвивається у професійній 
освіті. Компетентнісний підхід передбачає перехід у 
конструюванні змісту освіти – від «знань» до «спосо-
бів діяльності». Розвиток компетентнісного підходу у 
світовій та вітчизняній освітній практиці часом випе-
реджають теоретичне осмислення проблеми. Профе-
сійні компетенції – результат професійної освіти, що 
виражаються у здатності і готовності фахівця до реа-
лізації певних професійних функцій на основі вико-
ристання ним внутрішніх і зовнішніх ресурсів. Таким 
чином, компетентнісний підхід віддзеркалює основну 
сутність освітнього коучингу.

Наступним підходом в освітньому коучингу є біхе-
віористський. Біхевіоризм вважає предметом психо-
логії не свідомість, а поведінку людей, яку розглядає 
як механічні реакції у відповідь на зовнішні подраз-
ники. Біхевіоризм не визнає активної ролі психіки, 
свідомості. Філософська концепція біхевіоризму ха-
рактеризується такими постулатами: в основі – фор-
мула «стимул – реакція – підкріплення». Головна 
ідея – людська поведінка є керованим процесом. Вона 
зумовлена стимулами й потребує позитивного під-
кріплення. Для того щоб викликати певну поведінку, 
потрібно застосувати дієві стимули. Бажання, мотиви, 
характер, здібності людини ролі не відіграють. Зна-
чення мають лише дії – відповідні реакції на стимули. 
Моральні якості теж визначаються обставинами, сти-
мулами. Головне – якнайкраще пристосуватися до се-
редовища. Освітнє середовище підтримує: атмосферу 
напруженої розумової праці; широке застосування 
техніки; всіляке стимулювання індивідуальної діяль-
ності; жорстке суперництво у боротьбі за результат; 
виховання діловитості, організованості, дисципліно-
ваності, заповзятливості [5]. 

Останнім часом теоретики педагогіки все часті-
ше звертаються до гуманістичних теорій. Гуманізм 
є філософським підґрунтям нової (неокласичної) ме-
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тодології педагогіки. Гуманістичні ідеї можуть бути 
застосовні до всіх людей і всіх соціальних систем. 
Визнається взаємодія гуманістичних і національних 
цінностей. Стрижнева ідея: при формуванні особис-
тості не можна застосовувати насилля, якими б бла-
гими цілями воно не обґрунтовувалося. Благо людини 
– вище за все. З огляду на це, можна зазначити, що 
основною ідеєю освітнього коучингу також є благопо-
луччя педагога, яке досягається плідною взаємодією 
коуча і викладача (студента) щодо досягнення взаємо-
визначених цілей, проте, прийняття рішення здійсню-
ється завжди науково-педагогічним працівником ви-
щого навчального закладу. Необхідно зазначити, що 
освітній коучинг зорієнтований на майбутнє, сфоку-
сований на вирішення питань, спрямований на дію та 
досвід викладача як основу прийняття рішень. 

Висновки.
Освітній коучинг ґрунтується на тій же філосо-

фії змін, як і у тренінгах та у позитивній психології. 
Освітній коучинг базується на основі спортивної мо-

делі коучингу, що означає, що ви можете бути задово-
лені теперішнім станом та ще маєте бажання досягти 
кращої ситуації через постійну роботу та тренінги.

Освітній коучинг зорієнтований на дію та має в 
основі принцип навчання через дію. Його завдання 
побудовані на конструктивному досвіді, які через зво-
ротній зв’язок представляють адекватні зміни. 

Таким чином, освітній тип коучингу спрямова-
ний на постійний професійний розвиток суб’єктів 
навчально-виховного процесу через навчання та тре-
нінги. Кінцевою метою освітнього коучингу є про-
фесійний саморозвиток особистості. Використання 
механізму спрямованого саморозвитку, на якому ґрун-
тується освітній коучинг, забезпечить природовідпо-
відний розвиток людини і надасть можливість більш 
ефективно використовувати свої природні ресурси. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем освітнього коу-
чингу.
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Современный олимпийский спорт:  

экономический механизм саморазвития 
Бубка С.Н.

Национальный олимпийский комитет 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация:
в статье дана характеристика олим-
пийскому движению, как реально-
му самодостаточному социально-
экономическому феномену, с 
присущим ему внутренним меха-
низмом саморазвития. выделены 
основные проблемы совершенство-
вания механизма саморазвития, свя-
занные с модернизацией системы 
распределения доходов от реализа-
ции коммерческих программ между 
участниками олимпийского спорта и 
повышения эффективности борьбы с 
«пиратским» маркетингом. Определе-
ны задачи программы помощи НОК, 
принимаемых фондом «Олимпийская 
солидарность», представлена струк-
тура расходов МОК по программе 
«Олимпийская солидарность».

Бубка С.Н. Сучасний олімпійський 
спорт: економічний механізм са-
морозвитку. У статті подано ха-
рактеристику олімпійському руху як 
реальному самодостатньому соціально-
економічному феномену, якому при-
таманний внутрішній механізм само-
розвитку. виділені основні проблеми 
вдосконалення механізму саморозвит-
ку, що пов’язані з модернізацією си-
стеми розподілу доходів від реалізації 
комерційних програм між учасника-
ми олімпійського спорту і підвищення 
ефективності боротьби з «піратським» 
маркетингом. визначені завдання про-
грами допомоги НОК, що приймаються 
фондом «Олімпійська солідарність», 
представлена структура витрат МОК за 
програмою «Олімпійська солідарність».

Bubka S.N. Modern Olympic sport: 
economic mechanism of self-
development. The paper presents 
characteristics of the Olympic movement 
as a real self-sufficient socio-economic 
phenomenon, with its inherent internal 
mechanism of self-development. There are 
identified the main problems of improving 
the mechanism of self-development, 
the modernization of the distribution 
of income from the sale of commercial 
programs between the participants 
of Olympic sports and enhance the 
fight against “piracy” marketing. The 
objectives of the NOC assistance program 
implemented by “Olympic Solidarity” fund 
are defined, the structure of expenditures 
on the IOC “Olympic Solidarity” program 
implementation are presented.

Ключевые слова:
олимпийский спорт, олимпийское 
движение, Международный олимпий-
ский комитет, экономическая дея-
тельность.

олімпійський спорт, олімпійський рух, 
Міжнародний олімпійський комітет, 
економічна діяльність.

Olympic sports, the Olympic Movement, 
International Olympic Committee, the 
economic activity.

Введение.1

В условиях мирового кризиса, когда рушатся не-
когда могущественные, казалось бы, нерушимые про-
мышленные и финансовые структуры, а банкротами 
становятся целые государства, олимпийское движе-
ние демонстрирует поистине удивительную стабиль-
ность и уверенность в своем будущем. 

Такое положение вещей кроется во внутренних ис-
точниках развития, прежде всего тех, которые имеют 
экономическую природу. Ранее нами было установле-
но, что эти источники были обнаружены и приведены 
в действие в 1980-е годы МОК по инициативе и при 
активном участии Х.А.Самаранча. они стали основой 
создания эффективного механизма экономического 
обеспечения развития международного олимпийского 
движения. 

Использование данного механизма позволяет ре-
шить триединую задачу. Во-первых, обеспечить ста-
бильное поступление финансовых и других ресур-
сов, составляющих экономическую основу развития 
олимпийского спорта. Во-вторых, гарантировать ис-
пользование полученных ресурсов всеми участни-
ками олимпийского спорта. В-третьих, эффективно 
противостоять вызовам внешней среды, способным 
разрушить экономическое благополучие участников 
олимпийского спорта – спортсменов-олимпийцев, на-
циональных и международных спортивных федера-
ций, национальных олимпийских комитетов, Между-
народного олимпийского комитета. 

Исследования выполнены согласно теме 1.1. Свод-
ного плана НИР в сфере физической культуры и спор-
та на 2010-2015 гг. «Исторические, организационно-
методические и правовые основы реализации 
© Бубка С.Н., 2011

олимпийского образования Украины» (номер госреги-
страции: 0111U001714).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – характеристика олимпийского дви-

жения, как реального самодостаточного социально-
экономического феномена, с присущим ему внутрен-
ним механизмом саморазвития. 

Задачи работы: 1) выделить основные проблемы 
совершенствования механизма саморазвития, свя-
занные с модернизацией системы распределения до-
ходов от реализации коммерческих программ между 
участниками олимпийского спорта и повышения эф-
фективности борьбы с «пиратским» маркетингом. 2) 
Определить задачи программы помощи НОК, при-
нимаемых фондом «Олимпийская солидарность». 3) 
Представить структуру расходов МОК по программе 
«Олимпийская солидарность».

Результаты исследования. 
Анализ процессов, в которые на рубеже веков был 

втянут олимпийский спорт, позволяет утверждать 
о наличии объективных социально-экономических 
предпосылок его саморазвития. Несомненной гаран-
тией экономического благополучия олимпийского 
движения выступает высокий социальный имидж 
и вытекающая из этого экономическая привлека-
тельность «продукта», предлагаемого участниками 
олимпийского спорта мировому сообществу, – Олим-
пийских игр. Как отмечают исследователи, Игры с 
экономической точки зрения можно рассматривать 
как результат кооперации труда в сфере олимпийского 
спорта, рассматриваемый в глобальном масштабе [1]. 
И что особенно важно, участниками такой кооперации 
труда выступают не только спортсмены-олимпийцы, а 
также специалисты в области олимпийской подготов-
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ки, но и  представители мирового бизнеса, которые 
готовы инвестировать огромные средства ради того, 
чтобы получить возможность разместить свой бренд 
рядом с олимпийской символикой.  

Интересно отметить, что цена «продукта» олим-
пийского спорта имеет устойчивую тенденцию к по-
вышению. Так, за период с 1992 года по 2008 год до-
ходы МОК от продажи данного продукта (реализации 
коммерческих программ, связанных с проведением 
Игр) увеличились с 1 млрд 870 млн долл. США до 5 
млрд 450 млн долл. США, то есть в 2,9 раза [8]. Такие 
темпы роста сопоставимы с динамикой цен на опреде-
ляющие товарные позиции  мирового рынка: главный 
энергетический ресурс – нефть (цена выросла в 3,6 
раза) и золото (рост цены составил 2,8 раза). 

 Высокая коммерческая ценность Олимпийских 
игр сегодня является одним из оснований первосте-
пенного внимания к ним со стороны международного 
олимпийского движения с целью совершенствования 
их экономического аспекта.  Так, в итоговом доку-
менте 13-го Олимпийского конгресса, состоявшегося 
в 2009 году в Копенгагене, отмечается: «С помощью 
членов Олимпийского движения МОК должен тща-
тельно рассмотреть определенные уровни сервиса на 
Олимпийских играх. В связи с этим было бы полез-
но сравнить Олимпийские игры с другими крупно-
масштабными соревнованиями. МОК должен также 
определить, будет ли он увеличивать свои права на 
поставку основных товаров и услуг, чтобы улучшить 
качество поставок на Игры. При полном сохранении 
своей независимости, члены Олимпийского движения 
должны принимать во внимание роль и точку зрения 
его партнеров, спонсоров, поставщиков и правооб-
ладателей. Контроль размера, стоимости и содержа-
ния Олимпийских игр должен удерживать их статус 
основного спортивного мероприятия…» [http://www.
olympic.ru/ru/OlKongReg.asp].

Доходы, получаемые от продажи олимпийского 
«продукта», позволяет МОК не только удовлетворять 
собственные финансовые потребности, но и осущест-
влять финансовую поддержку участников олимпий-
ского движения – национальных олимпийских коми-
тетов, международных федераций по олимпийским 
видам спорта, других организаций, имеющих отно-
шение к олимпийскому спорту, а также организацион-
ных комитетов Олимпийских игр. 

Как отмечают исследователи олимпийского дви-
жения,  в конце 1960-х годов международные спор-
тивные федерации, участвующие в подготовке и про-
ведении Олимпийских игр, направляющие на них 
своих спортсменов, стали все настойчивее требовать 
от МОК своей доли доходов от Олимпийских игр. Не 
случайно, в повестке дня Х Олимпийского конгресса, 
проходившего в 1973 году в Варне, главным был во-
прос об урегулировании  отношений (в том числе фи-
нансовых) между МОК, международными спортив-
ными федерациями и национальными олимпийскими 
комитетами.

Вплоть до 1972 года МОК делился доходами от 
продажи прав на трансляцию зимних Олимпийских 

игр и Игр Олимпиад только с организационными ко-
митетами городов, проводящих эти Игры. Свою сум-
му МОК делил с международными спортивными фе-
дерациями. 

На этом этапе практически все участники олим-
пийского движения, кроме МОК, были недовольны 
принципами распределения доходов от продажи прав 
на телевизионные трансляции Олимпийских игр. 
Учитывая это, с 1972 года МОК включил в схему рас-
пределения телевизионных доходов и национальные 
олимпийские комитеты. Это решение не дало желае-
мого эффекта. Ведь, если распределить сумму, причи-
тающуюся  национальным олимпийским комитетам, 
на все страны-члены МОК, то каждый НОК получил 
бы сравнительно небольшую сумму. Поэтому МОК 
предложил не распределять эту сумму между 131-им 
существовавшим в то время национальным олимпий-
ским комитетам, а перечислять ее на счет фонда про-
граммы «Олимпийская солидарность». Управление 
данной программой осуществляет Комиссия НОК по 
олимпийской солидарности, созданная в 1971 году.  

Олимпийской хартией (Правило 5) определено, 
что задачей Олимпийской Солидарности является ор-
ганизация помощи НОК, в частности тем, кто более 
всего в ней нуждается. Эта помощь имеет форму про-
грамм, разработанных совместно МОК и НОК, при 
технической помощи международных спортивных 
федераций, если это необходимо.  

В официальном разъяснении к Правилу 5 опреде-
ляются задачи программ, принимаемых Олимпийской 
солидарностью. Такими задачами являются:

распространять основополагающие принципы • 
Олимпизма; 
осуществлять помощь НОК в подготовке спортсме-• 
нов и команд для участия в Олимпийских Играх; 
совершенствовать знание технических аспектов • 
спорта спортсменами и тренерами; 
повышать технический уровень спортсменов и тре-• 
неров в сотрудничестве с НОК и МСФ, включая по-
средством выплаты стипендий; 
готовить спортивных руководителей; • 
сотрудничать с организациями и структурами, ста-• 
вящими перед собой аналогичные задачи, особенно 
средствами Олимпийского образования и пропаган-
ды спорта; 
создавать, где это необходимо, простые, функцио-• 
нальные и экономичные спортивные сооружения в 
сотрудничестве с национальными или интернацио-
нальными органами; 
поддерживать организацию соревнований нацио-• 
нального, регионального и континентального уров-
ней под руководством или патронатом НОК, и ока-
зывать НОК содействие в организации, подготовке 
и участию их делегаций в региональных или конти-
нентальных Играх; 
поощрять совместные двусторонние или многосто-• 
ронние программы сотрудничества между НОК; 
побуждать правительства и международные орга-• 
низации включать спорт в официальную программу 
развития содействия. 
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Эти программы контролируются Комиссией по 
Олимпийской Солидарности [6]. 

Формирование фонда осуществляется за счет ак-
кумулирования 1/3 средств, получаемых МОК от про-
дажи телевизионных прав. Преимущественная часть 
средств (75-85%) направляется на проведение основ-
ных мероприятий по регионам для оказания помощи 
национальным олимпийским комитетам развиваю-
щихся и других стран. 

С 1984 МОК компенсирует НОК оплату проезда и 
пребывания на Олимпийских играх и Зимних олим-
пийских играх определенного количества атлетов и 
официальных лиц. 

Представление о структуре расходов по програм-
ме «Олимпийская солидарность» в начале нового века 
дает табл. 1 [9, 10].

В олимпийском цикле 2004-2008 годов 200 нацио-
нальных олимпийских комитетов получили 372,6 млн. 
долл. США, что почти в три раза превышает поступле-
ния олимпийского цикла 1993-1996 гг. (табл. 2) [8]. 

Эти средства поступили в виде грантов через про-
грамму «Олимпийская солидарность» а также в виде 
отчислений от доходов программы TOP-5 и предна-
значались для финансовой поддержки каждой на-
циональной команды, участвовавшей в Олимпийских 
играх, а также покрытия текущих расходов НОКов. 

Высокими  темпами увеличиваются отчисления 
международным федерациям, спортсмены которых 
участвовали в Играх Олимпиады и Зимних Олимпий-
ских играх. Так, за период с 1994 года по 2008 год до-

ходы федераций-участников Игр Олимпиады  увели-
чились почти в 3,4 раза, а федераций по зимним видам 
спорта – в 6,2 раза (табл. 3).  

По окончанию Игр Олимпиады 1996 года распре-
деление средств между международными федераци-
ями было таким: легкая атлетика получила 6,5 млн. 
долларов, гимнастика, баскетбол, волейбол, плавание, 
футбол – по 2,5 млн., гребля, велоспорт, конный спорт, 
гандбол, теннис и хоккей на траве – по 1 млн., осталь-
ные виды – по 0,5 млн.  А всего через четыре года, 
после завершения Игр Олимпиады 2000 года объемы 
отчислений федерациям существенно возросли: лег-
кой атлетике досталось 17,7 миллиона. По 8,2 млн. 
получили баскетболисты, волейболисты, велосипе-
дисты, гимнасты, пловцы, футболисты и теннисисты. 
Меньше остальных заработали федерации, только 
включенные в олимпийскую программу, – триатлон и 
таэквэндо – по 3,7 млн. [7]. 

Организационные комитеты Олимпийских игр по-
лучают от МОК средства для покрытия их админи-
стративных и операционных расходов по проведению 
Игр. Им поступает половина средств, полученных от 
реализации программ ТОР и 49% доходов от продажи 
телевизионных прав. 

Данные таблиц 4 и 5 свидетельствуют о высокой ди-
намике роста  отчислений в пользу ОКОИ от маркетин-
говых программ МОК. С середины 1990-х годов объем 
средств, полученных  ОКОИ от реализации программ 
ТОР, утроился. Почти удвоились средства, получаемые 
оргкомитетами Игр от продажи телевизионных прав.

Таблица 1
 Направления расходов по программе «Олимпийская солидарность» в 2004-2008 годах

Направления расходов
Сумма расходов,  
млн. долл. США

2004 г. 2008 г.
Программы, реализуемые континентальными ассоциациями 15 721 20 767
Программы, централизованно реализуемые Олимпийской солидарностью: 
подготовка спортсменов для участия в Олимпийских Играх 5 448 6 030
подготовка и участие национальных команд в региональных и континен-
тальных Играх 143 1 591

молодежные программы 1 648 2 377
технические курсы 2 003 2 604
подготовка тренеров 1117 1 772
развитие национальных систем подготовки специалистов 704 1230
развитие инфраструктуры НОК 4 020 5317
подготовка спортивных руководителей 263 568
подготовка спортивных руководителей высшего звена 324 635
развитие спортивной медицины 394 680
реализация экологических программ 110 375
развитие женского спорта 175 392
обеспечение деятельности Международной олимпийской академии 498 407
развитие спорта для всех 401 453
программа «Культура и образование» 475 745
Другие расходы 152 667

Всего: 33 670 55255
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Таблица 2
Отчисления национальным олимпийским комитетам из доходов,  

полученных от реализации маркетинговых программ 

Годы Отчисления всего,
 млн. долл. США

в том числе
от продажи телеправ от реализации программ TOP

1993-1996 137,9 80,9 57,0
1997-2000 211,7 118,7 93,0
2001-2004 319,5 209,5 110,0
2005-2008 372,6 233,6 139,0

Таблица 3
Отчисления международным федерациям из доходов, полученных МОК от коммерческой деятельности 

Год Место проведения
Игр

Отчисления, 
млн. долл. США

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

Лиллехаммер
Атланта
Нагано
Сидней

Солт Лейк Сити
Афины
Турин
Пекин 

20,3
86,6
49,4
190,0
92,4
254,0
 126,0 
 295,0

Таблица 4
Отчисления ОКОИ из доходов, полученных от реализации программ ТОР 

Годы Место проведения
Игр

Отчисления, 
млн. долл. США

1993-1996
1997-2000
2001-2004
2005-2008

Лиллехаммер / Атланта
Нагано / Сидней

Солт Лейк Сити / Афины 
Турин / Пекин

139,5
289,5
331,5
433,0

Таблица 5
Отчисления ОКОИ из доходов, полученных от продажи телеправ 

Год Место проведения
Игр

Отчисления, 
млн. долл. США

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

Лиллехаммер
Атланта
Нагано
Сидней

Солт Лейк Сити
Афины
Турин
Пекин

229,0
546,0
308,0
797,0
443,0
733,0
 406,0
 851,1
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Одной из актуальных задач Олимпийского движе-

ния, сформулированной 13-м Олимпийским конгрес-
сом 2009 г., является поиск путей увеличения эффек-
тивности распределения своих доходов [http://www.
olympic.ru/ru/OlKongReg.asp]. На необходимость ре-
шения данной задачи указывают также исследователи 
экономических проблем олимпийского спорта. По их 
мнению, важно соблюдать принцип, в соответствии 
с которым часть дохода, получаемая участниками 
олимпийского движения, должна соответствовать его 
реальному вкладу в утверждение идеи олимпизма в 
мире. Hеобходимо также обеспечить такое положе-
ние, при котором ни один из участников олимпийско-
го движения не был бы дискриминирован [2]. 

В качестве примера реализации указанного спе-
циалистами  подхода приводится порядок участия 
международных спортивных федераций в распреде-
лении доходов, получаемых МОК от коммерческих 
программ, введенный в действие исполнительным 
комитетом МОК в марте 1996 года. В соответствии с 
ним, все международные федерации разделены МОК 
на 4 категории в зависимости от популярности: I ка-
тегория – легкая атлетика; II категория – гимнастика, 
баскетбол, волейбол, плавание, футбол; III категория – 
академическая гребля, велоспорт, конный спорт, ганд-
бол, теннис, хоккей на траве; IV категория – осталь-
ные виды спорта. 

В то же время есть все основания утверждать о том, 
что оптимальная система распределения доходов пока 
не найдена. Об этом свидетельствуют шаги, предпри-
нятые в последнее время международными спортив-
ными федерациями. Так, накануне  Игр ХХIX Олим-
пиады 28 международных спортивных федераций, 
входящих в Ассоциацию летних олимпийских видов 
спорта (ASOIF), призвали МОК изменить порядок рас-
пределения доходов от проведения Олимпийских игр. 
На встрече в Пекине члены ASOIF единогласно реко-
мендовали Международному олимпийскому комитету 
начать переговоры с НОК США (USOC) . По их мне-
нию, в настоящее время доля USOC непропорциональ-
но велика, а потому следует настаивать на увеличении 
доли других участников. Согласно принятому порядку 
USOC получает 20 %  доходов спонсорской програм-
мы, так как большинство крупных спонсоров являют-
ся американскими компаниями. Однако члены ASOIF 
считают, что один миллиард долларов, который, как 
ожидается, заработает НОК США в 2010 – 2012 годах, 
– это непропорционально большая сумма. 

Отмечая положительные тенденции, утверждаю-
щиеся в системе распределения получаемых им дохо-
дов, исследователи акцентируют внимание на одной 
важной проблеме, нерешенность которой грозит бу-
дущему благополучию олимпийского движения. Речь 
идет об участии спортсменов-олимпийцев в распреде-
лении доходов МОК. 

Трудно оспаривать факт, что спортсмены являют-
ся главными участниками олимпийского движения. 
Этот неоспоримый факт был еще раз подтвержден 
в документах 13-го Олимпийского конгресса: «Все 
спортсмены являются центром Олимпийского движе-

ния. Спортсменов поддерживают различные крупные 
структуры, в частности – спортивные клубы, нацио-
нальные и международные спортивные федерации, 
национальные Олимпийские комитеты. Являясь дей-
ствующей частью общества, спортсмены могут сде-
лать значительный вклад в Олимпийское движение, 
усиливая значение роли спорта и здорового образа 
жизни в обществе и становясь образцом для подра-
жания будущим поколениям. Необходимо поощрять 
спортсменов в их превращении в неотъемлемую часть 
системы организации и развития спорта в двадцать 
первом веке [http://www.olympic.ru/ru/OlKongReg.
asp].

В экономическом смысле спортсмены являются 
основными производителями олимпийского «товара» 
– Олимпийских игр, которые приносит значительные 
доходы олимпийскому движению. 

Сегодня спортсмены-олимпийцы фактически вы-
ступают в роли наемных работников, рабочая сила 
которых используется огромным международным 
концерном, включающим в себя МОК, МСФ, HОК, 
ОКОИ, представителей бизнеса и СМИ. В этой си-
туации справедливым было бы такое положение, при 
котором каждый спортсмен получал бы материальное 
вознаграждение, соответствующее его вкладу в разви-
тие олимпийского спорта как на национальном, так и 
на мировом уровне. 

Однако в настоящее время такой справедливости 
по отношению к спортсменам-олимпийцам не су-
ществует. Они, по существу, разделены на два лаге-
ря. Первый – спортивная элита, которую составляют 
чемпионы и призеры Игр. Эта относительно много-
численная группа спортсменов имеет достаточно вы-
сокие доходы как за счет выплачиваемых МОК или 
государством разовых премиальных, так и за счет 
коммерческого использования своего олимпийского 
имиджа. Остальная масса участников Игр не полу-
чает должной компенсации за свой труд, хотя многие 
из них мало в чем уступают победителям и призе-
рам. Это совершенно несправедливо, поскольку они 
не в меньшей мере, чем элита, являются создателями 
спортивного зрелища, обеспечивая своим участием 
высокий уровень спортивной конкуренции. 

Конечно, нельзя при определении вознаграждения 
ставить на одну доску олимпийского чемпиона и спор-
тсмена, который по результатам выступления оказался 
далеко за пределами первой шестерки. Каждый дол-
жен вознаграждаться в соответствии с продемонстри-
рованным уровнем своего мастерства. Этот принцип, 
по мнению специалистов, можно было бы реализо-
вать, опираясь на рассмотренный ранее подход МОК, 
используемый им для распределения доходов между 
международными спортивными федерациями. МОК 
целевым назначением выделял бы международным 
спортивным федерациям средства для материально-
го поощрения всех участников Игр в соответствии с 
рейтингом видов спорта. Далее федерации распреде-
ляли бы эти средства среди спортсменов-олимпийцев, 
ориентируясь на индивидуальный рейтинг каждого из 
них [2].
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Практика развития олимпийского спорта в усло-
виях его интеграции в мировой рынок показала, что 
механизм его экономического саморазвития может 
давать сбои ввиду существования внешних угроз. 
Одной из наиболее опасных среди них, по мнению 
руководителей олимпийского спорта и ученых, сегод-
ня выступает паразитический или «пиратский» мар-
кетинг (аmbush marketing). Он возникает тогда, когда 
компания, не имеющая  официальных обязательств 
перед представителями олимпийского спорта, пытает-
ся создать о себе мнение как об их деловом партнере. 
При этом ложно созданный имидж активно внедрятся 
в сознание потенциальных потребителей с помощью 
рекламы и других средств [2, 4].

По мнению большинства специалистов, «пират-
ский» маркетинг представляет собой существенную 
опасность для Олимпийского движения. Она опреде-
ляется не только возможностью получения отдельны-
ми компаниями незаконных доходов. Главная опас-
ность состоит в том, что пример «пиратов», в случае 
их безнаказанности, может стать привлекательным 
для компаний, являющихся официальными спонсо-
рами олимпийского спорта и действующих по прави-
лам МОК. И если они последуют этому примеру, то 
финансовая база Олимпийского движения неизбежно 
разрушится. «Пиратский» маркетинг – это не игра. И 
если спорт и его спонсоры не примут защитных мер, 
они потеряют значительные финансовые средства», 
– отмечал  в 1990-е годы директор департамента по 
маркетингу МОК М. Пэйн [5].

Компании, взявшие на вооружение «пиратский» 
маркетинг, обычно используют следующие приемы: 

нелегальное использование олимпийской атрибутики; • 
изготовление поддельной олимпийской атрибутики • 
и выдача ее за настоящую; 
использование олимпийской символики в реклам-• 
ных целях для создания видимости поддержки 
Олимпийского движения или связи с ним; 
несанкционированная реализация товаров с олим-• 
пийской символикой;
несанкционированное использование в рекламных • 
целях изображения олимпийских объектов и мест 
проведения соревнований; 
ведение радиопередач, киносъемок, изготовление • 
фильмов, видеокассет или фотографий об олимпий-
ских событиях [2].

Осознавая тот факт, что «пиратский» маркетинг 
существенно снижает экономическую эффективность 
маркетинга, руководство Олимпийского движения 
возложило на себя роль координатора и лидера в реа-
лизации специальной «антипиратской» программы. 
Главное ее содержание МОК определил в девизе: 
«Лучше профилактика, чем лечение». Цель програм-
мы –обеспечить активную разъяснительную работу 
среди широких слоев общественности, спонсоров, 
спортсменов, представителей средств массовой ин-
формации, рекламных агентств, специалистов по ор-
ганизации соревнований об ущербе, который наносит 
Олимпийскому движению «пиратский» маркетинг.

В рассматриваемой программе МОК задействова-

ны представители всех звеньев Олимпийского дви-
жения, включая МОК и ОКОИ. Она предусматривает 
решение совместными усилиями конкретных задач, 
исходя из возникающих ситуаций. Так, на период 
проведения XXVIІ зимних Олимпийских игр в Лил-
лехаммере (1994 г.) и Игр XXVI Олимпиады Атланте 
(1996 г.) были созданы так называемые «ударные ко-
манды», включающие в себя специалистов по марке-
тингу и юристов. Их задачей было предвосхищение 
и немедленное пресечение попыток использования 
«пиратского» маркетинга. Все трансляции соревно-
ваний Олимпийских игр находились под постоянным 
контролем специалистов. О всех фактах выявленных 
нарушений немедленно ставились в известность пред-
ставители МОК и вещательных компаний.

В плане реализации «антипиратской» програм-
мы, МОК включает в контракты, заключаемые с 
городами-организаторами Игр, положения, которые 
обязывают городские власти и местные органы управ-
ления спортом предпринимать все возможное, чтобы 
противодействовать использованию «пиратского» 
маркетинга. 

Анализируя современное олимпийское движение, 
важно обратить внимание на то, что действие внутрен-
него механизма его саморазвития проявляется и за 
пределами самого движения. Исследователи отмечают 
как неоспоримый факт то, что проведение Олимпий-
ских игр способствует не только существенному по-
вышению престижа страны, принимающей спортсме-
нов из многих стран мира. Полученные ОКОИ доходы 
отражают прямой социально-экономический эффект 
для города-хозяина Олимпийских игр, который мате-
риализуется в решении важных для общества проблем  
– реконструкции и строительстве новых спортивных 
объектов, повышении уровня благоустройства города, 
развитии транспортных коммуникаций, проведении 
экологических мероприятий, создании дополнитель-
ных рабочих мест и т.п. [2]. 

Об этом свидетельствуют многочисленные приме-
ры. Так, коммерческие программы, связанные с под-
готовкой Игр ХХV Олимпиады в Барселоне, позволи-
ли сократить безработицу в городе со 125 тыс. чел. в 
1985 году до 66 тыс. чел. в 1991 году, то есть почти в 
два раза.

Часть поступлений от проведения Игр XXVII 
Олимпиады  в Сиднее была направлена на развитие 
спорта в стране. Оргкомитетом Игр выделено 120 млн. 
долларов на реализацию различных программ раз-
вития спорта. Национальный олимпийский комитет 
получил 50 млн. долларов на развитие олимпийского 
движения в стране. Еще 70 млн. долларов поступило в 
специальный фонд, созданный правительством Ново-
го Южного Уэльса для развития спорта. Полученные 
от реализации маркетинговых программ средства ис-
пользовались также на строительство новых спортив-
ных сооружений. 

Проведение ХIХ зимних Олимпийских игр в Солт 
Лейк Сити оказало положительное воздействие на 
социально-экономическую ситуацию штата Юта. 
Было создано 23 тыс. новых рабочих мест, что дало 
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возможность работникам получить денежные доходы 
в сумме 972 млн. долл. Местные органы управления в 
течение четырех лет, предшествующих Играм, полу-
чили в свое распоряжение 116 млн. долл. США.

Благодаря проведению Игр ХХIХ Олимпиады по-
зволило создать в течение 2006-2008 годов свыше 1,5 
млн. рабочих мест в самых различных отраслях на-
родного хозяйства и в первую очередь – в туризме 
и гостиничной индустрии (800 тыс. новых рабочих 
мест), строительстве (430 тыс.), оптовой торговле (130 
тыс.), сфере общественного питания и услуг, области 
высоких технологий, современного машиностроения, 
банковской сфере [2]. 

В результате проведения Игр Олимпиады в 2004 
году Греция получила новый международный аэро-
порт, модернизированный метрополитен в Афинах, а 
также возможность улучшить жилищные условия де-
сяти тысячам граждан за счет использования жилых 
строений олимпийской деревни [3].

В связи с подготовкой Игр XХIХ Олимпиады в 
Пекине на решение важных для китайского общества 
проблем было израсходовано 14 млрд. 257 млн. долл. 
США. Из них 8 млрд. 627 млн. долл. потрачено на реа-
лизацию природоохранных проектов, 3 млрд. 673 млн. 
долл. на строительство автомобильных и железных 
дорог, 85 млн. долл. – на строительство аэропорта, 1 
млрд. 429 млн. долл. – на строительство спортивных 
сооружений, 442 млн. долл. – на строительство Олим-
пийской деревни [http://russian.china.org.cn/business/
txt/2008-08/26/content_16335508.htm]. 

Пекин как город-хозяин Игр получил спортивные 
сооружения, которые являются шедеврами современ-
ной архитектуры и воплотили в себе новейшие до-
стижения науки и техники. Это, прежде всего,  цен-
тральный Олимпийский стадион на 100 тыс. человек. 
Стадион задуман в виде гигантского птичьего гнезда, 
сплетенного из стальной проволоки общим весом в 
110 тыс. тонн.

Жители Пекина получили еще одно не менее 
оригинальное сооружение – Национальный  плава-
тельный центр,   именуемый «Водяным кубом» при 
его сооружении использован ряд совершенно новых 
материалов, в том числе покрытия из легких тефло-
новых панелей. Комплекс в высшей степени экологи-
чен: специальное конструктивное решение позволяет 
собирать и очищать дождевую воду, которая хранится 
в подземных емкостях для последующего использова-
ния в бассейнах, обогреваемых солнечной энергией. 
Трибуны комплекса рассчитаны на 60 тыс. зрителей.

Подготовка и проведение Олимпийских игр дают 
не только прямой социально-экономический эффект. 
Они также косвенно влияют на общее экономическое 
развитие страны-хозяйки. В этот период наблюдается 
активный приток внутренних и внешних инвестиций 
в развитие социальной инфраструктуры, а также по-
ступлений от иностранного туризма. Кроме того, про-
ведение Олимпийских игр способствует улучшению 
общей экономической ситуации в стране за счет по-
вышения деловой активности, увеличения потока ту-
ристов и т.п. 

Так, реализация маркетинговых программ оргко-
митетом Игр XXVII Олимпиады в Сиднее оказала 
существенное влияние на экономическое развитие 
Австралии. Это влияние, по мнению специалистов, 
началось с 1994 года и длилось до 2006 года. Анализ, 
проведенный правительством Нового Южного Уэль-
са, а также Центром регионального экономического 
анализа Артура Андерсена, показал, за время подго-
товки и проведения Игр в страну было привлечено 
значительные суммы капитала (от 4-х до 5-ти милли-
ардов долларов США), а также созданы тысячи новых 
рабочих мест. 

Значительные доходы стране принесло увеличе-
ние числа туристов. Непосредственно на Игры Олим-
пиады прибыло 111 тыс. туристов. Всего же  высокий 
имидж Игр привлек в Австралию с 1997 года по 2004 
год, по оценкам специалистов, около 1,6 млн. человек, 
что принесло экономике страны 4,27 млрд. долларов 
США [www.ausport.gov.au/fulltext].

Ярко выраженное позитивное влияние оказали 
Игры ХХIХ Олимпиады на экономическое развитие 
Пекина. Расчеты китайских ученых показали,  что 
в период с 2005 по 2008 годы во время подготовки 
к Олимпийским играм средний уровень роста ВВП 
Пекина достиг 11,8%, что на 0,8% выше уровня 10-й 
пятилетки. Наибольший прирост к темпу роста ВВП 
Пекина подготовка к Олимпийским играм дала в 2007 
году, он составил 1,14%. В 2008 году данный пока-
затель составил 0,85%. В период с 2004 по 2008 гг. 
олимпийские факторы оказали стимулирующее дей-
ствие на рост ВВП Пекина равное 105,5 млрд. юаней 
[ecowen@isugw.indstate.edu]. 

Кроме экономического эффекта, Игры приводят 
и к другим положительным изменениям в Пекине и 
стране.  По мнению руководителя Института по ис-
следованию экономики и социального развития Пе-
кина Ян Кайчжун косвенное влияние Игры Олимпиа-
ды оказали на восемь важных областей. Во-первых, 
длительный экономический рост. Различные активы, 
сформированные во время Олимпийских игр, будут 
в дальнейшем стимулировать экономическое разви-
тие Пекина. В следующие два-три года можно будет 
увидеть их положительное влияние на сферы культу-
ры, спорта и туризма в Пекине. Во-вторых, положи-
тельное влияние на социально-политическую сферу. 
В результате проведения Олимпийских игр значи-
тельно укреплена сплоченность различных наций 
Китая. В-третьих, развитие культуры. Мировая обще-
ственность более глубоко узнала китайскую культуру. 
В-четвертых, богатое наследие научно-технической 
Олимпиады. Научно-техническая концепция олим-
пийских комплексов может послужить источником 
важных идей для достижения цели создания инно-
вационного государства. В-пятых, значительно улуч-
шена международная репутация Китая. В-шестых, 
улучшена экологическая обстановка. Посредством 
проведения «зеленой» Олимпиады и реализации кон-
цепции улучшения окружающей среды заметно улуч-
шена экологическая обстановка, увеличено количе-
ство зеленых насаждений, в сознании общественности 
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укреплена важность заботы об экологии. В-седьмых, 
образована межведомственная система и сформиро-
ван механизм принятия комплексных решений. Для 
проведения Олимпийских игр органы управления 
разных уровней и различные ведомства вели межре-
гиональное сотрудничество, что позволяет улучшить 
ситуацию, связанную с региональным разделением, 
которое в течение долгих лет мешает более быстрому 
развитию Китая. В-восьмых, улучшена городская ин-
фраструктура и ускорен процесс модернизации [http://
www.businesstoday.org].

Выводы. 
Таким образом, на этапе перехода от старого к но-

вому столетию олимпийское движение проявило себя 
в новом качестве – как реальный самодостаточный 
социально-экономический феномен с присущим ему 
внутренним механизмом саморазвития. 

Данный механизм возник в результате взаимодей-
ствия комплекса факторов объективного и субъек-
тивного характера. Объективные факторы вытекают 
из социально-экономической природы «продукта» 

олимпийского спорта, главным компонентом кото-
рого выступают Олимпийские игры. Общей тенден-
цией последних десятилетий является динамичный 
рост ценности Олимпийских игр, что проявляется в 
увеличении доходов, получаемых участниками олим-
пийского спорта от реализации коммерческих про-
грамм, связанных с подготовкой и проведением Игр. 
К субъективным факторам саморазвития олимпийско-
го движения относится деятельность руководителей 
олимпийского движения, обеспечившая внедрение 
рыночных технологий управления структурами олим-
пийского спорта, в частности, маркетинга.   

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. Развитие олимпийского движения тре-
бует совершенствования механизма его саморазвития. 
Основными проблемами, которые, по мнению специа-
листов, требуют первоочередного решения, являются 
модернизация системы распределения доходов от реа-
лизации коммерческих программ между участниками 
олимпийского спорта, а также повышение эффектив-
ности борьбы с «пиратским» маркетингом.
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Основні складові змісту фізкультурної освіти  

в загальноосвітніх навчальних закладах
Васьков Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
На підставі загальнонаукової 
концепції змісту освіти визначено 
чотирьохкомпонентний склад змісту 
фізкультурної освіти. Розроблено ди-
дактичну модель навчального пред-
мета „Фізична культура”, яка включає 
два блоки: основний або змістовний 
і процесуальний. Конкретизовано 
склад кожного блоку, де до першо-
го увійшли теоретичний компонент, 
способи діяльності інтелектуального 
і практичного характеру, а в другий-
методи навчання, організаційні 
форми навчання і засоби навчан-
ня. Розглядаються основні компо-
ненти теоретичних знань, способів 
діяльності інтелектуального і прак-
тичного характеру (фізичні вправи). 
визначено функції кожного компо-
нента змісту фізкультурної освіти.

Васьков Ю.В. Основные компоненты со-
держания физкультурного образования 
в общеобразовательной школе. На осно-
ве общенаучной концепции содержания об-
разования определен состав содержания 
физкультурного образования. Разработана 
дидактическая модель учебного предме-
та «Физическая культура». Модель которая 
включает два блока: основной (содержатель-
ный) и процессуальный. Конкретизирован со-
став каждого блока. в первый блок включен 
теоретический компонент, способы деятель-
ности интеллектуального и практического ха-
рактера. во второй блок – методы обучения, 
организационные формы и средства обуче-
ния. Рассматриваются основные компоненты 
теоретических знаний, способов деятельно-
сти интеллектуального и практического харак-
тера (физические упражнения). Определены 
функции каждого компонента содержания 
физкультурного образования.

Vaskov U.V. The main components 
of the content of physical training 
education in secondary schools. On 
the basis of general scientific concept 
of curriculum content of the specified 
physical training education. Developed 
a didactic model of a subject “Physical 
Culture”, which includes two parts: the 
main (substantive) and procedural. 
Fleshed out the composition of each 
block. In the first block included the 
theoretical component, the methods of 
intellectual and practical problems. In 
the second unit – teaching methods, 
organizational forms and training 
aids. The basic components of the 
theoretical knowledge and methods 
of intellectual and practical (exercise). 
Functions of each component of the 
content of physical training education.

Ключові слова:
зміст, освіта, теоретичний компо-
нент, інтелектуальний, практич-
ний, класифікація, фізичні вправи.

содержание, образование, теоретический 
компонент, интеллектуальный, практичес-
кий, классификация, физические упражнения.

maintenance, education, theoretical 
components, intelligent, practical, 
classification exercise.

Вступ.1

Аналіз сучасного стану фізичного виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про 
значні недоліки в організації навчального процесу. На 
це звертають увагу ряд документів, що регламентують 
фізичне виховання в школі [http://zakon1rada.gov.ua., 
http://mon.gov.ua.]. Однією з причин такого стану слід 
вважати відсутність  нових концептуальних підходів 
до фізичного виховання учнів. Як свідчить досліджен-
ня змісту навчальних програм з фізичної культури за 
1970-2011роки зміст навчального матеріалу основних 
розділів) гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри 
тощо) майже не змінився. Введення нових розділів 
(модулів) в програми 2011 року [ 5 ], наприклад, аеро-
біка, аквааеробіка, городки, настільний теніс та ін. не 
„підкріплені” належним матеріально-технічним забез-
печенням. Необхідно, на наш погляд, використовувати 
нові концептуальні підходи до обґрунтування складу 
змісту фізкультурної освіти. Це пов’язано з тим, що 
спроектований зміст фізкультурної освіти дає відпо-
відь на головне питання шкільної фізичної культури 
–„Чому навчати?”. У зв’язку з цією проблемою виникає 
ряд питань про визначення основних складових цього 
змісту, про їх взаємозв’язок, взаємодію і взаємовплив.

Актуальність зазначеною проблеми викликає необ-
хідність проведення дослідження дидактичних основ 
фізичної культури в школі, визначенню складових на-
вчального предмета і змісту фізкультурної освіти.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета дослідження – розробка та теоретичне об-

ґрунтування складових змісту фізкультурної освіти 
© васьков Ю.в., 2011

в загальноосвітніх навчальних закладах на основі 
дидактичної моделі навчального предмета „Фізична 
культура”.

Завдання дослідження:
Визначити склад змісту фізкультурної освіти.• 
Розробити дидактичну модель навчального предме-• 
та „Фізична культура.
Дослідити підґрунтя і склад теоретичного компо-• 
нента змісту фізкультурної освіти, способів діяль-
ності інтелектуального і практичного характеру.

Результати дослідження.
Згідно із загальнонауковою концепцією змісту 

освіти зміст фізкультурної освіти складається з чо-
тирьох основних компонентів: а) знання про людину, 
про світ, суспільство, про способи діяльності інтелек-
туального і практичного характеру тощо; б) способи 
діяльності інтелектуального і практичного характеру; 
в) досвід творчого використання знань і способів ді-
яльності; г) досвід емоційно-ціннісного ставлення до 
змісту фізкультурної освіти.

У відповідності з концепцією В.В. Краєвського [ 4 
] про рівні проектування змісту освіти, зміст фізкуль-
турної освіти отримує певну конкретизацію на рівні 
навчального предмета. 

Навчальний предмет розуміють як педагогічно 
адаптований зміст основ будь-якої галузі діяльності 
або науки. Останнім часом типологізацію навчальних 
предметів здійснюють за його провідною метою, тоб-
то визначають заради чого той чи інший предмет уве-
дено в навчальний план школи.

Перший тип об’єднує навчальні предмети з про-
відним компонентом «наукові знання», або «осно-
ви наук» (фізика, хімія, біологія, географія, історія 
тощо).
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Другий тип включає навчальні предмети з про-
відним компонентом «способи діяльності» (іноземна 
мова, креслення, фізична культура, комплекс дисци-
плін трудового навчання, інформатика).

Третій тип передбачає сукупність навчальних 
предметів з провідним компонентом «художня освіта 
і естетичне виховання» або «естетичне бачення світу» 
(література, образотворче мистецтво, музика).

Навчальний предмет «фізична культура» відно-
ситься до другого типу з провідним компонентом 
«способи діяльності», а теоретичні знання обслуго-
вують способи діяльності практичного характеру (фі-
зичні вправи, рухові дії). Навчальний предмет є одним 
із головних, але не єдиним, із засобів реалізації змісту 
фізкультурної освіти.

Для того, щоб визначити, яким чином і за допомо-
гою яких складових формується фізична культура осо-
бистості учнів, необхідно розглянути дидактичну мо-
дель навчального предмета «Фізична культура» [ 1, 2].

Керуючись загальнодидактичними положеннями 
про єдність змістовного і процесуального блоків у 
навчальному процесі, а також загальнодидактичною 
моделлю навчального предмета (за Л.Я Зориною; [ 
3 ]) нами розроблена авторська дидактична модель 
(рис.1).

Орієнтуючись на дидактичну модель навчально-
го предмета ми можемо визначити основні складові 
кожного компонента, які безпосередньо впливають 
на формування фізичної культури особистості або, 
як відзначають сучасні науковці «особистої фізичної 
культури».

Так теоретичні знання поділяються на предметно-
наукові, які формуються з теоретичних основ певних 
видів спорту, що є прототипами (проекцією) основних 
розділів програми і допоміжні.

Сама назва допоміжні свідчить про їх обслуговую-
чу функцію до предметно-наукових. До складу допо-
міжних ми відносимо: міжнаукові (МНЗ) – філософ-
ські, методологічні, логічні, загальнонаукові (ЗНЗ) 
– історичні, медико-біологічні, санітарно-гігієнічні, 
соціально-економічні, кібернетико-статистичні тощо; 
міжпредметні (МПЗ) – фізичні, хімічні, біологічні, 
математичні тощо; нормативно-профілактичні (НПЗ); 
контрольно-оціночні (КОЗ).

Способи діяльності інтелектуального характеру 
формують уміння аналізувати, синтезувати, співстав-
ляти, порівнювати, моделювати тощо. Це загальні 
функції, але подальше визначення складу способів 
діяльності інтелектуального характеру та їх функцій 
навчального предмета «Фізична культура» є темою 
окремого наукового дослідження тому що вплив на 
інтелектуальну сферу є важливою складовою форму-
вання фізичної культури особистості. Нижче ми на-
ведемо орієнтовну схему способів діяльності інтелек-
туального характеру (рис. 2).

Способи діяльності практичного характеру поді-
ляються на основні і допоміжні.

Перелік основних способів діяльності визначений 
програмою по кожному розділу програми. Наприклад, 
біг на 60 м (легка атлетика), опорний стрибок через 
гімнастичного козла (гімнастика), удар по воротам 
внутрішньою частиною стопи (футбол), ковзаняр-
ський хід (лижі) тощо. Але для того, щоб учні якіс-
но засвоїли основні способи діяльності, необхідно 
навчити їх виконувати допоміжні (за функцією), які 
в теорії і методиці фізичного виховання мають назву 
підвідних, підготовчих або спеціальних вправ.

На формування фізичної культури особистості 
оказує вплив не тільки зміст фізкультурної освіти, а 
і сам процес його реалізації, що передбачає процесу-
альний блок. Свої специфічні функції в цьому про-

Змістовний  блок    

Теоретичні 
  знання    

Предметно 
-наукові   

Навчальний  предмет   
«Фізична  культура»

Способи   
діяльності   

інтелектуального  
характеру  

Допоміжні    

Способи   
діяльності   

практичного   
характеру  

Основні    

Процесуальний  блок    

Методи    
навчання    

Допоміжні    

Форми   
 навчання    

Засоби    
навчання    

Рис. 1. Дидактична модель.
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цесі виконують методи навчання (словесні, наочні, 
практичні); засоби навчання (наочні – схеми, таблиці, 
графіки тощо; технічні засоби – кінокільцівки, філь-
ми, відеофільми, а також музичний або звуковий су-
провід; матеріально-технічні – обладнання, спортив-
ні прилади, інвентар); організаційні форми навчання 
(фронтальні, групові, індивідуальні, колового трену-
вання тощо).

На початку ми відзначали, що навчальний предмет 
«Фізична культура», а точніше урок фізичної культу-
ри є одним з головних засобів реалізації змісту фіз-
культурної освіти, але не єдиним.

Зміст фізкультурної освіти також повинен реалізо-
вуватися і на інших формах навчання, а саме під час: 
фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчаль-
ного дня, позакласної та позашкільної фізкультурно-
масової і спортивної роботи.

Висновки.
Виходячи із зазначеного вище можна зробити 

висновок, що зміст фізкультурної освіти тоді буде 
формувати фізичну культуру особистості, коли його 
реалізація буде здійснюватися у певній системі на 
основі науково обґрунтованого проектування змісту 
фізкультурної освіти, та реалізації його під час прове-
дення уроків фізичної культури і різноманітних форм 
фізичного виховання. Для вирішення цієї проблеми 
необхідно чітко визначити склад основних компонен-
тів змісту фізкультурної освіти та основні засоби його 
реалізації.

До перспективних напрямків проблеми, що дослі-
джується, необхідно віднести розробку класифікації 
провідного компонента змісту фізкультурної освіти 
– способи діяльності практичного характеру (фізичні 
вправи, рухові дії) та визначення підґрунть їх вклю-
чення в різні ступені навчання.
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Студійна організація педагогічної взаємодії  

учасників навчального процесу вищої школи
Гончар О.В.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Схарактеризовано специфіку по-
нять «педагогічна технологія» та 
«студійна організація педагогіч-
ної взаємодії» . Розкрито сутність 
тенденції студійної організації пе-
дагогічної взаємодії учасників на-
вчального процесу вищої школи 
як однієї з провідних умов підви-
щення ефективності навчально-
виховного процесу, опанування 
його учасниками механізмами 
побудови людських взаємовідно-
син для досягнення поставленої 
професійної мети та гуманізації 
стосунків між людьми. Доведено, 
що «студійна організація» педа-
гогічної взаємодії передбачає 
відмову від традиційного розта-
шування учасників педагогічної 
взаємодії в ряд.

Гончар Е.В. Студийная организация педа-
гогического взаимодействия участников 
учебного процесса высшей школы. Оха-
рактеризовано специфику понятий «педа-
гогическая технология» и «студийная орга-
низация педагогического взаимодействия». 
Раскрыта сущность тенденции студийной ор-
ганизации педагогического взаимодействия 
участников учебного процесса высшей шко-
лы как одного из главных условий повыше-
ния эффективности учебно-воспитательного 
процесса, овладения его участниками меха-
низмами построения человеческих взаимо-
отношений для достижения поставленной 
профессиональной цели и в целом гумани-
зации отношений между людьми. Доказано, 
что «студийная организация» педагогическо-
го взаимодействия предусматривает отказ 
от традиционного расположения участников 
педагогического взаимодействия в ряд.

Gonchar O.V. The studio organization 
of pedagogical mutual relations 
between participants of higher school 
the educational process. The specificity 
of the terms “educational technology” 
and “studio organization of pedagogical 
mutual relations” is characterized. The 
essence of trend of the studio organization 
of pedagogical mutual relations between 
participants of higher school the educational 
process as one of the leading terms both 
of the educational process efficiency, 
mastery of its members mechanisms of 
human relationships making to achieve 
professional goals and humanization of 
human relations is revealed. It is proved 
that “studio organization” of pedagogical 
mutual relations demands renunciation 
of traditional location of participants of 
pedagogical mutual relations in line.

Ключові слова:
педагогічна взаємодія, студій-
на організація, партнери, вища 
школа, педагогічна технологія, 
діалог. 

педагогическое взаимодействие, студий-
ная организация, партнеры, высшая школа, 
педагогическая технология, диалог.

pedagogical mutual relations, studio 
organization, partners, higher education, 
educational technology, dialogue.

Вступ.1

Сучасний стан освіти в Україні віддзеркалює 
соціально-економічний і культурно-історичний стан 
держави. Перехідний період, у якому перебуває укра-
їнське суспільство, спричиняє певну амбівалентність 
динамічної парадигми вітчизняної освіти. Загально-
визнаним є те, що функціонування системи освітньо-
го процесу може бути якісним тільки за умови педаго-
гічно обґрунтованої взаємодії всіх суб’єктів освітньої 
діяльності, що виступає фактором ефективності вирі-
шення проблем як у професійній, так і в інших сферах 
діяльності майбутніх фахівців. Трансформація освіти 
в Україні − це не просто зміна полюсів її адекватності 
параметрам суспільно-політичного життя, а скоріше 
реакція на стратегічні імперативи освіти третього ти-
сячоліття, потреба у подальшому розвитку питань пе-
дагогічної взаємодії учасників навчального процесу в 
контексті гуманістично-орієнтованого навчання.

Друга половина ХХ століття визначається як осо-
бливий період у розвитку ідеї педагогічної взаємодії, 
на якому становлення і розвиток гуманістичного на-
пряму зумовили докорінну зміну самого її змісту. Гу-
манізація педагогічної взаємодії дозволяє підвищува-
ти рівень ефективності навчально-виховного процесу, 
розкривати потенціальні можливості кожного до са-
мовдосконалення, а також забезпечувати сприятливий 
мікроклімат, що характеризується відкритістю, дові-
рою та підтримкою. 

У цьому контексті останнім часом педагогічна на-
ука все частіше звертається до прогресивно накопи-
ченого досвіду гуманістично-орієнтованого навчання, 
спрямованого на усвідомлювання особистісно зна-
чущих цілей, де суб’єкти пізнавальної діяльності ви-
© Гончар О.в., 2011

ступають як рівноправні партнери. На необхідність 
розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 
розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучас-
ні українські вчені Л. Велітченко, О. Глузман, О. Дру-
ганова, С. Золотухіна, М. Євтух, М. Коць, В. Курило, 
В. Лозова, О. Матвієнко, О. Микитюк, В. Майбородо-
ва, Н. Побірченко, Н. Пузирькова, О. Рацул, О. Руд-
ницька, А. Троцко та інші. 

Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літера-
тури цієї проблеми дозволяє дійти висновку про існу-
вання низки першочергових завдань таких як:

недостатній рівень розробленості оцінки ефектив-• 
ності педагогічної взаємодії (сьогодні оцінка зумов-
лена здебільше сумою академічних знань, а не ди-
намікою розвитку суб'єктів освітнього процесу, та 
вирішується в психолого-педагогічному аспекті ви-
вчення механізмів спілкування. Але зміщення освіт-
ньої парадигми у бік особистісно-орієнтованого на-
вчання потребує його вирішення);
потребують подальшого детального усвідомлення • 
права та обов'язки, вимоги до суб'єктів педагогічної 
взаємодії, з чим пов'язана ще одна невідкладна про-
блема, а саме розробка навчально-методичних при-
йомів та технологій, які б ураховували психолого-
педагогічні положення ефективного педагогічного 
спілкування.

Так, В. Бедерханова слушно підкреслювала, що 
освіта із новим становищем студента з’явилася не ви-
падково, а гуманістична педагогіка співробітництва 
«не висмоктана з пальця», а народжена самим жит-
тям, практикою, суспільним потребами» [3, с. 4].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою є розкриття сутності тенденції студійної 

організації педагогічної взаємодії учасників навчаль-
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ного процесу вищої школи як однієї з провідних умов 
підвищення ефективності навчально-виховного про-
цесу, гуманізації стосунків між людьми.

Результати дослідження.
На перший план висуваються проектування і реа-

лізація таких технологій навчання, які створювали б 
ситуації включення студентів у різні види діяльності 
(спілкування, вирішення проблем, дискусії, диспути, 
виконання проектів). З огляду на це, залишаючись го-
ловною формою навчання у ВНЗ більшості країн сві-
ту, класно-урочна система також модифікується. На 
практиці все частіше студенти працюють самостійно, 
індивідуально або у маленьких групах замість фрон-
тальної роботи викладача разом із цілою навчальною 
групою. 

Суттєво, що у зв’язку з цим змінюється і сам 
інтер’єр аудиторій. Так, столи ставлять залежно від 
форми спільної роботи із викладачем на кожному кон-
кретному занятті. Оновлений тип організації педаго-
гічної взаємодії зумовлює необхідність відмови від 
звичайного розташування парт в ряд. Співпраця пе-
дагогів із дизайнерами та архітекторами спрямована 
на розробку нових типів зонування академічного про-
стору (класів та аудиторій), наприклад не центроване 
розташування робочих місць в «Z або L – формах» [5]. 
На думку В. Філдінга навчальний процес майбутньо-
го повинен розподілятися «на 1\3 від усього часу на 
роботу за комп’ютером, 1\3 – на академічне спілку-
вання, 1\3 – на самостійну роботу» (О.Г. – переклад 
наш) [5]. Так, науковець С. Бінглер пропонує «студій-
ну модель» зонування аудиторій [5], що передбачає 
динаміку зміни форм і методів реалізації навчальної 
взаємодії з метою становлення суб’єктності учасників 
навчальної діяльності. 

Упродовж останніх років XX ст. проблема створен-
ня умов ефективної педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу з метою полегшення подальшої 
адаптації людини до професійної діяльності офор-
милась у пошук новітніх технологій, що акцентують 
студента як активного здобувача знань, рівноправно-
го із викладачем партнера. Сьогодні вже добре відо-
мий досвід роботи американської організації National 
Clearinghouse for Educational Facilities, створеним в 
1997 р. національним департаментом США з освіти 
з метою наукової підтримки ініціатив щодо забезпе-
чення індивідуалізації та безпеки активного розвитку 
студентства. 

Такий запит сучасної освіти знаходить своє під-
твердження у тому, що, наприклад, на низці між-
народних конкурсів із дизайну, які щорічно відбу-
ваються (2000-2010рр.) в Італії та Польщі, студенти 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
постійно одержують гран-прі саме за дизайн-проекти 
навчальних класів та аудиторій під гаслом «Освіта в 
майбутньому». 

Як уже зазначалося, під егідою Ради Європи та 
ЮНЕСКО у 1997 році було прийнято Лісабонську 
конвенцію про визначення кваліфікацій у системі ви-
щої освіти Європи, створено Комітет освіти держав-
членів ЄС, а також ряд інших органів, що займають-

ся розробкою та впровадженням бажаних напрямків 
розвитку освіти у національних системах освіти. Це 
зумовило появу різноманітних методів, які, на перший 
погляд, частково дозволяють зеалізовувати головну 
мету сучасної світової освіти – підготувати висококва-
ліфікованого спеціаліста, рівень знань, умінь та нави-
чок якого забезпечать йому конкурентоспроможність 
на міжнародному ринку праці. 

Реалізація курсу на євроінтеграцію України, між-
народні контакти, що активно розширюються остан-
нім часом, зумовили великий приплив зарубіжних 
дидактичних концепцій та розробок щодо побудови 
навчального процесу. При цьому викладачі вищої 
школи, які зазнають потреби у модернізації свого про-
фесійного інструментарію, найчастіше опиняються у 
парадоксальній ситуації – між застосуванням низки 
готових зарубіжних методів, з одного боку, та необхід-
ністю їх цілісного теоретичного осмислення та адап-
тування для подальшого їх розвитку і впровадження 
у контексті української національної системи вищої 
освіти та культури, з іншого. Мова йдеться про пошук 
і проблеми впровадження такої нової освітньої техно-
логії, яка би втілювала у масову практику форми і ме-
тоди педагогічної взаємодії, спрямовані на залучення 
кожного студента до активної пізнавальної діяльності, 
максимальне наближення до реальних ситуацій та са-
мостійного прийняття рішень, а також до формування 
системи ціннісних орієнтирів особистості. 

Стосовно терміна «педагогічна технологія», за-
значмо, що в сучасній науковій літературі на нього іс-
нує багато різних поглядів. Зокрема, Г. Селевко подає 
дев’ять різних визначень цього терміна. Аналіз цієї 
класифікації, підвів до висновку, що найбільш слуш-
ною є така інтерпретація, яка стосується не лише ме-
ханічних процесів взаємодії людей та навколишнього 
середовища, але й охоплює сферу суто людських від-
носин, тобто характеризує «педагогічну технологію» 
як «сучасний метод створення, застосування, визна-
чення всього процесу викладання і засвоєння знань 
з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 
взаємодією, що ставлять своїм завданням оптиміза-
цію форм навчання і виховання» [4]. Якщо таке тлу-
мачення перенести в площину взаємодії учасників на-
вчального процесу, то в такому разі слід погодитися із 
думкою Б. Кобзаря, який під педагогічною  технологі-
єю розуміє «сукупність засобів й прийомів, форм вза-
ємодії викладача й учня, що забезпечує ефективність 
функціонування педагогічної системи й досягнення 
поставленої педагогічної мети» [1, с.  49].

Таким чином, питання про специфіку розвитку 
базової професійної освіти бачиться як питання про 
співвідношення традиційної парадигми та інновацій-
них технологій. На наш погляд, тут доцільно дотри-
муватися виваженого раціонального розуміння цієї 
взаємозалежності. У разі, коли перероблена традиція 
стає неминучою основою для нововведень, для ново-
го і майбутнього, немає конфлікту між традицією та 
нововведенням. Але кожного разу, торкаючись про-
блеми шляхів реалізації нових освітніх концепцій, 
можна побачити, як педагоги, науковці та навіть нова-
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тори розподіляються за своїми поглядами на два вели-
кі протилежні угруповання.

З одного боку, це скептики, які креативно, але 
водночас критично придивляються до низки причин, 
чому нова технологія може не спрацювати, незважа-
ючи на її очевидні переваги. Викладачам-скептикам з 
певним багажем педагогічних напрацювань дуже важ-
ко дотримуватися новацій.

З іншого боку, це ентузіасти, які стають відомими 
через поширення опусів щодо переваг цих же новіт-
ніх технологій. Вони розпочинають їх впровадження 
у своїх групах студентів, хоча не завжди й успішно. 
Педагоги-новатори впродовж своєї діяльності намага-
ються професійно удосконалюватися, знаходити нові 
рішення для нестандартних педагогічних ситуацій, 
що постійно виникають у сучасному мінливому світі. 
Отже, завдяки їм виникають нові технології, а старі 
неминуче отримують нове оновлене життя. 

Кожен ВНЗ по-різному знаходив шляхи подолання 
побудованого авторитарною освітньою парадигмою 
бар’єра між учасниками навчальної взаємодії.

Наприклад, у відповідь на вимоги часу у Харків-
ській державній академії дизайну і мистецтв, почи-
наючи з кінця 80-х розпочалась активна робота щодо 
створення сприятливих умов для організації ефектив-
ної взаємодії викладача та студентів на занятті. У силу 
специфічного характеру цього вищого навчального за-
кладу, оптимізація організації педагогічної взаємодії 
вимагала розподілу навчальної групи на окремі під-
групи, нетрадиційного розташування парт (станків) у 
кабінеті та урахування професійної специфіки у ході 
проведення занять. Власне керівництво викладача ау-
диторією, успішна організація як індивідуальної робо-
ти з кожним, так і групової щодо виконання психолого-
педагогічних вимог визначалися методистами цього 
навчального закладу як базові фактори оптимальної 
інтеракції. Так, у цьому ВНЗ рішенням Методичної 
ради від 22 листопада 1989 року була створена та досі 
існує система розподілу аудиторій, за якими умовно 
«закріплена» та чи інша форма організації педагогічної 
взаємодії в силу різного інтер’єру та навчального ерго-
дизайну цих приміщень. Наприклад, у так званій «нор-
мативній аудиторії» розташування меблів підходить 
для повідомлення інформації водночас великій масі 
студентів або фронтальній формі організації педаго-
гічної взаємодії. Мовець (викладач або студент) стоїть 
обличчям до реципієнтів (викладача та студентів), які 
записують подану інформацію. За такої умови процес 
комунікації та засвоєння інформації ускладнюється, 
тому передбачається, що після передачі повідомлення 
студенти будуть звертатися до викладача (лектора) для 
отримання консультацій або уточнень [2].

Із цією метою існує другий тип аудиторій – «ау-
диторія круглого столу», що дозволяє «об'єднати» 
суб'єктів навчання і тим самим уникнути поділу на 
підгрупи. Таке розташування полегшує комунікацію 
між учасниками і певною мірою нейтралізує опози-
ційну роль викладача. 

Наступний тип – аудиторія «обличчям до обличчя», 
де научувані протистоять один одному – застосову-

ється при викладанні дисциплін соціо-гуманітарного 
циклу, де стало вже традицією проводити дебати 
та дискусії, відстоювати протилежні погляди. Така 
структура допомагає комунікації, закликаючи сторо-
ни швидше дійти згоди, не переводячи обмін думками 
у площину особистісного конфлікту.

За четвертим типом – «партнерським» – органі-
зовані навчальні студії, лабораторії або аудиторії, де 
агенти навчального процесу, сидячи у довільній формі, 
бачать один одного і тому можуть легко спілкуватися 
між собою. Позиція викладача у цьому разі відповідає 
позиції партнера-консультанта. Таке розташування 
дозволяє зібрати велику кількість учасників навчаль-
ного процесу і в той же час посилити роль викладача. 
За такої організації простору в аудиторії створюються 
умови для мобільності агентів навчального процесу, 
організації педагогічної взаємодії у різних формах 
протягом одного заняття, тобто педагог має можли-
вість знаходитись у близькому контакті з кожним сту-
дентом, розподіляти їх парами, групами або зайняти 
місце в центрі класу. В арсеналі викладача є різні фор-
ми та методи організації педагогічної комунікативної 
акції на занятті, а їх оптимальний підбір допомагає 
йому створити сприятливу психологічну атмосферу. 

Подальшим кроком у цьому напрямі стала низка 
дизайнерських проектів як студентів, так і викладачів 
щодо змінення традиційної організації навчального 
простору, бо встановлено, що згідно з ергодизайном 
простору виникає відповідна реакція з боку агентів 
навчального процесу й у цілому залежить їх готов-
ність включатися до навчальної взаємодії у певних 
умовах.

Отже, «студійна організація» педагогічної взаємо-
дії передбачає відмову від традиційного розташуван-
ня учасників педагогічної взаємодії в ряд сприяє ство-
ренню умов: 

для реалізації діалогічних форм взаємодії, що перед-• 
бачає позицію партнерів лице в лице, що дає змогу 
сформувати таке спілкування, при якому врахову-
ються інтереси інших учасників, що взаємодіють, 
а також їхні почуття, емоції, переживання, визнача-
ється цінність особистості іншої людини.
для виникнення бажання спільно вирішувати на-• 
вчальні проблеми;
для швидкого проведення кількісних перегрупувань • 
учасників педагогічної взаємодії;
для уникнення негативних факторів невербального • 
спілкування, мається на увазі, що через величину 
аудиторії при фронтальних формах організації пе-
дагогічної взаємодії викладач природно підвищує 
голос, що підсвідомо викликає емоційну напруже-
ність її учасників. 

Висновки. 
Тенденцію до «студійної організації» педагогічної 

взаємодії у вищій школі України ХХІ століття мож-
на розглядати як таку, що передбачає відмову від за-
організованого академічного простору (традиційного 
розташування учасників навчального процесу в ауди-
торії) з метою покращення умов для вільного спілку-
вання суб’єктів навчального процесу. Це дозволяє її 
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учасникам опанувати механізми побудови людських 
взаємовідносин для досягнення поставленої профе-
сійної мети; підвищити комунікативну компетенцію, 
що посилюють значущість розуміння майбутнім спе-

ціалістом важливості та різноплановості соціокуль-
турних проблем для того, щоб діяти належним чином 
у культурному і міжкультурному розмаїтті професій-
них та академічних ситуацій.
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Основные положения лечебной физической культуры  

при заболеваниях органов мочевыделения  
в послеоперационном периоде

Зайцев В.П.1, Манучарян С.В.1, Хагнер-Деренговска М.2, Ермаков С.С.1
1Харьковская государственная академия физической культуры 

2Высшая школа в Быдгощ

Аннотация:
Обобщены литературные источни-
ки и собственный опыт по пробле-
ме восстановления после операции 
при заболеваниях мочевыделитель-
ной системы. Установлено, что не-
которые специалисты по  лечебной 
физической культуре не всегда при-
держиваются общих принципов по-
строения занятий лечебной гимна-
стикой. Предложены методические 
подходы к проведению лечебной 
физической культуры, выяснено, что 
в стационарных условиях необходи-
мо учитывать специфику патологии 
и тяжесть клинического течения. 
Установлено, что при свободном 
двигательном режиме можно ис-
пользовать все средства лечебной 
физической культуры. Также реко-
мендован врачебно-педагогический 
контроль.

Зайцев В.П., Манучарян С.В., Хагнер-
Деренговська М., Єрмаков С.С. Осно-
вні положення лікувальної фізичної  
культури при захворюваннях органів 
сечовиділення в післяопераційному 
періоді. Узагальнено літературні джерела 
та власний досвід з проблем відновлення 
після операції при захворюваннях сечо-
видільної системи. Установлено, що деякі 
фахівці з лікувальної фізичної культури не 
завжди дотримуються загальних принци-
пів побудови занять лікувальною гімнас-
тикою. Запропоновані методичні підходи 
до проведення лікувальної фізичної куль-
тури, З'ясовано, що в стаціонарних умовах 
необхідно враховувати специфіку патології 
і вагу клінічного плину. Установлено, що 
при вільному руховому режимі можна ви-
користовувати всі засоби лікувальної фі-
зичної культури. Також рекомендований 
лікарсько-педагогічний контроль.

Zaytsev V.P., Manucharyan S.V., 
Hagner-Derengowska M., Iermakov 
S.S. General provisions of medical 
physical training in diseases of the 
urinary tract in the postoperative 
period. The published sources and 
personal experience on the issue of 
recovery after surgery for diseases 
of the urinary system are considered. 
Found that some specialists in medical 
physical culture does not always adhere 
to general principles of physiotherapy 
sessions. We propose methodological 
approaches to the treatment of physical 
culture, has been found that in stationary 
conditions must be specific pathology 
and severity of illness. It is established 
that free motoring mode, you can use all 
the means of medical physical culture. 
It is also recommended by the medical-
pedagogical control. 
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Введение1

В последнее время в нашей стране, да и в мире 
тоже, выявляется тенденция к росту заболеваний 
органов мочевыделения [8]. Наряду с основными 
причинами, это связано с урбанизацией жизне-
деятельности человека, его гиподинамией и с 
отрицательными социально-обусловленными фак-
торами: курение, злоупотребление алкоголем, нар-
комания, несбалансированное питание, голодание, 
стрессы и т.д. Такие заболевания в то же время яв-
ляются частой причиной потери как временной, так 
и стойкой утратой трудоспособности. Поэтому в ре-
зультате проведенного анализа литературных источ-
ников и собственного клинического опыта возникла 
необходимость разработать методику комплексного 
использования занятий лечебной физической культу-
рой в послеоперационный период при заболеваниях 
мочевыделительной системы.

Как отмечает И.И. Пархотик [6], в ранний 
послеоперационный период (сразу же после выхода 
больного из наркоза) необходимо назначать такие 
физические упражнения, которые положительно 
действуют на отдельные системы организма, пре-
жде всего на систему дыхания и кровооб ращения. 
При этом упражнения не должны отрицательно вли-
ять на оперированный орган, послеоперационную 
рану и предупреждать развитие таких серьезных 
послеоперационных осложнений в легких, а также 
тромбозы глубоких вен нижних конечностей и таза, 
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эмболии ветвей легочной артерии и нарушения перис-
тальтики желудочно-кишечного тракта.

При хирургическом нарушении целостности брюш-
ной стенки после операции больного следует обучить 
грудному типу дыхания, в виду щажения послеопе-
рационной раны. При этом важно придать больному 
соответствующее положение с целью снижения на-
пряжения мышц брюшной стенки. Все выполняемые 
физические упражнения должны быть ограниченной 
амплитуды, не вызывать значительного повышения 
внутрибрюшного давления, а также предупреждать 
упомянутые выше осложнения, ускорять удаление из 
организма анестезирующих веществ и поддерживать 
общее удовлетворительное состояние больного.

В то же время П.И. Готовцев и др. [2] считают, что 
в зависимости от характера заболевания и тяжести 
операции, состояния больного и назначенного двига-
тельного режима лечебную физическую культуру и 
массаж лучше  применять в ранние сроки: в первые 
часы после операции. Авторы рекомендуют учесть, 
что при неполноценном протекании регенеративных 
процессов повышение внутрибрюшного давления во 
время кашля, натуживания, неосторожных поворотах 
в кровати может вызвать расхождение краев раны. 
Большинство пациентов первые 2-4 дня после опе-
рации даже при благоприятном течении послеопера-
ционного периода находятся на постельном режиме, 
лишь с 5-7-го дня их переводят на палатный, а затем 
на свободный двигательный режим. Врачу следует 
помнить, что у многих больных в этот период форми-
руется неправильная осанка.
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Однако М.И. Фонарёв [8] замечает, что между 
мышечной деятельностью и работой выделительной 
системы существует тесная физиологическая и функ-
циональная связь. Как известно, выделительная сис-
тема обеспечивает постоянство внутренней среды за 
счет выведения продуктов метаболизма, попадающих 
в кровь при мышечной работе. Во время последней 
изменяется качественный состав мочи и ее количе-
ство, появляются вещества, обычно отсутствующие 
в моче или имеющиеся в незначительных количе-
ствах: продукты пуринового обмена, недоокисленные 
вещества (молочная, β-оксимасляная, ацетоуксус-
ная кислоты). Несомненно под влиянием мышечной 
работы наблюдается усиление выделительной и ре-
гулирующей кислотно-основное состояние функций 
почек. Это связано с изменением как почечного кро-
вотока, так и парциальных функций нефронов. Под 
воздействием двигательной активности и ее интен-
сивности он сни жается, в то время как гломеруляр-
ная фильтрация либо не изменяется при физических 
нагрузках умеренной и средней интенсивности, либо 
снижается в меньшей степени, чем почечный крово-
ток при субмаксимальных и предельных нагрузках. 
С ростом адаптации к физической нагрузке устойчи-
вость функции почек повышается, уменьшение кро-
вотока наступает после значительно больших нагру-
зок, а гломерулярная фильтрация поддерживается на 
неизмененном уровне даже при физических нагруз-
ках субмаксимальной интенсивно сти. Как правило, 
физические упражнения умеренной интенсивности 
приводят к некоторому увеличению диуреза, в то вре-
мя как при большей интенсивности сопровождается 
его снижением.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Работ, посвященных данной проблеме, очень 

мало, в связи с этим поставлена цель: ознакомить 
специалистов-хирургов с опытом работы по лечебной 
физической культуре в области мочевыделительной 
системы. Для её решения сформулированы задачи:

Проанализировать литературные источники, отно-
сящиеся к данной проблеме.

Показать важность применения лечебной физи-
ческой культуры при выздоровлении больного, по-
дверженного оперативному вмешательству.

Предложить рекомендации, касающиеся основных 
принципов занятий лечебной физической культурой 
для больных, перенесших оперативное вмешатель-
ство, при заболеваниях мочевыделительной системы.

В представленной работе изложены используемые 
методы исследования:

изучение и анализ литературных источников по • 
данной проблеме;
анализ педагогической и медико-биологической до-• 
кументации кафедры физической реабилитации и 
здоровьесберегающих технологий;
собеседование с преподавателями и студентами • 
указанной кафедры;
педагогический и врачебный опыт авторов работы.• 

При выполнении поставленных цели и за-
дач использованы литературные источники, опыт 

собственных наблюдений и исследований в клинике 
с заболеваниями мочевыделительной системы, меди-
цинская документация кафедры и истории болезни в 
кабинетах ЛФК больниц и его деятельность.

Работа выполнена по индивидуальному плану ав-
торов и рекомендациям научных международных кон-
ференций «Здоровьесберегающие технологии, физи-
ческая реабилитация и рекреация в высших учебных 
заведениях» и «Физическое воспитание и спорт в 
высших учебных заведениях». Методической осно-
вой статьи стали работы И.И. Пархотика (г.Киев), Л.С. 
Захаровой и В.А. Епифанова (г. Москва).

Результаты исследования.
Как известно, для всех больных, находящихся на 

лечении в условиях стационара, назначаются следу-
ющие двигательные режимы: строгий постельный, 
постельный, палатный и свободный. Для каждого 
режима в процессе лечебно-восстановительной тре-
нировки физическими упражнениями следует со-
блюдать физиологически обоснованные педагогичес-
кие принципы: индивидуальный подход к больному, 
его сознательное и активное участие, постепенность 
выполнения упражнений, систематичность примене-
ния, цикличность, системность воздействия, разноо-
бразие и умеренность в подборе дозировок. 

В связи с тем, что основным средством лечебной 
физической культуры являются физические упражне-
ния, то их необходимо последовательно и неуклонно 
увеличивать, так как они повышают функциональное 
состояние систем организма. Естественно, оптимиза-
ция нагрузок необходима особенно в начальном пери-
оде и безусловно сочетание общего и специального 
воздействия следует учитывать [1, 3, 5, 7, 9], так как:

общая тренировка преследует цель общего оздо-• 
ровления организма, улучшения функций органов 
и систем, нарушенных болезненным процессом, 
развивает и закрепляет моторные навыки и волевые 
качества больного;
специальная тренировка развивает функции, нару-• 
шенные в связи с заболеванием или травмой, вос-
станавливает конкретные двигательные действия 
или умения, необходимые больному в дальнейшей 
бытовой и трудовой деятельности.

Методика занятий лечебной физической культуры 
в послеоперационном периоде для больных с заболева-
ниями органов мочевыделения должна основываться 
на дидактических принципах: наглядности – показ 
физических упражнений инструктором лечебной фи-
зической культуры; доступность, систематичность, 
постепенность и последовательность выполнения 
физических упражнений; индивидуальный подход – 
учитывать пол, возраст, общее состояние организма 
больного, его уровень тренированности и течение за-
болевания.

Кроме того, наряду с дидактическими признаками, 
инструктору ЛФК следует учитывать и специфичес-
кие, характерные для лечебной физической культуры: 
выбор исходных положений, подбор физических 
упражнений и их продолжительность, число повторе-
ний каждого упражнения и темп их выполнения, сте-
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пень силового напряжения и сложность движений, а 
также ритмичность движений, число общеразвиваю-
щих и дыхательных упражнений. Немаловажное зна-
чение в процессе занятий физическими упражнения-
ми имеет создание у больных положительных эмоций 
и плотность занятия, которая у данной категории 
больных составляет 20-30%.

Задачами занятий лечебной физической культурой 
в послеоперационном периоде при операциях на орга-
нах мочевыделения являются:

профилактика осложнений в легких, а также тром-• 
боза вен;
улучшение функциональной деятельности сердечно-• 
сосудистой и дыхательной систем;
профилактика нарушений  функции желудочно-• 
кишечного тракта;
повышение психологического статуса больного;• 
улучшение метаболизма в почках;• 
профилактика ограничения подвижности в плече-• 
вом суставе на оперированной стороне;
физически укрепить весь организм больного;• 
подготовить больного к расширению двигательной • 
активности, а в дальнейшем к бытовым и производ-
ственным нагрузкам.

Для выполнения указанных выше задач необхо-
димо использовать все возможные средства лечеб-
ной физической культуры: физические упражне-
ния, двигательные режимы, естественные факторы 
природы, массаж, а также трудотерапию и механоте-
рапию. В условиях стационара можно рекомендовать 
больным различные формы занятий: утреннюю и ве-
чернюю гигиеническую гимнастики, лечебную гим-
настику, дозированную лечебную ходьбу по коридору 
и в парке на территории больницы, тренировочную 
ходьбу по лестнице на этажи. С целью увеличения 
двигательной активности по рекомендации инструк-
тора ЛФК больной может, находясь на свободном дви-
гательном режиме, совершать прогулки по парку в со-
провождении родственников, а также самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями. Эти занятия  
лучше проводить в группе 12-15 человек, можно – в 
малой группе (4-6 чел.) и индивидуально.

С помощью лечебной физической культуры и 
массажа в послеоперационном периоде можно мак-
симально рано активизировать акт дыхания для 
выведения наркотических веществ из дыха тельных 
путей, предупреждать застойные явления в сердечно-
сосудистой, дыхательной и пищеварительной систе-
мах, восстановить брюшной тип дыхания, предупре-
ждать образования спаек в брюшной полости. Для 
профилактики легочных и сердечных осложнений 
рекомендуют выполнять дыхательные упражнения 
(статические и динамические) и упражнения для 
движений дистальных отделов конечностей. Начи-
ная с первого дня после операции, больного обуча-
ют откашливанию сначала с прижиманием брюшной 
стенки на месте операции для уменьшения болезнен-
ности и растяжения краев операционной раны.

В первые дни после операции применяют массаж 
конечностей и спины  в виде поглаживания и слабого 

разминания. С 3-4-го дня выполняют массаж всей груд-
ной клетки, а с первого дня обучают больного повора-
чиваться с помощью инструктора ЛФК на бок. Уже с 
4-5-го дня больному назначают  активно поворачивать-
ся, сгибать конечности в локтевых и коленных суста-
вах, поднимать таз при упоре на ноги и локти. Следует 
помнить, что исходные положения используют после-
довательно: лежа на боку, на 4-6-й день – сидя, на 7-й 
день – стоя. Дозированную лечебную ходьбу в палате 
или коридоре назначают с 6-8-го дня. 

В первые дни после операции применяют 
индивидуальные кратковременные занятия (10-15 мин) 
с использованием небольших мышечных групп в мед-
ленном темпе, а затем средних мышечных групп в сред-
нем темпе движений. Особое внимание уделяют упраж-
нениям на расслабление и дыхательным упражнениям.

На первом этапе лучше всего избегать примене-
ния упраж нений, которые повышают внутрибрюшное 
давление. Для активизации перистальтики кишечни-
ка и предупреждения спаек используют сгибание ног 
в коленных и тазобедренных суставах, покачивание 
ими в стороны, повороты на бок. В течение второго 
этапа стимулируют регенерацию в зоне операции, 
нормализуют деятельность сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной  систем, укрепляют 
мышцы брюшного пресса. Для этого назначают обще-
укрепляющие упражнения на все основные мышечные 
группы с умеренной нагрузкой  в исходном положе-
нии последовательно лежа, сидя и стоя. Нагрузку на 
мышцы брюшной стенки увеличивают постепенно, 
чтобы не причинять боли. В дальнейшем рекоменду-
ют выполнить дозированную лечебную ходьбу.

Занятия лечебной гимнастикой больные выполняют 
на 12-15-й день групповым методом, длительность 
первых занятий – 20-25 минут. В каждом занятии 
вводят упражнения на координацию, корригирующие 
упражнения, упражнения на растягивание послеопе-
рационного рубца. Продолжают проводить массаж. На 
третьем этапе занятия лечебной гимнастикой способ-
ствуют нормализации анатомических взаимоотноше-
ний органов брюшной полости, всех органов и систем 
организма, восстанавливают двигательные навыки, 
по вышают неспецифическую сопротивляемость орга-
низма. Продолжи тельность занятий 30-40 минут. На 
данном этапе используют все виды активных упраж-
нений, ходьбу, легкий бег, элементы игр и спорта, 
упражнения в воде, соответствующие виды массажа, 
трудотерапию, механотерапию.

Вопросы продолжительности каждого этапа, пере-
ходов к сидению, вставанию, ходьбе в большинстве 
случаев решаются совместно с хирургом.

Следовательно, на первом этапе послеопераци-
онного периода (до снятия швов) при опера циях на 
почках, мочеточниках и мочевом пузыре при меняют 
примерно ту же методику, что и после операций на 
кишечнике: углубленное дыхание брюшного типа в 
первые дни после операции рекомендуют выполнять 
осторожно; при наличии дренажных трубок исклю-
чают наклоны вперед и движения, которые могут 
способствовать их смеще нию, перегибу или затруд-
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нению оттока по ним мочи. Поэтому целесообразны 
исходные положения лежа на оперированном боку и 
переход в положение сидя со свешенными ногами. 
При переводе больного в положение стоя целесоо-
бразно фиксировать брюшную стенку широкой по-
ддерживающей повязкой.

На втором (от снятия швов до выписки из стацио-
нара) и третьем (лечение в поликлинических услови-
ях) этапах средствами лечебной физической культуры 
стремятся восстановить полноценные движения в 
пояс ничном отделе позвоночника, нормальную осан-
ку, адап тацию органов брюшной полости к переме-
щениям и сотрясениям, встречающимся в бытовой 
и производствен ной обстановке, укрепить мышцы 
брюшного пресса. Порядок применения массажа не 
отличается от такового при оперативном лечении 
органов брюшной полости. Следует обратить внима-
ние медицинского персонала на проведение массажа 
мышц живота, поясницы, спины:  должны приме-
няться только щадящие приемы (поглажи вание, лег-
кое растирание), особенно вблизи дренажных трубок. 
При появлении болезненности, ухудшении общего 
состояния больного массаж временно отменяют.

Как известно, основной формой занятий в 
стационарных условиях является лечебная гимнас-
тика. На этапе постельного двигательного режима за-
нятия лечебной гимнастикой больные проводят в по-
ложениях лежа на спине, на боку, сидя. Для мелких и 
средних мышечных групп применяются упраж нения 
в сочетании с дыхательными, включаются паузы 
отдыха в виде релаксации мышц. Темп медленный, 
число повторений – 6-10 раз, продолжительность – 
12-15 минут.

Во время палатного (полупостельного) двига-
тельного ре жима занятия лечебной гимнастикой 
выполняются лежа, сидя, стоя на коленях и стоя. При-
меняются упражнения для всех мышечных групп. 
Специальные упражнения для мышц живота, спины, 
тазового дна должны улучшать кровообращение в 
почках, их необходи мо выполнять с небольшой до-
зировкой (2-4 раза), чтобы зна чительно не повышать 
внутрибрюшное давление. Темп выполнения упраж-
нений — медленный и средний, число повторений для 
общеразвивающих упражнений – 8-12 раз, продол-
жительность – около 20 минут. К концу этого двига-
тельного режима больному разрешают дозированную 
ходьбу.

В свободном двигательном режиме занятие ле-
чебной гимнастикой больной, в основном, выполняет 
стоя. Применяются упражнения для всех мышечных 
групп, без предметов и с предметами, у гимнасти-
ческой стенки и на тренажерах. Темп упражнений 
медленный и средний, количество повторений – 8-10 
раз, продолжительность занятия перед выпиской – 30-
40 минут. Используется утренняя гигиеническая гим-
настика и дозированная ходьба. Следует помнить, что 

постепенно увеличивая дозировку физической нагруз-
ки, тем самым повышают функциональную нагруз-
ку на почки, благодаря чему достигается адаптация 
выделительной системы к значитель ной мышечной 
работе, даже в условиях сниженного кровооб ращения 
в них [4, 7, 8].

Однако, представленные принципы применения 
лечебной гимнастики в послеоперационном периоде 
для больных с заболеваниями мочевыделительной 
системы только тогда будут иметь положительный 
эффект, когда такие занятия проводятся в комплексе 
с другими формами занятий, медикаментозным лече-
нием, физиотерапией, психотерапией, диетотерапи-
ей и фитотерапией, но с обязательным соблюдением 
больными лечебных и двигательных режимов.

Выводы.
Работ, посвященных лечебной физической культу-

ре при заболеваниях органов мочевыделения в после-
операционном периоде недостаточно. 

Специалисты лечебной физической культуры 
при построении занятий лечебной гимнастикой при-
держиваться общих принципов проведения занятий 
физическими упражнениями, но учитывать специ-
фику патологии и тяжесть клинического течения в 
послеоперационный период.

В стационарных условиях следует использовать 
при данном заболевании все возможные средства ле-
чебной физической культуры: физические упражне-
ния, естественные факторы природы, двигательные 
режимы, массаж, механотерапию и трудотерапию. Из 
форм занятий, кроме лечебной гимнастики и дози-
рованной ходьбы, назначать также занятия утренней 
гигиенической гимнастики, вечерней гимнастики, 
тренировочной ходьбы по ступенькам лестницы на 
этажи, самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями и др. Методы занятий: индивидуальный, ма-
логрупповой (4-6 чел.) и групповой (12-15 чел.).

С целью большего охвата больных такими заняти-
ями в условиях стационара следует подключить самих 
больных и их родственников, предварительно обучив 
их методике проведения занятия ЛФК, но под контр-
олем инструктора или врача ЛФК.

Во время таких занятий контроль за выполнением 
физических упражнений больными возлагается на 
инструктора или врача ЛФК и на самих больных по 
самочувствию, жалобам, по частоте пульса, величине 
артериального давления и частоте дыхания, а также 
по  визуальному наблюдению.

Хирургам, инструкторам и врачам ЛФК наиболее 
шире применять предложенный опыт занятий лечеб-
ной физической культуры в своей практике.

Дальнейшие исследования будут проводиться по 
проблеме совершенствования лечебной физической 
культуры при основных болезнях современной циви-
лизации.
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Проблема психофізичного розвитку дорослих сліпих 
та корекція їх стану засобами ігрової діяльності

Кемкіна В.І.
Запорізький національний технічний університет

Анотації:
Розглянуто проблему корекції 
рухової сфери дорослих сліпих за-
собами ігрової діяльності. Розгля-
нуто педагогічні умови корекції 
рухової сфери дорослих з набутою 
сліпотою. в експерименті прийма-
ли участь дорослі сліпі віком 22-35 
років. встановлено, що корекційно-
розвиваюче навчання рухових дій 
дорослих сліпих повинно бути по-
годжено з рівнем їхнього розвитку 
і передбачений диференційований 
індивідуальний підхід. Рекомен-
довано орієнтуватись на рівень 
загального розвитку цих людей, 
виявлення їхніх потенційних та 
актуальних рухових можливо-
стей. Доведено, що систематич-
не використання засобів рухової 
діяльності забезпечує повноцінне 
засвоєння життєво важливих 
рухів, розвиток рухових здібностей 
і здатність до орієнтування у 
просторі.

Кемкина В.И. Педагогические условия 
коррекции двигательной сферы взрос-
лых людей с приобретенной слепотой 
средствами игровой деятельности. Рас-
смотрена проблема коррекции двигательной 
сферы взрослых слепых средствами игровой 
деятельности. Рассмотрены педагогические 
условия коррекции двигательной сферы 
взрослых с приобретенной слепотой. в экс-
перименте принимали участие взрослые 
слепые возрастом 22-35 лет. Установлено, 
что коррекционно-развивающее обучение 
двигательным действиям взрослых слепых 
должно быть согласованно с уровнем их 
развития и предусмотрен дифференциро-
ванный индивидуальный подход. Рекомен-
дуется ориентироваться на уровень общего 
развития этих людей, выявление их потен-
циальных и актуальных двигательных воз-
можностей. Доказано, что систематическое 
применение средств двигательной деятель-
ности обеспечивает полноценное усвоение 
жизненно важных движений, развитие дви-
гательных способностей и способности к 
ориентированию в пространстве.

Kemkina V.I. Pedagogical terms of 
correction of motive sphere of persons 
of ripe years with the purchased 
blindness by facilities of playing activity. 
The problem of correction of motive 
sphere of adults blind facilities of playing 
activity is considered. The pedagogical 
terms of correction of motive sphere 
of adults with the purchased blindness 
are considered. In experiment took part 
blind adults at the age 22-35 years. It is 
set that correction-developing teaching 
the motive actions of blind adults must 
be concertedly with the level of their 
development and the differentiated 
individual approach is foreseen. It is 
recommended to be oriented on the level 
of general development of these people, 
exposure of their potential and actual 
motive possibilities. It is well-proven 
that systematic application of facilities of 
motive activity is provided by the valuable 
mastering of vitally important motions, 
development of motive capabilities and 
capacity for an orientation in space.

Ключові слова:
корекція, компенсація, дорослі слі-
пі, корекційно-педагогічний процес, 
ігрова діяльність, рухова сфера, 
голбол, психофізичні можливості.

коррекция, компенсация, взрослые слепые, 
коррекционно-педагогический процесс, 
игровая деятельность, двигательная 
сфера, голбол, социальная адаптация, ин-
теграция, психофизические возможности, 
речевое обеспечение. 

correction, compensation, adult blinds, 
correctional-pedagogical process, game 
activity, motor sphere, goalball, social 
adaptation, integration, psycho-physical 
abilities, speech support.

Вступ1

Важливим завданням України як європейської і 
демократичної держави є створення умов для повно-
цінної самореалізації й життєдіяльності своїх гро-
мадян. Люди з особливими потребами, в силу обме-
жених можливостей, потребують особливої уваги і 
підтримки з боку суспільства. Саме ставлення до най-
менш соціально захищених верств населення завжди 
було свідоцтвом цивілізованості суспільства і держа-
ви. Зважаючи на це, Конституція та закони України, 
ратифіковані міжнародні нормативно-правові акти, 
що визначають права людини, спрямовані на ство-
рення правових, соціально-економічних та освітніх 
умов для інтеграції у суспільство дорослих і дітей 
з особливостями фізичного та розумового розвитку. 
Практична реалізація зазначених завдань визначена 
у концепції «Спеціальна освіта осіб з фізичними та 
психічними вадами в Україні на найближчі роки та 
на перспективу». 

Доведено, що систематичне використання засобів 
рухової діяльності розширює рухові можливості тих, 
хто нею займається; забезпечує повноцінне засвоєння 
життєво важливих рухів, розвиток рухових здібнос-
тей і здатність до орієнтування у просторі. Поряд з 
цим рухова активність сприяє формуванню в осіб з 
особливими потребами цілого комплексу морально-
вольових якостей, зокрема, дисциплінованості, орга-
нізованості, ініціативності, рішучості, сміливості, на-
полегливості, витримки, стійкості, цілеспрямованості, 
© Кемкіна в.І., 2011

здорового суперництва (Н.Г. Байкіна, М.С.Бесарабов, 
І.М.Ляхова) тощо. 

Корекції рухових порушень сприяє ігрова діяль-
ність, яка є важливим напрямком корекційно-виховної 
роботи (М.І. Земцова, Л.І. Солнцева та ін.). Однак 
наукові розробки вчених зосереджені переважно на 
корекційно-педагогічній роботі з особами, які мають 
вади зору, дошкільного і шкільного віку. Особливості 
корекції порушень рухової сфери у дорослих з набу-
тою сліпотою не були предметом спеціальних науко-
вих досліджень, не визначено також роль у цьому про-
цесі ігрової діяльності.

Тема дослідження входить до плану науково-
дослідних робіт Запорізького національного універ-
ситету “Соціальна реабілітація та інтеграція інвалідів 
у паралімпійський спорт” (№ державної реєстрації 
0103U000724). Тема дослідження затверджена на засі-
данні науково-технічної ради Запорізького національ-
ного університету (протокол № 5 від 9 грудня 2003 
року) та узгоджена в Раді з координації наукових до-
сліджень у галузі педагогіки та психології при АПН 
України (протокол № 7 від 14.06.2005 р.).

Автором досліджувалась корекція рухової сфери 
дорослих з набутою сліпотою засобами ігрової діяль-
ності.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: визначити та обґрунтувати педаго-

гічні умови корекції рухової сфери дорослих осіб з на-
бутою сліпотою засобами ігрової діяльності та переві-
рити їх ефективність.
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Завдання роботи:

1. Схарактеризувати організаційно-педагогічні та 
дидактичні особливості корекційної роботи з роз-
витку рухової сфери дорослих з набутою сліпотою.

2. Виявити функціональні особливості стану організму 
дорослих сліпих і рівень розвитку їх рухових яко-
стей та ігрових дій.
Матеріал і методи: З метою визначення вихідних 

положень дослідження, його науково-термінологічного 
апарату, обґрунтування педагогічних умов корекції 
рухової сфери дорослих з набутою сліпотою викорис-
товувався метод аналізу й узагальнення літературних 
джерел, навчально-методичних і нормативних матері-
алів. З метою вивчення практики корекційної роботи 
з дорослими сліпими та її ефективності було вико-
ристано методи спостереження та тестування. Визна-
чення ефективності розроблених педагогічних умов 
корекції рухової сфери дорослих з набутою сліпотою 
засобами ігрової діяльності забезпечувалось методом 
педагогічного експерименту. Кількісний і якісний 
аналіз отриманих емпіричних даних було проведено 
методами математичної статистики. 

Результати дослідження: 
Проблема ставлення до людей з особливими по-

требами в суспільстві має значення для цілого комп-
лексу соціальних рішень. Забезпечення для інвалідів 
зору повноцінної інтеграції в сучасне суспільство є 
важливою умовою гуманізації суспільства, його роз-
витку і функціонування на демократичних засадах. Ін-
теграція в суспільство для осліплих в дорослому віці 
зумовлена реорганізацією їх всієї життєдіяльності.

Прагнення незрячих до розширення своєї учас-
ті в житті суспільства та їх успішна інтеграція через 
подолання наслідків порушень знаходяться в прямій 
залежності від активної життєвої позиції самих інва-
лідів та від об’єктивних умов, що створені у суспіль-
стві для їх самовизначення і самореалізації. Багатьма 
дослідженнями доведено, що зоровому аналізатору 
належить велика роль у різних формах діяльності лю-
дини. 75-90% сприйняття зовнішнього світу здійсню-
ється за допомогою зору. Кваліфікована та своєчасна 
допомога незрячим дозволить попередити подальші 
порушення у фізичному розвитку та відкрити більше 
можливостей для їх повноцінного росту та розвитку 
(Л.С.Виготський).

У дослідженнях різних напрямів показано, що 
первинний дефект – сліпота, викликає особливості 
у психофізичному розвитку особистості та особливо 
страждає розвиток рухового аналізатора, утруднюється 
пошуково-орієнтувальна діяльність, що погіршує орі-
єнтацію при ходьбі, заняттях працею, фізкультурою. 
Значні ускладнення виникають у сліпих при оцінці 
просторових ознак: положення, руху, напрямку, відста-
ні, розміру, форми об’єктів. Відмічаються також недо-
ліки в розвитку рухових функцій: швидкості, сили, ви-
тривалості, координації, рівноваги, порушується темп і 
ритм рухів, точність і відповідність рухових актів. 

Соціальна реабілітація дорослих сліпих являє со-
бою діяльність громадських інститутів, спрямовану 
на задоволення їх специфічних потреб та інтересів, 

оптимізацію їх способу життя і подолання супереч-
ностей та суттєвих відмінностей у становищі сліпих 
і зрячих у всіх основних сферах суспільних відносин. 
Соціально-економічні інтереси дорослих сліпих у 
сфері соціального захисту визначаються необхідністю 
компенсації вказаного дефекту і створенням умов для 
повноцінного якісного життя.

Необхідність створення оптимальних умов для 
життєдіяльності інвалідів, які потребують віднов-
лення втраченого контакту з довкіллям, корекції та 
наступної психолого-педагогічної реабілітації, тру-
дової адаптації в соціум, належить до першочергових 
державних завдань. У цьому плані значне місце від-
водиться дорослим сліпим. Проблема інтеграції до-
рослих сліпих у сучасне суспільство залежить від їх 
адаптаційних і потенційних можливостей, їх залучен-
ня до колективу, праці. При втраті зору людина розви-
вається в особливих умовах. Створюється своєрідна, 
складна соціальна ситуація розвитку, зумовлена ди-
вергенцією – розходженням двох його планів: фізич-
ного та соціального. Ефективність компенсаторних 
пристосувань, які повинні виникнути і розвиватися 
на біосоціальній основі, знаходиться в прямій залеж-
ності від біологічно закладених здібностей людини та 
відповідності їм соціальних умов, впливів.

За даними Т.А. Аліфанової, зорова патологія при-
родженого перинатального характеру складає 70% 
випадків від загальної кількості захворювань очей; з 
них 8% припадає на зорову патологію, що є наслідком 
грубого ураження центральної нервової системи і 4% 
– на зорову патологію, яка є наслідком безпосередньої 
травматизації органу зору. Важливо, що зорове пору-
шення уродженого походження часто поєднується з 
нервово-психічними розладами: парези кінцівок, зни-
ження слуху, порушення мови, розумова відсталість, 
різні порушення центральної нервової системи. 30% 
від загальної кількості сліпих людей мають органічну 
недостатність центральної нервової системи.

Одним із найскладніших завдань корекційної пе-
дагогіки є розробка шляхів інтеграції дорослих сліпих 
в сучасне суспільство. Розв’язання цієї проблеми має 
сприяти формуванню у них міжособистісних кому-
нікацій, і в першу чергу удосконаленню шляхів про-
сторових ознак та орієнтувальних умінь методичних 
прийомів корекційної роботи.

Пріоритет розв’язання цієї проблеми визначаєть-
ся тим, що зорове сприймання – важливий вид пер-
цепції, який забезпечує найпродуктивніше навчання 
і широкі можливості залучення людини до суспільно 
корисної праці. Проте, стан рухової сфери дорослих 
сліпих не відповідає вимогам, їх життєдіяльності. 
У зв’язку з цим проведено низку досліджень з про-
блеми розвитку зорового сприйняття у дорослих слі-
пих, зумовлених необхідністю їх підготовки до праці 
і життя в сучасному суспільстві. Навчання баченню 
раціонального включення залишкового зору в процес 
ігрової підготовки є найбільш значимою проблемою 
(Д.М.Маллаєв, Л.Б.Самбикін). 

Необхідно відмітити, що вік ранньої дорослості (за 
Грейсом Крайгом від 20 до 40 років) характеризується 
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соціоекономічним статусом, приналежністю місько-
го чи сільського середовища, етнічна належність. Іс-
торичні періоди, війни, економічна депресія та інші 
життєві чинники сильно впливають на рішення, очі-
кування і поведінку дорослої людини.

Слід зазначити, що зміни у мисленні, поведінці та 
особистості дорослої людини лише незначною мірою 
обумовлені хронологічним віком чи специфічними 
змінами в організмі. В основному вони визначають-
ся особистим досвідом, соціальними й культурними 
подіями і чинниками, що супроводжують її життя, 
соціальні орієнтири і культурні запити молодої люди-
ни, яка втратила зір, досягнувши дорослості, можуть 
підтримувати, розширювати або підривати форми по-
ведінки, що склалися в юнацькі роки, вимагаючи роз-
витку нових. Молоді люди опиняються перед необхід-
ністю вибору і вирішення багатьох проблем. Здатність 
реагувати на зміни та успішно пристосовуватися до 
нових умов якраз і слугує критерієм зрілості. Пози-
тивне вирішення протиріч і труднощів складає основу 
дорослої діяльності. 

У дорослому віці немає таких фізичних маркерів, 
як пубертат, або таких як стадія конкретних операцій. 
Розвиток дорослих людей розмічений визначеними 
культурою, соціальними орієнтирами, а також ролями 
і відношеннями, які входять до складу циклів сімей-
ного життя і кар’єри. Соціальний та емоційний розви-
ток змішується з поступовими фізичними змінами, які 
відбуваються в ці роки, і зі зростаючим обсягом знань, 
навичок та досвіду особистості. І на все це можуть 
впливати раптові, травмуючи події, які трапились як 
в особистому житті, так і в житті суспільства та люд-
ства в цілому.

Поєднання чинників біологічного, соціального і 
психологічного віку призводять до зрілості людини. 
Хоча біологічні і соціальні чинники – це необхідні 
умови її досягнення (наприклад, певний вік і соціаль-
ний статус), в ролі визначаючих інгредієнтів зрілості 
виступають і деякі психологічні властивості. До них 
відносяться: матеріальна і соціальна незалежність та 
автономія, здібність самостійно приймати рішення і 
якоюсь мірою твердість характеру, розсудливість, на-
дійність, чесність і вміння співчувати. Різні дослідни-
ки включають різноманітні властивості в цю суміш, 
що називається дорослістю, а різні культури вима-
гають від зрілої людини виконання різноманітних 
обов’язків. При ушкодженнях зору організм людини 
знаходиться в несприятливих умовах не тільки через 
порушення його функцій, викликане патологічним 
процесом, але і внаслідок вимушеної гіпокінезії, що 
погіршує його стан та сприяє прогресуванню захво-
рювання. Отже, хвороба призводить до обмеження 
рухової активності людей, а це, у свою чергу, підси-
лює хворобу (Б.В.Сермєєв). Важливість соціального 
статусу сліпих у процесі становлення особистості 
відмічав І.С.Моргуліс. Він вказував на те, що осліплі 
відчувають ускладнення не так у сфері практичної ді-
яльності, як в організації і використанні вільного часу, 
і в адекватному визначенні свого місця у новому по-
завиробничому колективі. Успішність адаптації зале-

жить від активності індивіда. Спрямованість установ-
ки особистості на соціальну адаптацію залежить від 
таких чинників, як стан зору, час його втрати, стать, 
вік, освіта.

В інтеграції дорослих сліпих особливе міс-
це відводиться адаптації до навколишнього серед-
овища, якій великою мірою сприяє ігрова діяль-
ність (Л.С.Виготський, Т.А.Власова, М.І.Земцова, 
Д.М.Маллаєв, Д.О.Силантьєв).

Включення навчального завдання в ігрову ситу-
ацію вимагає й особливої атмосфери уроку, певного 
тону тренера-викладача, а також настрою тих, що за-
ймаються. Проте найголовніше – обмежений зв’язок 
гри із завданнями навчання. Гра повинна допомогти 
зробити серйозну, напружену працю захоплюючою 
та цікавою. Соціальна і психолого-педагогічна значи-
мість міжособистісних відношень в ігровій діяльності 
сліпих обумовили пильну увагу фахівців до наукової 
розробки даної проблеми (А.А.Габрієлян). При корек-
ції плоскостопості у сліпих і слабозорих школярів за-
собами фізичної культури А.А.Габрієлян установив, 
що відхилення в ходьбі можуть негативно впливати на 
нижні кінцівки, особливо на розвиток гомілковостоп-
ного суглоба. Це призводить до швидкої втомлюва-
ності сліпих під час ходьби. Автором були розроблені 
спеціальні вправи та ігри для профілактики і корекції 
плоскостопості у сліпих.

За даними досліджень Н.Г.Байкіної, 
Д.О.Силантьєва, Я.В.Крет, В.А.Кручиніна, 
Б.В.Сермєєва, розвиток сліпих супроводжується по-
рушеннями моторних функцій, відставанням і дефі-
цитом рухової сфери від своїх здорових однолітків. За 
багатьма рівнями вони відстають на 1-3 роки і більше. 
Втрата зору супроводжується супутніми захворюван-
нями і вторинними відхиленнями: порушенням поста-
ви, викривленням хребта, плоскостопістю, слабкістю 
дихальної мускулатури, порушеннями просторових 
образів, самоконтролю, саморегуляції, координації 
рухів, хворобами органів дихання, серцево-судинної 
системи, обміну речовин, неврозами, захворювання-
ми органів слуху, мінімальною мозковою дисфункці-
єю, швидкою стомлюваністю.

Такими чином, формування нового функціо-
нального стану характеризується наявністю тісного 
взаємозв’язку регуляторних та виконавчих органів, 
які забезпечують компенсацію порушених функцій 
та основаних на пристосуванні до дефекту сенсорних 
систем.

Систематичні заняття ігровою діяльністю призво-
дять до розширення міжцентрових зв’язків на всіх 
моторних рівнях мозку. Довільні рухи припускають 
взаємодію цілої низки аналізаторів, проте сполучною 
ланкою у міжаналізаторних відношеннях є руховий 
аналізатор. Успішність і швидкість оволодіння осо-
бами, що втратили зір досить пізно за віком, новими 
рухами і діями залежить від ступеня збереженості у 
пам'яті зорових образів, уявлень. Проте в інвалідів з 
великим “стажем” патології процес соціальної адап-
тації протікає більш природно, ніж в осіб, що стали 
інвалідами в пізні терміни онтогенезу. Це обумовлено 



41

2011

12
тим, що набуті порушення у стані здоров’я є для лю-
дини стресогенним чинником і призводять до розви-
тку негативних емоціональних станів особистості.

 Висновки: 
Корекційно-розвиваюче навчання рухових дій до-

рослих сліпих повинно бути погоджено з рівнем їхньо-
го розвитку і передбачений диференційований індиві-
дуальний підхід. Розробка корекційно-педагогічних 
основ фізичного виховання дорослих сліпих вимагає, 
з одного боку, орієнтації на принципове положення 
спеціальної педагогіки і психології, теорії і методики 
адаптивного фізичного виховання, з іншого, аналізу 
загального розвитку цих людей, вивчення рівня поста-

новки корекційної роботи з попередження, ослаблен-
ня чи подолання рухових недоліків; виявлення їхніх 
потенційних та актуальних рухових можливостей.

Результати роботи можуть служити підставою 
для розробки психолого-педагогічних рекомендацій 
та стандартів спеціальної освіти, для вдосконалення 
нині діючих програм спеціальної освіти та навчання, 
а також придбання спеціальностей особами з втратою 
зору, дозволять доповнити і розширити зміст корек-
ційної педагогіки з проблеми корекції рухової сфери 
дорослих сліпих, допоможуть в успішному здійснен-
ню трудової діяльності та їх інтеграції в сучасне сус-
пільство.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Напрями дослідження проблеми підготовки  
спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації  

(на прикладі легкої атлетики)
Козлова О.К. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Надано аналіз і узагальнення  сис-
теми змагань у легкоатлетичному 
спорті. Зазначається на необхід-
ності комплексного підвищення 
ефективності планомірної під-
готовки до змагань олімпійського 
циклу  зі  змагальною діяльністю 
у  престижних  турнірах. відзначе-
но, що в умовах професіоналізації 
кількість змагань різного рівня на 
рік сягає понад 470. Рекомендо-
вано систематизувати сучасний 
календар змагань залежно від за-
вдань, що стоять перед конкрет-
ним спортсменом у  багаторічній 
і річної підготовці. Показано на-
прямки розробки моделей річної 
підготовки спортсменів. Рекомен-
довано орієнтуватись на чинники 
ефективної діяльності фахівців 
різного профілю.

Козлова Е.К. Направления исследования 
проблемы подготовки спортсменов высо-
кой квалификации в условиях профессио-
нализации (на примере легкой атлетики). 
Предоставлен анализ и обобщение системы 
соревнований в легкоатлетическом спорте. 
Отмечается необходимость комплексного по-
вышения эффективности планомерной под-
готовки к соревнованиям олимпийского цикла 
с соревновательной деятельностью в пре-
стижных турнирах. Отмечено, что в условиях 
профессионализации количество соревнова-
ний различного уровня в год достигает более 
470. Рекомендуется  систематизировать со-
временный календарь соревнований в зави-
симости от задач, стоящих перед конкретным 
спортсменом в многолетней и годичной подго-
товке. Показаны направления разработки мо-
делей многолетней подготовки спортсменов. 
Рекомендовано ориентироваться на факторы 
эффективной деятельности специалистов 
различного профиля. 

Kozlova O.K. Directions of research of 
problem of preparation of  elite athletes  
in the conditions of professionalization 
(on the example of track-and-field). 
Provided analysis and generalization of 
competition in track and field sports. The 
need for a comprehensive efficiency of 
systematic preparation for a competition 
of the Olympic cycle with competitive 
activity in the prestigious tournament. It 
is noted that in the professionalization 
of the number of competitions at various 
levels in a year reaches more than 470. 
It is recommended to systematize the 
current calendar events, depending on 
the challenges facing individual athlete 
in a multi-year and annual training. Show 
the directions of modeling long-term 
preparation of athletes. It is recommended 
to focus on the factors effective operation 
of different specialists. 

Ключові слова:
професія, професіоналізація, 
змагання, змагальна діяльність, 
спортивне тренування. 
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вания, соревновательная деятельность, 
спортивная тренировка.
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Вступ.  1

Серйозні соціально-політичні й економічні зміни, 
що сталися у світі  наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х років, сприяли появі  цілого  комплексу тен-
денцій розвитку спорту вищих досягнень,  до якого 
входить професіоналізація спорту [6]. Ця тенденція, 
обумовлена політикою Міжнародного олімпійського 
комітету (МОК), активною діяльністю Міжнародної 
асоціації легкоатлетичних федерацій, формуванням 
нових професій, зацікавленістю представників засо-
бів масової інформації та спонсорів у створенні ефек-
тивних систем фінансування, найбільш яскраво про-
явилася у легкій атлетиці [6]. 

На сьогодні легкоатлети офіційно стали професіо-
налами, оскільки відповідно до правових документів 
МОК, спортсменом-професіоналом вважається той, 
хто підписав трудову угоду з організацією або при-
ватною особою і цим визнав, що спорт є його осно-
вною трудовою діяльністю. Спортсмен-професіонал 
виступає як кваліфікований фахівець, який професій-
но виконує свою роботу й отримує за неї адекватну 
винагороду. Згідно з контрактом (трудовою угодою) в 
Україні, предметом роботи спортсмена є  підготовка до 
успішних виступів на Іграх Олімпіад, які сприймають-
ся громадськістю не лише як особисте досягнення кон-
кретного атлета, а як реалізація однієї з найважливіших 
складових вірно обраної соціальної політики держави, 
яку він представляє на найбільших міжнародних фору-
мах. Професійне удосконалення легкоатлетів високої 
кваліфікації здатна забезпечити ефективна підготовка, 
подальше удосконалення якої  вирішальною мірою ви-
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значатиметься її науковою обґрунтованістю, відповід-
ністю сучасному розвитку науки і практики та сучасних 
тенденцій у спорті. Тому важливим є обґрунтування 
напрямів дослідження проблеми підготовки спортсме-
нів високої кваліфікації в умовах професіоналізації на 
прикладі легкої атлетики, в якій найбільш яскраво ви-
ражена дана сучасна тенденція. 

Дослідження виконано згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України  за темою 2.2. “Теоретико-
методичні основи підготовки спортсменів високої ква-
ліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої 
атлетики)”. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити напрями дослідження 

проблеми підготовки спортсменів високої кваліфіка-
ції в умовах професіоналізації (на прикладі легкої ат-
летики) на основі аналізу науково-методичної літера-
тури й узагальнення передового практичного досвіду. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення 
науково-методичної літератури,  передового досві-
ду, інформації світової мережі Internet, законодавчих 
актів і програмних документів Міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерацій, даних інформаційної 
бази легкої атлетики (All – Athletics), друкованих і 
електронних джерел Асоціації статистиків з легкої 
атлетики (Association of Track & Field Statisticians 
– ATFS); Європейської асоціації легкої атлетики 
(European Athletics Association),  континентальних 
легкоатлетичних Асоціацій і федерацій легкої атлетики 
різних країн світу; методи статистичного аналізу.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Розвиток системи спортивної підготовки у багатьох 

країнах світу був зумовлений проведенням досліджень, 
що стосуються різних її складових  у нерозривному 
зв’язку з розвитком загальних закономірностей 
теоретико-методичних основ системи підготовки 
спортсменів в олімпійському спорті: формування 
концепції олімпійської підготовки, система управління 
рухами,  навчання спортивних вправ ;  теорія і 
методика розвитку рухових якостей (Дьячков В.М. , 
1972; Платонов В.Н. ,  2010) [10]. На основі синтезу 
і всебічного осмислення багатого досвіду спортивної 
практики і досягнень суміжних дисциплін, перш за все 
медико-біологічного циклу, було сформовано систему 
знань, що складається з багаторівневих конструкцій 
та відображається у фундаментальних працях 
(Желязков Ц. , 2002; Матвеев Л. П. , 2005; Озолин Н.Г. 
, 2006; Платонов В.Н. , 2004). Зростання політичної 
значущості спорту, інтенсивна професіоналізація 
олімпійського спорту, загострення конкуренції 
на міжнародній спортивній арені стимулювали 
широке впровадження у спорт найрізноманітніших 
досягнень науково-технічного прогресу, що сприяло 
пошуку нових шляхів підвищення ефективності 
підготовки і змагальної діяльності спортсменів. Це 
спричинило появу фундаментальних наукових праць, 
в яких розглядаються актуальні проблеми сучасного 
спорту: допінг і використання різних ергогенних 
засобів у системі підготовки і змагальній діяльності 
спортсменів; підготовка й  адаптація спортсмена до 
різних кліматичних, географічних і погодних умов; 
історичні, соціально-політичні, правові й економічні 
аспекти сучасного олімпійського і професійного 
спорту; спортивний маркетинг; спортивний 
менеджмент (Булатова М.М. , 1996; Гладков В. Н. , 
2007; Платонов В.Н. ,  2003; Переверзин И.И. , 2004) 
[2]; спортивна фармакологія; спортивна медицина; 
спортивні травми; психологія спорту; харчування 
спортсменів; генетичні чинники; система відновлення 
і підвищення фізичної працездатності у спорті вищих 
досягнень; медико-біологічні основи спортивного 
тренування жінок (Кристин А. Розенблюм ,  2006; 
Волков И. П., Цикунов Н. С., 2005; Уйнберг Р.С. , 2001; 
Горчаков Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М, 2010). 

Разом із загальнотеоретичними розробками у 
спорті в цілому,  у  легкій атлетиці було проведено 
безліч локальних досліджень, де розглядалися наукові 
питання, що стосуються різних складових системи 
підготовки спортсменів.

До 1980-х років удосконалення підготовки спортс-
менів у легкій атлетиці здійснювали в основному 
шляхом розробки теорії і методики спортивного тре-
нування. Широкий спектр питань цієї наукової про-
блеми знайшов віддзеркалення у багатьох  працях 
(Попов В.Б., 1998).  Для цього періоду характерне 
формування тренувальних концепцій у різних видах 
легкої атлетики у багатьох країнах (Killing W.,  2004). 

У 1990-ті роки увагу приділяли таким проблемам, 
як управління спортивним тренуванням , моделюван-

ня і прогнозування у системі спортивної підготовки. 
Також тривав пошук шляхів удосконалення спеціаль-
ної підготовленості легкоатлетів (Разумовский Е.А., 
1993).  Розширення легкоатлетичної програми Ігор 
Олімпіад за рахунок включення жіночих видів спри-
яло вивченню системи підготовки жінок. 

Важливе місце в наукових дослідженнях у легкій 
атлетиці на початку ХХІ ст. займала проблема інди-
відуалізації підготовки спортсменів (Врублевский Е. 
П., 2008). Розглядались питання раціонального плану-
вання тренувального процесу у видах легкої атлетики,  
розвитку рухових якостей легкоатлетів високої ква-
ліфікації, стимуляції працездатності і відновлення у 
тренувальній і змагальній діяльності кваліфікованих 
спортсменів. 

Нині тривають дослідження різних аспектів під-
готовки спортсменів високої кваліфікації у легкій 
атлетиці, що тісно пов'язані зі знаннями з суміжних 
дисциплін – анатомії, фізіології , біомеханіки, біохімії 
(Томпсон П., 2009). Фахівці з багатьох країн вивча-
ють фізіологічні показники, що впливають на досяг-
нення високих спортивних результатів та дозволяють 
прогнозувати їх залежно від специфіки виду легкої 
атлетики (Арселли Э., 2000). Локальні дослідження, 
проведені зарубіжними фахівцями США, Франції, 
Іспанії, Німеччини, спрямовані на покращення спор-
тивних результатів, оптимізацію тренувального про-
цесу в окремих видах легкої атлетики. Актуальними 
у дослідженнях залишаються питання розвитку і вдо-
сконалення рухових якостей у видах легкої атлетики 
(Волков И. П., 2005) [4]. Увага приділяється кінема-
тичному аналізу техніки легкоатлетичних вправ і їх-
ніх окремих елементів (біг, стрибки, метання, спор-
тивна ходьба), формуванню технічної майстерності 
спортсменів високої кваліфікації; розробці біомеха-
нічних моделей рухових дій, що забезпечують досяг-
нення заданих спортивних результатів, моделюванню 
управління рухами людини; використанню в процесі 
підготовки легкоатлетів вправ різної спрямованості; 
біомеханічних эргогенных засобів (автоматизовані 
системи управління тренувальним процесом, граві-
таційні біомеханічні стимулятори) та іншим аспектам  
підготовки (Бобровник В.И. ,  2005). Наукові дослі-
дженнях фахівців із США сконцентровані на розгляді 
питань психологічної підготовки збірних команд до 
Ігор Олімпіад [1] тощо. Різні  аспекти проблеми до-
пінгу, травматизму спортсменів у легкій атлетиці зна-
ходять віддзеркалення в публікаціях вітчизняних і за-
рубіжних фахівців [7, 8].  

Аналіз науково-методичної літератури і передової 
спортивної практики дає підставу вважати, що чис-
ленними дослідниками різних країн поставлено і ви-
рішено цілий ряд актуальних питань, що стосуються 
підготовки спортсменів високої кваліфікації у легкій 
атлетиці. Неможливо перерахувати усіх досліджень, а 
також охопити багатий практичний досвід підготовки 
спортсменів високої кваліфікації, накопичений у світі 
в цьому виді спорту. Проте, незважаючи на існування 
великої кількості наукових публікацій, ще не розкрито 
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окремі напрями системи підготовки спортсменів висо-
кої кваліфікації і не розглянуто проблему комплексно 
з урахуванням специфіки нинішнього етапу розвитку 
легкої атлетики – професіоналізації як одного з най-
яскравіших явищ сучасності, найважливішого чинни-
ка прогресу спорту вищих досягнень і зростання його 
авторитету. Професіоналізація спорту спричинила ви-
никнення цілого ряду питань, що стосуються забез-
печення професійного вдосконалення легкоатлетів, їх 
виходу на новий етап або ступінь професіоналізму за 
наявності проблем і протиріч, що спостерігаються у 
легкій атлетиці в останні десятиріччя. Передовсім це 
стосується спортивного календаря, що значно розши-
рився в умовах професіоналізації (понад 470 змагань 
різного рівня на рік з легкої атлетики) [5], при цьому 
підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в сучас-
них умовах набула хаотичного характеру і повністю 
стала підпорядковуватися календарю змагань, який у 
паузах між змаганнями значною мірою заповнюється 
на розсуд тренера і спортсмена без серйозного на-
укового підґрунтя. Виникла проблема комплексного 
підвищення ефективності планомірної підготовки до 
головних змагань чотирирічного олімпійського циклу 
(Ігри Олімпіади), року  (чемпіонати світу, Європи) зі  
змагальною діяльністю у  престижних  турнірах за 
персональними запрошеннями. Тому важливим на-
прямом дослідження проблеми підготовки спортсме-
нів високої кваліфікації в умовах професіоналізації 
(на прикладі легкої атлетики) є аналіз і узагальнення  
системи змагань, що сформувалась і безперервно на-
буває змін  в останні роки у легкоатлетичному спор-
ті, змагальної діяльності найсильніших спортсменів 
світу. Необхідно систематизувати сучасний календар 
змагань залежно від завдань, що стоять перед кон-
кретним спортсменом у  процесі багаторічної і річної 
підготовки, від його індивідуальних особливостей; 
систематизувати змагання за значенням (контроль-
ні, основні, головні змагання року) для спортсменів 
високої кваліфікації для реалізації їхніх соціальних і 
економічних потреб; вирішити завдання пристосуван-
ня до ефективної системи сучасної системи змагань, 
яка дозволила б тримати високий рівень результатів 
протягом тривалого часу і в той самий час демонстру-
вати найвищі спортивні результати в головних змаган-
нях року, чотириріччя. Останнє пов’язане з модерні-
зацією періодизації річної підготовки. Розглядаючи 
перспективи подальшого вдосконалення спортивної 
підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах 
професіоналізації, необхідно відмітити, що резерви її 
вдосконалення за рахунок екстенсивних (кількісних)  
чинників слід вважати в основному вичерпаними. 
Легкоатлети високого класу, які готуються до  найбіль-
ших міжнародних змагань, нині за основними показ-

никами процесу підготовки (сумарний обсяг змагаль-
ної і тренувальної роботи) не лише не перевершують 
своїх попередників періоду кінця 1970–1980-х років, 
й у ряді випадків поступаються їм, тому необхідно ви-
значити підходи, що забезпечують підвищення якості 
спортивної підготовки, її основних компонентів (сис-
тема змагань, спортивне тренування, позазмагальні і 
позатренувальні чинники), роботи фахівців, обслуго-
вуючого персоналу.

У процесі подальшої наукової розробки необхідно 
усвідомлювати, що проблема є загальнонауковою та 
вимагає використання комплексного підходу, особли-
вості якого у кожному конкретному випадку обумов-
люються специфікою змагальної діяльності.

Висновки
1. Аналіз науково-методичної літератури і передової 

спортивної практики засвідчив, що фахівцями 
різних країн у сфері спорту вищих досягнень 
вирішено ряд актуальних питань, що стосуються 
різних складових системи підготовки спортсменів 
високої кваліфікації. У той самий час поза увагою 
дослідників залишаються проблеми підготовки 
спортсменів високої кваліфікації з урахуванням 
специфіки нинішнього етапу розвитку спорту ви-
щих досягнень професіоналізації.

2. Сучасний стан підготовки спортсменів високої 
кваліфікації дозволяє констатувати факт 
наявності ряду проблем і протиріч, що зумовлю-
ють необхідність комплексного вдосконалення 
теоретико-методичних основ підготовки з ура-
хуванням основної тенденції розвитку спорту 
вищих досягнень – професіоналізації – та вима-
гають  проведення  досліджень теоретичного і ек-
спериментального характеру для обґрунтування 
системи змагань і змагальної діяльності, спортив-
ного тренування, чинників, що забезпечують їхню 
ефективність,  науково-практичної розробки моде-
лей річної підготовки для забезпечення успішних 
виступів спортсменів високої кваліфікації  в голов-
них змаганнях і в престижних змаганнях за персо-
нальними запрошеннями протягом року. 

3. Перспективи подальших досліджень  підготовки 
легкоатлетів високої кваліфікації значною мірою 
визначатиметься її науковою обґрунтованістю, 
відповідністю сучасному розвитку науки і практики, 
єдністю з соціально-економічними, організаційними 
чинниками  на основі комплексної реалізації трьох 
основних напрямів: системи змагань, змагальної 
діяльності, спортивного тренування, включаю-
чи позазмагальні і позатренувальні чинники при 
ефективній діяльності фахівців різного профілю, 
що вимагає використання комплексного підходу. 
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Методика розвитку здібності до збереження рівноваги у дітей 
середнього шкільного віку засобами художньої гімнастики

Кравчук Т.М., Рядинська І.А., Литовко Т.В., Спузяк В.Б.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розглянуто напрямки розвитку 
статичної та динамічної рівнова-
ги у школярів середніх класів. в 
експерименті приймали участь 
40 учнів 7-8 класів. Розроблено 
методику розвитку та удоскона-
лення здібності до збереження 
рівноваги у дітей. До методики 
включено найпростіші елемен-
ти художньої гімнастики, що при 
виконанні потребують навику 
збереження стійкості (рівнова-
ги, повороти та стрибки). Зазна-
чається доцільність поєднання 
схожих за своїми біомеханічни-
ми характеристиками поворотів  
та рівноваг. Рекомендовано ви-
користання стрибків у якості за-
собу розвитку здібності до збе-
реження рівноваги.

Кравчук Т.Н., Рядинская И.А., Литовко Т.В., 
Спузяк В.Б. Методика развития способности 
к сохранению равновесия у детей среднего 
школьного возраста средствами художе-
ственной гимнастики. Рассмотрены направ-
ления развития статического и динамического 
равновесия у школьников средних классов. в 
эксперименте принимали участие 40 учеников 
7-8 классов. Разработана методика развития и 
усовершенствования способности к сохране-
нию равновесия у детей. Методика включает 
самые простые элементы художественной гим-
настики, при выполнении которых необходимо 
иметь навык сохранения устойчивости (равно-
весия, повороты и прыжки). Отмечается це-
лесообразность сочетания похожих по своим 
биомеханическим характеристикам поворотов  
и равновесий. Рекомендуется использование 
прыжков в качестве средства развития способ-
ности к сохранению равновесия.

Kravchuk T.N., Rjadinskaja I.A., 
Lytovko T.V., Spuzjak V.B. The 
method of developing the ability 
to maintain balance in children of 
secondary school age by means of art 
gymnastics. We consider the direction 
of the static and dynamic balance among 
students of the middle classes. The 
experiment involved 40 students of 7-8 
classes. It is designed the technique 
development and improvement of the 
ability to maintain balance in children. 
The method includes the most basic 
elements of gymnastics, under which you 
must have skill preservation of stability 
(balance, turns and jumps). It is noted the 
desirability of combining similar in their 
biomechanical characteristics curves 
and equilibria. We recommend the use of 
hops as a means of developing the ability 
to maintain balance. 

Ключові слова:
засоби, методика, повороти, 
рівноваги, стрибки, художня 
гімнастика. 

методика, повороты, прыжки, равновесия, 
средства, художественная гимнастика.

technique, turns, jumps, balance, means, 
art gymnastics.

Вступ. 1

Сучасні умови життя вимагають якісної фізичної 
підготовки підростаючого покоління, особливо дітей се-
реднього шкільного віку, які випробовують на собі над-
мірні розумові та фізичні навантаження. На нашу думку, 
одними з найважливіших здібностей, розвиток яких до-
зволить дітям вести повноцінне життя, є координаційні і 
особливо здібність до збереження рівноваги. 

Вивчення питань розвитку та удосконалення коор-
динаційних здібностей вже давно знаходиться в центрі 
уваги представників різних галузей науки (В.Болобан, 
2000; В. Коренберг, 1998; П. Ладика, 2007; В. Лях, 
2006; Л. Назаренко, 2001 та ін.). Істотний внесок в 
розвиток уявлень про механізми управління рухами 
внесений дослідженнями М. Бернштейна.

Проблемі розвитку та удосконалення здібності до 
збереження рівноваги у дітей різного шкільного віку 
присвячено праці І. Омельяненко, С. Тераз (1998) 
[2], С. Руденка (1999) [3], Л. Салтимакової (2005) [4], 
О. Холтобіної (1994) [5] та ін. Проте, питання розви-
тку здібності до збереження рівноваги у дітей серед-
нього шкільного віку засобами художньої гімнастики 
ще не було предметом окремого дослідження, що і зу-
мовило актуальність даної статті.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й 

розробити методику виховання здібності до збере-
ження рівноваги у дітей середнього шкільного віку 
засобами художньої гімнастики та експериментально 
перевірити її ефективність.

Завдання дослідження: розробити методику розви-
тку здібності до збереження рівноваги у дітей серед-
нього шкільного віку засобами художньої гімнастики. 

© Кравчук Т.М., Рядинська І.А., Литовко Т.в.,  
    Спузяк в.Б., 2011

Експериментально перевірити вплив розробленої ме-
тодики на розвиток статичної й динамічної рівноваги 
у школярів середніх класів.

Для вирішення завдань, поставлених у роботі, 
було використано наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; 
анкетне опитування; педагогічні спостереження; пе-
дагогічний експеримент; методи визначення та оцін-
ки рівня розвитку здібності до збереження рівноваги; 
метод педагогічних контрольних випробувань (тесту-
вання); методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Аналіз засобів художньої гімнастики показав, що 

високоефективним при розвитку здібності до збере-
ження рівноваги може бути використання таких еле-
ментів художньої гімнастики як рівноваги, повороти 
та стрибки, тому до нашої методики ми включили 
саме ці елементи.

Рівноваги – різновид різноманітних стійок на но-
гах, які виконуються в умовах, що потребують розви-
неного навику збереження стійкості. Під це означення 
попадають перш за все положення, які характеризу-
ються складними умовами балансування, зокрема 
стійки на носках двох та однієї ноги [1]. 

Найбільш простими є положення в стійці на нос-
ках, які можуть бути зафіксованими чи прохідними. 
Рівноваги на одній нозі більш складні у виконанні й 
потребують спеціального тренування. Рівноваги на 
одній нозі поділяються на передні, задні та бокові (за 
положенням тулуба).

Передні рівноваги – найбільш традиційний вид 
рівноваги, характерний представник яких – «ластів-
ка». Зі структурної точки зору для передніх рівноваг 
визначальним є нахил тулуба вперед, більш або менш 
виражений у різних варіантах, цієї вправи.
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Задня рівновага – структурний  антипод рівноваги 
попереднього типу. Для них характерний нахил тулу-
ба назад з однойменним підйомом вільної ноги вперед 
до горизонтального чи більш високого положення. 
Складність задніх рівноваг, як правило, набагато вище 
у порівнянні з іншими вправами рівноваг.

Бокові рівноваги – положення, середні по структу-
рі між передньою і задньою рівновагою. Для них ха-
рактерним є положення врівноважених ланок у фрон-
тальній площині [1].

До нашої методики ми включили найбільш про-
сті у виконанні для дітей середнього шкільного віку 
(табл. 1).

Для розвитку здібності до збереження рівноваги ми 
використовували також повороти. Під поворотами в 
художній гімнастиці розуміють переважно, обертальні 
рухи навколо вертикальної осі тіла спортсмена, які ви-
конуються в стійці на одній чи двох ногах. Доцільними 
для розвитку здібності до збереження рівноваги пово-
роти робить те, що вони за своїми біомеханічними ха-
рактеристиками східні з рівновагами і головне завдання 
при їх виконанні – це збереження стійкості у русі [1]. 

Для розвитку функції рівноваги у дітей середньо-
го шкільного віку ми обрали прості повороти, які не 
потребують володіння якою-небудь спеціальною тех-
нікою руху і зводяться до заданої переміни положення 
тіла. До таких поворотів відносяться повороти з при-
ставлянням ноги, переступанням, повороти зі схрес-
ного положення ніг та ін. 

Також до методики розвитку здібності до збере-
ження рівноваги у дітей середнього шкільного віку 
нами було включено стрибки. Стрибки є найбільш 
яскравими елементами художньої гімнастики. За сво-
єю сутністю – це безопорні (польотні) положення тіла 
спортсмена в результаті відштовхування. Механізм 
відштовхування полягає в тому, що за рахунок швид-
кого і сильного (вибухового) розгинання ніг, заздале-
гідь зігнутих, той що виконує як би відштовхує опору 
від себе, але в результаті злітає сам. Тобто, провідним 
зусиллям в стрибках є різке (швидке і сильне) розги-
нання суглобів ніг. 

Після виконання польоту або безопорної фази 
спортсмен виконує приземлення, завдання якого за-
мортизувати перехід на опору та втримати рівновагу. 

Таблиця 1.
Рівноваги

Назва рівноваги Дозування Примітка

Рівновага на двох ногах 
стоячи на носках. Руки 
внизу

6-8 р. до втрати 
рівноваги

При засвоєнні спрощеного варіанту рівноваги можна її 
ускладнити:

заплющити очі;• 
виконати нахили голови в сторони або вперед-назад;• 
виконати повороти голови вправо-вліво;• 
виконати кролові рухи головою;• 
прогнутися у попереку з нахилом голови назад.• 

Рівновага на одній нозі, 
друга вільно вперед або в 
сторону. Руки внизу

6-8 р. до втрати 
рівноваги

При засвоєнні спрощеного варіанту рівноваги можна її 
ускладнити:

піднятися на носок опорної ноги;• 
заплющити очі;• 
виконати нахили голови в сторони або вперед-назад;• 
виконати повороти голови вправо-вліво;• 
виконати колові рухи головою;• 
виконати погойдування ногою вперед назад• 

Передня рівновага 
«ластівка»

4-6 р. до втрати 
рівноваги

При засвоєнні спрощеного варіанту рівноваги можна її 
ускладнити:

піднятися на носок опорної ноги;• 
заплющити очі;• 
виконати повороти голови вправо-вліво;• 
виконати опускання та піднімання ноги, не ставлячи її • 
на підлогу;
виконати опускання та піднімання тулуба.• 

Рівновага нога вперед на 
90 градусів

4-6 р. до втрати 
рівноваги

При засвоєнні спрощеного варіанту рівноваги можна її 
ускладнити:

піднятися на носок опорної ноги;• 
заплющити очі;• 
виконати повороти голови вправо-вліво;• 
виконати опускання та піднімання ноги, не ставлячи її • 
на підлогу.

Бокова рівновага 4-6 р. до втрати 
рівноваги

При засвоєнні спрощеного варіанту рівноваги можна її 
ускладнити:

піднятися на носок опорної ноги;• 
заплющити очі;• 
виконати повороти голови вправо-вліво;• 
виконати опускання та піднімання ноги, не ставлячи її • 
на підлогу
виконати опускання та піднімання тулуба.• 

Примітка: Всі вправи спочатку виконуються біля опори, а вже потім на середині.
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Таблиця 2.
Повороти

Назва повороту Дозування Примітка
Поворот переступанням:
- на місці;
- з пересуванням (по колу, 
діагоналі тощо)

8-12 р. у кожну 
сторону

Поворот здійснюється за рахунок переступання ніг. 
Руки вільно. При засвоєнні повороту поступово 
збільшувати швидкість.

Схресний поворот 6-8 р. у кожну 
сторону

Поворот виконується схресним кроком однією по-
переду або позаду другої ноги на 180, 360°. Схрес-
ний поворот на 180° кроком вперед або назад праву 
(ліву) поставити попереду (позаду) опорної так, щоб 
носки були на одній лінії. Піднімаючись на носки, 
виконати поворот кругом на двох ногах (вага тіла 
розподіляється рівномірно на обидві ноги).

Поворот на носкі опорної з 
фіксуючим опусканням п’ятки на 
підлогу на 90, 180 та 360 градусів

4-6 р. у кожну 
сторону

Виконується повільно, з чіткою фіксацією кожного 
положення. Вільна нога зігнута до коліна опорної або 
пряма вперед, в сторону, назад, тощо.

Поворот на носкі опорної на 90, 
180 та 360 градусів

6-8 р. у кожну 
сторону

Виконується сильним відштовхуванням вільної ноги 
від опори. Вільна нога зігнута до коліна опорної або 
пряма вперед, в сторону, назад, тощо. Руки викону-
ють рух в сторону відштовхування.

Таблиця 3.
Стрибки

Назва стрибка Дозування Примітка

Стрибок поштовхом двома із при-
земленням на одну, інша зігнута

10-12 р. на 
кожну ногу

Під час польоту ноги фіксовані разом, приземлення 
виконується на одну, інша згинається в необхідне по-
ложення (у щиколотки, у коліна й т.п. )

Стрибки поштовхом двома у верти-
кальну рівновагу нога вперед, убік, 
назад

8-10 р. на 
кожну ногу 

Стрибок виконується із просуванням уперед з одночас-
ним відведенням у вертикальну рівновагу ноги назад; 
у стрибку в сторону – ногу в сторону вверх; у стрибку 
назад – ногу вперед вверх. У польоті фіксується поло-
ження тієї або іншої вертикальної рівноваги

Стрибки поштовхом двома з по-
воротом на 180, 360 або більше 
градусів з приземленням на одну 
ногу

6-8 р. на 
кожну ногу

Під час польоту тулуб тримати вертикально. При 
приземленні тулуб трохи нахилити вперед. Руки вико-
нують рух у сторону відштовхування. Вільна нога біля 
коліна, або пряма вперед чи в сторону.

Стрибки поштовхом одною з при-
земленням на поштовхову ногу в 
рівновагу вільна нога вперед, назад, 
в сторону

8-10 р. на 
кожну ногу

Стрибок виконується із просуванням уперед з одночас-
ним відведенням у вертикальну рівновагу ноги вперед; 
у стрибку в сторону  – ногу в сторону вверх; у стрибку 
назад – ногу назад вверх. Спрощений варіант: вільна 
нога тримається біля коліна.

Стрибки поштовхом одною з по-
воротом на 180, 360 або більше 
градусів з приземленням на одну 
ногу

6-8 р. на 
кожну ногу

Під час польоту тулуб тримати вертикально. При 
приземленні тулуб трохи нахилити вперед. Руки вико-
нують рух у сторону відштовхування. Вільна нога біля 
коліна, або пряма вперед чи в сторону. 

Примітка: Після приземлення зберігати положення рівноваги 1-2с.
Таблиця 4.

Показники здібності до збереження рівноваги у досліджуваних контрольної групи (n=20)

Показники До експерименту
(X  ± mх )

Після експерименту
(Y  ± my ) t p

Статистична рівновага за методикою 
Бондаревського з відкритими очима, с. 47,5±1,41 47,1±1,04 0,3 p>0,05
Статистична рівновага за методикою 
Бондаревського із закритими очима, с. 17,0±0,67 16,8±0,67 0,2 p>0,05
Динамічна рівновага при виконанні 
поворотів на гімнастичній лаві, с. 7,9±0,31 7,3±0,25 1,5 p>0,05

Таблиця 5.
Показники здібності до збереження рівноваги у досліджуваних експериментальної групи (n=20)

Показники До експерименту
(X  ± mх )

Після експерименту
(Y  ± my ) t p

Статистична рівновага за методикою 
Бондаревського з відкритими очима, с. 47,0±1,47 50,5±0,61 2,2 p<0,05
Статистична рівновага за методикою 
Бондаревського із закритими очима, с. 16,3±0,67 18,0±0,18 2,1 p<0,05
Динамічна рівновага при виконанні 
поворотів на гімнастичній лаві, с. 7,8±0,25 6,9±0,25 2,6 p<0,05
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Саме це визначило використання стрибків у якості за-
собу розвитку здібності до збереження рівноваги. 

При проведенні вищеназваних вправ на розвиток 
здібності до збереження рівноваги у дітей середньо-
го шкільного віку ми враховували головні педагогічні 
принципи: доступності, поступовості, систематичнос-
ті та урахування індивідуальних особливостей дітей.

На кожному уроці вправам на розвиток здібності 
до збереження рівноваги приділялося не менше 10-
15 хв. Вправи виконувалися на початку заняття після 
загальної розминки у наступній послідовності: рівно-
ваги, повороти та стрибки. 

Для визначення динаміки розвитку та удоскона-
лення здібності до збереження рівноваги ми обрали 
наступні тести: на статичну рівновагу за методикою 
Бондаревського із закритими та відкритими очима і 
динамічну рівновагу.

Експеримент тривав протягом 6 місяців і проводив-
ся на базі ЗОШ № 143 м. Харкова. В якості досліджува-
них було обрано 40 учнів 7-8 класів: 20 – контрольна та 
20 – експериментальна група. У результаті впроваджен-
ня розробленої методики розвитку та удосконалення 
здібності до збереження рівноваги у дітей середнього 
шкільного віку нами було отримано наступні результа-
ти. В контрольній групі, в якій не використовувалася 
розроблена методика, динаміка показників здібності до 

збереження рівноваги до та після експерименту була не 
значною та статистично не вірогідною.

У досліджуваних, які протягом 6 місяців на уро-
ках фізичної культури виконували вправи художньої 
гімнастики за спеціально розробленою методикою, 
спостерігалося значне удосконалення функції рівно-
ваги, зокрема час на утримання статичної рівноваги 
за методикою Бондаревського з відкритими очима зріс 
на 3,5с. (p<0,05), із закритими – на 1,7с. (p<0,05), а 
динамічна рівновага при виконанні поворотів на гім-
настичній лаві покращилася на 0,9с. (p<0,05). 

Висновки.
У результаті дослідження було розроблено методи-

ку розвитку та удосконалення здібності до збереження 
рівноваги засобами художньої гімнастики. До методи-
ки було включено найпростіші елементи художньої 
гімнастики, що при виконанні потребують навику 
збереження стійкості, зокрема рівноваги, повороти та 
стрибки. Доведено, що використання на уроках фізич-
ної культури елементів художньої гімнастики може 
сприяти розвитку та удосконаленню статичної й дина-
мічної рівноваги у дітей середнього шкільного віку. 

Перспективним може бути подальше дослідження 
можливостей використання вправ художньої гімнас-
тики для розвитку та удосконалення рухових здібнос-
тей дітей різного віку. 
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Сила м’язів рук у спортсменів гирьового спорту  
при різних метеорологічних ситуаціях 

Кульчицький З.Й.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана. Пулюя

Анотації:
Розглянуто показники сили м’язів 
рук у студентів групи загальної 
фізичної підготовки і спортсменів 
гирьового спорту. У дослідженні 
приймали участь 16 студентів гру-
пи загальної фізичної підготовки, 
16 спортсменів гирьового спорту (III 
розряд) та 16 спортсменів (II роз-
ряд). вік досліджуваних становить 
18-23 роки (чоловіки). Дослідження 
проводили при метеорологічних 
ситуаціях I і III типів. встановлено, 
що сила м’язів спортсменів зале-
жить від спортивного розряду та 
змінюється при різних типах погоди. 
За III типу погоди у всіх обстежених 
групах спортсменів спостерігається 
зменшення сили м’язів.

Кульчицкий З.И. Сила мышц рук у спор-
тсменов гиревого спорта при разных ме-
теорологических ситуациях. Рассмотрены 
показатели силы мышц рук у студентов 
группы общей физической подготовки и 
спортсменов гиревого спорта. в исследова-
нии принимали участие 16 студентов группы 
общей физической подготовки, 16 спортсме-
нов гиревого спорта (III разряд) и 16 спор-
тсменов (II разряд). возраст исследуемых 
составляет 18-23 года (мужчины). Исследо-
вания проводили при метеорологических си-
туациях I и III типов. Установлено, что сила 
мышц спортсменов зависит от спортивного 
разряда и изменяется при разных типах по-
годы. При III типе погоды во всех обследо-
ванных группах спортсменов наблюдается 
уменьшение силы мышц.

Kulthickiy Z.I. Muscle strength in 
athletes-hand kettlebell sport for 
different meteorological situations. 
Considered indicators of the strength of 
muscles of hands of students of general 
physical training and weightlifting 
athletes. The study involved 16 
students of general physical training, 
16 weightlifting athletes (III level) and 
16 athletes (II level). Age 18-23 years 
of study (men). Investigations were 
carried out at meteorological situations I 
and type III. It is established that muscle 
strength depends on the athletes and 
sports category varies for different types 
of weather. When the type III weather 
in all surveyed groups of athletes, a 
decrease of muscle strength. 

Ключові слова:
сила м’язів, спортсмени, гирьовий 
спорт, метеорологічна ситуація.

сила мышц, спортсмены, гиревой спорт, 
метеорологическая ситуация.

muscle strength, athletes, weight-lifting, 
meteorological situation.

Вступ.1

Загально відомо, що людський організм не є закри-
тою системою [1,2], більш того, людина є частинкою 
навколишнього світу, глибоко залежною від перебігу 
зовнішніх процесів. Фізіологічні функції та резервні 
можливості організму людини в значній мірі залежать 
від умов та способу життя індивіда (Амосов Н.М., 
1989).

Успішна підготовка сучасних спортсменів є на-
слідком підвищення адаптаційних можливостей їх ор-
ганізму під впливом використаних засобів, методик, 
умов тренувань у різних вікових групах [1,3]. Крім 
того, слід зазначити, що часто спостерігається і роз-
біжність між прогнозованими та реальними результа-
тами, які показують спортсмени під час змагань. Це 
обумовлено як появою спортивних талантів, що роз-
ширюють уявлення про людські можливості [3], так 
і умовами навколишнього природного середовища у 
яких проводяться змагання (клімат, погода, висота над 
рівнем моря, часовий пояс і т.п.) [3,4].

З огляду на зазначений стан проблеми, актуаль-
ність роботи зумовлена необхідністю проведення до-
сліджень за даним напрямком для детального вивчен-
ня показників сили спортсменів гирьовиків при зміні 
погоди. Актуальність цього дослідження полягає в 
тому, що саме в пізнанні фізіологічних закономірнос-
тей реагування організму спортсменів на зміну погоди 
лежить шлях до вдосконалення існуючих практичних 
рекомендацій, щодо тренувань сучасних спортсменів.

Дослідження впливу погоди на організм спортсме-
нів виконо в межах науково-дослідної тематики кафе-
дри фізичного виховання і спорту Тернопільського на-
ціонального технічного університету ім. Івана Пулюя 
”Залежність психічного стану, фізичного розвитку і 
системи кровообігу від метеофакторів і фізичних на-
вантажень”.
© Кульчицький З.Й., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – оцінити силу м’язів рук, в осіб 

групи загальної фізичної підготовки та спортсменів-
гирьовиків 3-го та 2-го розрядів за різних погодних 
умов.

Матеріали та методи досліджень. 
Вивчали силу м’язів рук у осіб групи загальної фі-

зичної підготовки (ЗФП), спортсменів-гирьовиків 3-го 
та 2-го розрядів (чоловіки віком 18-23 роки) за допомо-
гою кистевої динамометрії (Апанасенко Г.Л., 2000) при 
І та ІІІ типах погоди (метеорологічних ситуаціях).

Дослідження проводили у першій половині дня 
між 10 і 13 годинами – період найвищої працездат-
ності людини (Шуган Т.Б., 2000; Агаджанян Н.А., 
1989) – використовуючи класифікацію типів погоди 
І.І. Григор’єва (Григорьєв И.И., 1993).

Отримані результати підлягали статистичній об-
робці за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження.
При проведенні кистевої динамометрії у студентів 

групи загальної фізичної підготовки, нами встанов-
лено достовірне зниження скоротливості м’язів при 
метеорологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з ме-
теоумовами І типу, що супроводжувалось зменшен-
ням сереньо-арифметичної величини абсолютного та 
відносного показників сили рук (табл.1).

Згідно табл. 1, у осіб групи ЗФП при метеорологіч-
ній ситуації ІІІ типу абсолютний показник сили м’язів 
сильнішої руки вірогідно менший на 5,4 %, ніж абсо-
лютний показник сили м’язів цієї ж руки при метео-
рологічній ситуації І типу; відносний показник сили 
м’язів сильнішої руки при метеорологічній ситуації 
ІІІ типу вірогідно менший на 5,8 %, ніж відносний по-
казник сили м’язів цієї ж руки при метеорологічній 
ситуації І типу.

При дослідженні сили м’язів слабшої руки у осіб 
групи ЗФП при метеоумовах ІІІ типу абсолютний по-
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казник сили м’язів слабшої руки вірогідно менший 
на 5,6 %, ніж абсолютний показник сили м’язів цієї ж 
руки при метеорологічній ситуації І типу; відносний 
показник сили м’язів слабшої руки при метеоумовах 
ІІІ типу вірогідно менший на 6,5 %, ніж відносний по-
казник сили м’язів відповідної руки при метеоситуа-
ції І типу.

Під час проведення кистевої динамометрії ми ви-
явили, що в осіб групи ЗФП при метеорологічній си-
туації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, абсолютний по-
казник сили м’язів сильнішої руки залишився без змін 
у 12,3 % обстежуваних.

Помітні зміни величин абсолютного та відносного 
показників сили м’язів рук за різних типів погоди ми 
виявили і у тренованих спортсменів гирьовиків 3-го 
спортивного розряду.

Нами встановлено, що абсолютні та відносні по-
казники сили м’язів рук у цієї обстежуваної групи 
гирьовиків були достовірно вищими при метеоумовах  
І типу, порівнюючи з аналогічними показниками, які 
ми реєстрували при метеоумовах ІІІ типу (табл. 2).

Аналіз даних, наведених у табл. 2 показав, що у 
гирьовиків 3-го розряду при метеорологічній ситуації 
ІІІ типу абсолютний показник сили м’язів сильнішої 
руки достовірно менший на 6,0 %, ніж абсолютний 
показник сили м’язів цієї ж руки при метеорологіч-
ній ситуації І типу; відносний показник сили м’язів 
сильнішої руки при метеорологічній ситуації ІІІ типу 
– вірогідно менший на 5,5 %, ніж при метеоумовах І 
типу.

При дослідженні сили м’язів слабшої руки у гирьо-
виків 3-го спортивного розряду при метеорологічній 
ситуації ІІІ типу абсолютний показник сили м’язів цієї 
руки достовірно менший на 5,3 %, ніж при метеоситуа-
ції І типу. Відносний показник сили м’язів слабшої руки 
у цієї ж групи гирьовиків при метеоумовах ІІІ типу до-
стовірно менший на 5,6 %, ніж при метеоумовах І типу.

Під час проведення кистевої динамометрії, ми 
виявили, що у гирьовиків 3-го спортивного розряду 
при метеорологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з 
І типом, абсолютний показник сили м’язів сильнішої 
руки залишився без змін у 14,8 % обстежуваних, а аб-
солютний показник сили слабшої руки – залишився 
без змін у 15,3 % спортсменів.

Про зміни величин абсолютного та відносного по-
казників сили м’язів рук у гирьовиків 2-го спортивно-
го розряду свідчила проведена нами кистева динамо-
метрія при метеоумовах І та ІІІ типів.

У цієї тестованої групи тренованих спортсме-
нів нами не встановлено статистично достовір-
ного зниження скоротливості м’язів при медико-
метеорологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з 
метеоумовами І типу, хоча така ж тенденція існувала. 
Слід відзначити, що за одинакових типів погоди, у цієї 
групи гирьовиків, як абсолютний, так і відносний по-
казники сили м’язів відповідних рук були більшими, 
ніж у інших тестованих групах.

Основні показники сили м’язів рук гирьовиків 2-го 
спортивного розряду у дні з різними погодними умо-
вами наведені у таблиці 3.

Таблиця 1
Показники сили м’язів рук у осіб групи загальної фізичної підготовки  

при метеорологічних ситуаціях І і ІІІ типів (n = 16)

Показник Рука
Сила м’язів, M ± m

РМетеоситуація
І типу

Метеоситуація
ІІІ типу

Абс. показник сили 
м’язів, кгс

сильніша 55,04 ± 0,77 52,12 ± 0,80 < 0,05

слабша 50,34 ± 0,73 47,68 ± 0,74 < 0,05

Відн. показник сили 
м’язів, %

сильніша 77,88 ± 0,98 73,56 ± 1,00 < 0,05

слабша 71,44 ± 0,96 67,09 ± 1,05 < 0,05

Таблиця 2
Показники сили м’язів рук спортсменів гирьовиків 3-го розряду  

при метеорологічних ситуаціях І і ІІІ типів (n = 16)

Показник Рука
Сила м’язів, M ± m

РМетеоситуація
І типу

Метеоситуація
ІІІ типу

Абс. показник сили 
м’язів, кгс

сильніша 65,96 ± 0,88 63,14 ± 0,95 < 0,05

слабша 61,44 ± 0,91 58,72 ± 0,96 < 0,05

Відн. показник сили 
м’язів, %

сильніша 92,01 ± 1,01 88,39 ± 1,07 < 0,05
слабша 86,86 ± 1,33 82,98 ± 1,31 < 0,05
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Аналізуючи дані наведені в табл. 3 встановлено, 
що при метеоситуації ІІІ типу як абсолютний, так і 
відносний показники сили м’язів обох рук у гирьови-
ків 2-го спортивного розряду зменшувалися. Так, при 
метеорологічній ситуації ІІІ типу у цієї обстежуваної 
групи спортсменів абсолютний показник сили м’язів 
кисті сильнішої руки, порівняно з метеоумовами І 
типу зменшився на 3,3 % (Р > 0,05), відносний показ-
ник сили м’язів сильнішої руки зменшився на 3,5 % 
(Р > 0,05). При дослідженні сили м’язів слабшої руки 
у плавців 2-го розряду при метеоумовах ІІІ типу абсо-
лютний показник сили м’язів цієї руки менший на 3,8 
% (Р > 0,05), ніж при метеоумовах І типу; відносний 
показник сили м’язів слабшої руки у них при метео-
умовах ІІІ типу зменшився на 4,0 %  (Р > 0,05), по-
рівняно з аналогічним показником при метеоумовах 
І типу.

У гирьовиків 2-го спортивного розряду при метео-
рологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, аб-
солютний показник сили м’язів кисті сильнішої руки 
не зменшився у 37,50 % досліджуваних осіб. Абсо-
лютний показник сили м’язів слабшої руки залишив-
ся без змін у 26,00 % тестованих спортсменів.

Отже, сила рук обстежуваних погіршується при ІІІ 
типі погоди. Дані проведеної нами динамометрії свід-
чать, що як у осіб групи ЗФП, так і у гирьовиків 3-го 
спортивного розряду в умовах метеорологічної ситу-
ації І типу показники сили обох рук суттєво більші, 
ніж відповідні показники при метеоумовах ІІІ типу. У 
гирьовиків 2-го спортивного розряду при метеороло-
гічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з метеоумовами 
І типу, відмічалось помірне зниження показників ди-
намометрії обох рук та збільшувалась кількість осіб, у 
яких абсолютний та відносний показники сили м’язів 
рук залишилися без змін.

Питання впливу метеоумов на силу м’язів здоро-
вих і тренованих людей, в доступній нам літературі, 
не висвітлювалося, тому проводячи аналіз результа-
тів ми користувалися існуючими сучасними даними 
про механізми скорочення м’язів людини. Відомо, 

що ЦНС людини одна з перших реагує на зміну по-
годи, тому імовірно зниження показників динамоме-
трії обох рук у досліджуваних груп при метеоситуа-
ції ІІІ типу відбулося у зв’язку з пониженням частоти 
імпульсів, які надходять із рухових центрів до м’язів 
(чим менша частота, тим менше напруження розвиває 
м’яз, так як сила сигналу, що йде із нервового цен-
тру на периферію до виконуючого органу, кодується 
частотою імпульсів) [4, 5]. Крім цього, при значному 
зниженні температури повітря, може відбутися також 
подразнення м’язів (глибоке охолодження) [4, 5, 6], 
що імовірно знизить і лабільність самих м’язів.

(Е.П. Ільїн., 2005; Артамонова Л.Л., 2005) вказу-
ють на те, що сила м’язів залежить і від емоційного 
стану людини, а на сьогоднішній день вважається до-
веденим, що за несприятливих умов метеоциклону у, 
практично здорових, студентів знижуються витрива-
лість до психоемоційного навантаження [4].

Висновки:
1. Сила м'язів рук гирьовиків залежить від спор-

тивного розряду. Чим вища класність спортсменів ги-
рьовиків, тим більша сила м'язів рук.

2. Сила м'язів рук гирьовиків погіршується при 
ІІІ типі погоди. Дані проведеної нами динамометрії 
свідчать, що в осіб групи загальної фізичної підготов-
ки і у спортсменів гирьовиків 3-го розряду в умовах 
метеорологічної ситуації І типу показники сили обох 
рук суттєво більші, ніж відповідні показники при ме-
теоумовах ІІІ типу. У групи спортсменів гирьовиків 
2-го розряду при метеоситуації ІІІ типу, у порівнянні 
з метеоумовами І типу, відмічалось помірне знижен-
ня сили рук та збільшувалась кількість осіб, у яких 
абсолютний та відносний показники сили м’язів рук 
залишились без змін.

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу погоди на психофізіоло-
гічні показники, а саме: на силу нервових процесів та 
на показники спеціальної працездатності спортсме-
нів, а також у розробці критеріїв прогнозування спор-
тивних досягнень у різних погодних умовах змагань.

Таблиця 3
Показники сили м’язів рук у гирьовиків 2-го спортивного розряду  

при метеорологічних ситуаціях І і ІІІ типів (n = 16)

Показник Рука
Сила м’язів, M ± m

РМетеоситуація
І типу

Метеоситуація
ІІІ типу

Абс. показник сили 
м’язів, кгс

сильніша 68,33 ± 0,81 66,44 ± 0,91 > 0,05

слабша 64,83 ± 0,92 62,77 ± 1,03 > 0,05

Відн. показник сили 
м’язів, %

сильніша 94,22 ± 1,21 92,42 ± 1,19 > 0,05

слабша 87,32 ± 1,07 86,33 ± 1,11 > 0,05
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Плавання – засіб фізичної реабілітації  
у чутливих до зміни погоди людей

Курко Я.В.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 

Анотації:
Розглянуто психофізіологічні по-
казники студентів при погодних 
умовах I та III типів. У досліджен-
ні приймали участь 17 осіб групи 
загальної фізичної підготовки, 17 
осіб групи оздоровчого плавання 
та 17 плавців III розряду (чоло-
віки віком 19-23 роки). встанов-
лено, що при метеоситуації ІІІ 
типу, у порівнянні з І, в осіб з 
більшою інтенсивністю занять 
плаванням, психофізіологічні 
показники зазнали меншого не-
гативного впливу погоди, ніж у 
плавців з меншою інтенсивністю 
занять. Доведено що плавання є 
ефективним засобом підвищен-
ня стійкості організму людини до 
несприятливих впливів погоди. 

Курко Я.В. Плавание – средство физиче-
ской реабилитации у чувствительных к 
изменению погоды людей. Рассмотрены 
психофизиологические показатели студен-
тов при погодных условиях 1-го и 3-го типов. 
в исследовании принимали участие 17 лиц 
группы общей физической подготовки, 17 
лиц группы оздоровительного плавания и 17 
пловцов 3-го разряда (мужчины возрастом 
19-23 года). Установлено, что при метеоси-
туации ІІІ типа, в сравнении с І, у лиц с боль-
шей интенсивностью занятий плаванием, 
психофизиологические показатели испы-
тали меньшее негативное влияние погоды, 
чем у пловцов с меньшей интенсивностью 
занятий. Доказано что плавание является 
эффективным средством повышения стой-
кости организма человека к неблагоприят-
ным влияниям погоды.

Kurko Ya.V. Swimming is a mean of 
physical rehabilitation for sensible to the 
change of weather people. It is consider 
psychophysiological indicators of students 
at the weather conditions of the 1st and 
3rd types. In the study, 17 people attended 
the group of general physical training, 17 
people of group of the health swimming and 
17 swimmers 3-th digit (men by age 19-23 
years). It is set that at the meteorological 
situation of 3th type, in comparison from 
1th, for persons with greater intensity of 
engaged in swimming, psychophysiological 
indexes tested less negative influence 
of weather, than for swimmers with less 
intensity of employments. It is well-proven 
that swimming is the effective mean of 
increase of firmness of organism of man to 
unfavorable influences of weather.

Ключові слова:
плавання, фізична реабілітація, 
зміна погоди, людина. 

плавание, физическая реабилитация, изме-
нение погоды, человек.

swimming, physical rehabilitation, change 
of weather, man.

Вступ.1

«Життя на всіх ступенях його розвитку – 
 постійне пристосування до умов існування»  

(І.М. Сєченов, 1863).

Відомо, що дія погодних чинників змінює ре-
зистентність здорового, а особливо хворого організ-
му, порушує гомеостатичні функції, адаптаційно-
компенсаторні процеси, знижує працездатність, 
загострює хронічні захворювання [1]. А, якщо, ще й 
врахувати вплив підвищених психоемоційних наван-
тажень на сучасну людину у поєднанні з низькою ру-
ховою активністю, то проблема ще більше загострю-
ється.

Загально відомо, що адекватна рухова активність, 
особливо у водному середовищі, сприяє розвитку фі-
зичного здоров’я [2,3], розширює функціональні мож-
ливості організму[4].

У сучасній науковій літературі є поодинокі пові-
домлення з питань профілактики метеотропних ре-
акцій та адаптації організму людини до зміни погоди 
(Кулаков Ю.В., 2003; Хаснулин В.И., 1992) і зовсім 
мало наукових даних, в яких би розкривалися меха-
нізми адаптивних процесів при тих, чи інших типах 
погоди у людей, які проживають в умовах помірно-
континентального клімату України.

Отримані результати допоможуть покращити ро-
зуміння механізмів впливу погоди на людей для під-
вищення їх метеорезистентності. Одночасно уміле 
врахування впливу метеорологічних факторів на орга-
нізм людини призведе до підвищення працездатності 
і взагалі здоров’я.

Дослідження впливу занять плаванням на психо-
фізіологічні функції метеозалежних людей виконі в 
межах науково-дослідної тематики кафедри фізично-
го виховання і спорту Тернопільського національного 
© Курко Я.в., 2011

технічного університету ім. Івана Пулюя ”Залежність 
психічного стану, фізичного розвитку і системи кро-
вообігу від метеофакторів і фізичних навантажень”.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи. 
Мета роботи – оцінити психофізіологічний стан 

організму людини при різних типах погоди, встанови-
ти вплив плавання на покращення швидкої адаптації 
до зміни погоди у метеочутливих людей.

Матеріали та методи досліджень. Вивчали пси-
хофізіологічні особливості за різних типів погоди у 
осіб групи загальної фізичної підготовки (ЗФП), у 
осіб групи оздоровчого плавання (ОП) та спортсменів-
плавців 3-го розряду (чоловіки віком 19-23 роки).

Психофізіологічний стан організму людини 
встановлювали за допомогою розробленої нами 
діагностичної комп’ютерної тест-програми ”Теппінг-
тест – 2005”, свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 14005. Функціональний стан ди-
хальної системи за допомогою функціональних проб 
Штанге та Генчі. Фізичну працездатність встановлю-
вали за величиною PWC170 (від англ. Physical Working 
Capacity – фізична працездатність).

Отримані результати підлягали статистичній об-
робці за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження.
Теппінг-тест показав, що за однакових метеоумов 

частота рухів кисті руки у плавців 3-го розряду була 
найбільшою, а у осіб групи ЗФП – найменшою. Це по-
яснюється тим, що у тренованих, на відміну від нетре-
нованих людей, більша швидкість появи і зникнення 
імпульсів збудження в нервових центрах. При постій-
ному частому посиланні імпульсів з центру до м’язових 
волокон вони стають швидкими, а при постійній, але 
рідшій імпульсації – повільними [5] (рис. 1). 

Але нами встановлено, що при метеоумовах ІІІ 
типу, у порівнянні з І, показники кількості рухів кисті 
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руки знизились у всіх досліджуваних, особливо у осіб 
групи ЗФП.

Вважається, що частота рухів, в основному, за-
лежить від частоти імпульсів, що посилаються з мо-
тонейронів [6]. Тому, зниження темпу рухів кисті 
руки у всіх досліджуваних при метеоситуації ІІІ 
типу, у порівнянні з І, можна вочевидь пояснити 
зменшенням частоти та сили імпульсів, що є ре-
зультатом зниження сили процесу збудження в цен-
тральній нервовій системі. Крім цього, на частоту 
рухів впливає і лабільність м’язів [2,6].

Застосовані нами функціональні проби Штанге 
і Генчі показали, що у всіх досліджуваних групах, в 
умовах метеоситуації ІІІ типу показники дихальних 
проб суттєво менші за відповідні при метеоумовах І 
типу (табл. 1).

У осіб групи ЗФП при метеоумовах ІІІ типу, у 
порівнянні з метеоумовами І, час затримки дихання 
(проба Штанге) достовірно зменшився на 9,8% (Р < 
0,05), час затримки дихання при функціональній про-
бі Генчі зменшився на 9,6% (Р < 0,05).

Подібні, хоча менш виражені, зміни показників 
функціональних дихальних проб за різних метеоумов 
виявлені нами і у плавців. Так, у плавців групи ОП 
і 3-го спортивного розряду при метеоумовах ІІІ типу, 
порівнюючи з метеоумовами І, час затримки дихан-
ня після вдиху достовірно зменшився відповідно на 
7,0 % (Р < 0,05) і на 6,6 % (Р < 0,05); час затримки 

дихання після видиху у плавців групи ОП вірогідно 
зменшився на 6,4 % (Р < 0,05) та у плавців 3-го спор-
тивного розряду на 6,0 % (Р < 0,05).

Зниження парціального тиску кисню в альвеоляр-
ному повітрі призводить до зменшення насичення 
киснем артеріальної крові (Артамонова Л.Л., 2005; 
Овчарова В.Ф., 2005) що, у свою чергу, прискорює 
подразнення дихального центру і, відповідно, при-
зводить до зменшення часу затримки дихання. Також 
встановлено, що при зниженні атмосферного тиску 
гази, які знаходяться в шлунково-кишковому тракті 
розширюються, і пов’язане з цим високе стояння діа-
фрагми може призвести до зменшення об’єму вдиху-
ваного повітря [1,2].

Проведені нами обстеження узгоджуються з дани-
ми інших дослідників [2,3,7], де автори доводять, що 
несприятливі погодні умови призводять до зниження 
функціонального стану дихальної системи у молодих 
здорових осіб.

Застосований нами тест PWC170 показав, що у всіх 
досліджуваних групах в умовах метеоситуації ІІІ типу 
показники фізичної працездатності та аеробної про-
дуктивності суттєво менші, ніж відповідні показники 
при метеоумовах І типу (рис.2).

У осіб групи ЗФП відносні показники фізичної 
працездатності та максимального споживання кисню 
(МСК) в умовах метеорологічної ситуації ІІІ типу до-
стовірно менші відповідно на 7,2 % (Р < 0,05) та на 
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Рис. 1. Загальна кількість рухів кисті руки (за 40 с) у осіб групи ЗФП,  
осіб групи ОП та плавців 3-го розряду при метеоситуаціях І та ІІІ типів

Примітки:    1. *– Р < 0,05 – порівняння у осіб групи ЗФП;
  2.** – Р < 0,05 – порівняння у осіб групи ОП;
  3.*** – Р < 0,05 – порівняння у плавців 3-го розряду.

Таблиця 1
Показники дихальних проб при метеоумовах І і ІІІ типів

Група плавання Дихальна
проба n

Час затримки дихання c, M ± m
РМетеоумови

І типу
Метеоумови

ІІІ типу
Група ЗФП  Штанге 17 49,71 ± 0,54 44,64 ± 0,59 < 0,05

 Генчі 17 30,89 ± 0,57 27,98 ± 0,59 < 0,05
Група ОП  Штанге 17 50,91 ± 0,99 47,64 ± 0,97 < 0,05

 Генчі 17 30,93 ± 0,65 29,58 ± 0,62 < 0,05
Плавці 

3-го розряду
 Штанге 17 59,91 ± 0,82 56,29 ± 0,79 < 0,05

 Генчі 17 34,96 ± 0,62 32,92 ± 0,66 < 0,05
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6,8 % (Р < 0,05), ніж аналогічні показники при метео-
ситуації І типу.

Подібні, але менш виражені, зміни фізичної пра-
цездатності ми спостерігали і у плавців ОП та у 
плавців-розрядників. Встановлено, що відносні по-
казники фізичної працездатності при умовах ІІІ типу, 
у порівнянні з І типом, вірогідно менші відповідно: у 
плавців ОП на 5,3 % (Р < 0,05) та 3-го розряду – на 5,1 
% (Р < 0,05). Відносні показники МСК за метеоумов 
ІІІ типу у них також знизились, відповідно: у плавців 
ОП на 5,5 % (Р < 0,05) та у плавців 3-го розряду на 5,2 
% (Р < 0,05).

Із літератури відомо, що з підняттям людини в гору 
через кожні 100 м величина МСК планомірно знижу-
ється на – 1,0 % [3, 7]. За іншими даними (Овчарова 
В.Ф., 2005), яка розрахувала вертикальний градієнт 
парціального тиску кисню в повітрі і який рівний 3,3 
г/м³ на кожні 100 м, виходить, що зменшення парці-
ального тиску кисню в повітрі рівнини на 30-33 г/м³, 
еквівалентно підйому на висоту 1000 м.

Зниження атмосферного тиску і відповідно вмісту 
кисню у повітрі, що є характерним для метеоситуації 
ІІІ типу призводить до зменшення насичення киснем 
артеріальної крові, зниження тиску кисню і відповід-
но до сповільнення процесу переходу його в тканини 
(Балыкин М. и др. 1998, Меерсон Ф.З., 1993). Таким 
чином, при невідповідності між збагаченням киснем 
крові і потребами органів і тканин у ньому, розвива-
ється помірна гіпоксія, внаслідок якої порушується 
енергетичний обмін та створюється недостатня кіль-
кість АТФ. Крім цього, зміни погоди зумовлюють 
мобілізацію додаткових механізмів, які компенсують 
недостатність базових процесів[4]. Вмикання цих ме-
ханізмів супроводжується переходом на інертний ре-
жим функціонування органів і систем, що призводить 
до значних витрат функціональних резервів [4]. 

У плавців 3-го розряду та групи оздоровчого пла-
вання при метеоумовах ІІІ типу, у порівнянні з І, зни-
ження фізичної працездатності було меншим, ніж у 
осіб групи ЗФП. Це пояснюється тим, що систематич-
ні фізичні тренування у водному середовищі сприяють 
розвитку адаптації до періодичної гіпоксії. У резуль-
таті цього в організмі формується стійкість до гіпоксії 
шляхом формування структурного сліду (Уильямс М., 
1997; Меерсон Ф.З., 1988). Суть останнього полягає 
у збільшенні потужності і економічності функціону-
вання системи захвату і транспорту кисню, в розвитку 
антигіпертензивного ефекту.

Висновки:
Погода істотно впливає на психофізіологічний 

стан організму студентів. Показники сили нервових 
процесів, дихальних проб, фізичної працездатності і 
максимального споживання кисню у тестованих гру-
пах зменшувались при погіршанні погоди.

Встановлено, що при метеоситуації ІІІ типу, у по-
рівнянні з І, в осіб з більшою інтенсивністю занять 
плаванням, психофізіологічні показники зазнали 
меншого негативного впливу погоди, ніж у плавців з 
меншою інтенсивністю занять. Це переконує в тому, 
що регулярні фізичні навантаження у водному серед-
овищі є ефективним засобом фізичної реабілітації для 
підвищення стійкості організму людини до несприят-
ливих впливів погоди. 

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу зміни погоди на осно-
вні показники психофізіологічного стану студентів 
спортсменів з різних видів спорту за допомогою роз-
роблених нами комп’ютерних програм, а також у роз-
робці критеріїв відбору метеостійких спортсменів до 
змагань, у розробці критеріїв прогнозування спортив-
них досягнень спортсменів у різних погодних умовах 
змагань.
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Рис. 2. Показники фізичної працездатності та аеробної 
продуктивності досліджуваних груп при І і ІІІ типах погоди
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Змагання в Херсонесі в античний період
Муть’єв А.В., Муть’єва І.М.

Таврійський національний університет імені В.И. Вернадського

Анотації:
Розглянуто зміст фізичного ви-
ховання в Херсонесі в античний 
період. Показано участь громадян 
Херсонесу в змаганнях різного рів-
ню. Підкреслено значення фізичної 
культури, спорту, спортивної під-
готовки, організації та проведен-
ня спортивних змагань. Показано 
напрямки фізичного виховання 
молоді, підготовки до місцевих і 
всегрецьких змагань, військової 
служби. Зазначено роль вчителі 
гімнастики у фізичній підготовці 
учнів у гімназіях. Наголошено,що 
при навчанні в Херсонесі залуча-
лися педагогічні методи й прийо-
ми. встановлено, що громадяни 
Херсонесу активно брали участь у 
всегрецьких змаганнях і ставали в 
них переможцями. 

Мутьев А.В., Мутьева И.М. Соревнова-
ния в Херсонесе в Античный период. 
Рассмотрено содержание физического 
воспитания в Херсонесе в античный пери-
од. Показано участие граждан Херсонеса 
в соревнованиях разного уровня. Под-
черкнуто значение физической культуры, 
спорта, спортивной подготовки, органи-
зации и проведения спортивных сорев-
нований. Показаны направления физиче-
ского воспитания молодежи, подготовки, к 
местным и всегреческим соревнованиям, 
военной службе. Отмечена роль учителя 
гимнастики в физической подготовке уче-
ников в гимназиях. Отмечено, что при уче-
бе в Херсонесе привлекались педагогиче-
ские методы и приемы. Установлено, что 
граждане Херсонеса активно принимали 
участие во всегреческих соревнованиях и 
становились в них победителями. 

Moutiev A.V., Moutieva I.M. Sport 
competitions in Antique Chersoneses. 
It is examined the content of physical 
education in Chersoneses in the ancient 
period. It is shown the participation of 
citizens in the Chersoneses competitions 
at various levels. Stressed the importance 
of physical culture, sports, sports training, 
organizing and conducting athletic 
competitions. Show the direction of 
physical education of youth, training 
for local and Panhellenic competitions, 
military service. The role of the teacher of 
gymnastics in physical education students 
in public schools. It is noted that the study 
involved in Chersoneses pedagogical 
methods and techniques. It is established 
that the citizens of Chersoneses actively 
participated in Panhellenic competitions 
and they became the victors.

Ключові слова:
Херсонес, спорт, змагання, 
участь, підготовка.

Херсонес, спорт, соревнования, участие, 
подготовка.

Chersonese, sport, competitions, 
participation, training.

Вступ.1

Вивчення джерел Олімпійського спорту України є 
надзвичайно важливим завданням олімпійської осві-
ти.  Україна належить до тих держав, на території якої, 
у Північному Причорномор’ї існувала антична куль-
тура з притаманними їй ідеалами синтезу розумової 
та фізичної досконалості. Головними її центрами були 
Пантікапей, Херсонес, Ольвія та Тіра. Історія Херсо-
несу є частиною історії Стародавньої Греції, Риму, Ві-
зантії та Київської Русі а також стародавньої історії 
України. Існування міста відноситься до тих часів, 
коли проводилися Олімпійські ігри, що, без сумніву, 
наклало відбиток на проведення змагань в Херсонесі, 
а також участь атлетів з Херсонесу в інших всегрець-
кіх змаганнях. 

В останній час вивченню означеної проблеми при-
діляється все більша увага [1, 2], проте розширення та 
доповнення даних про розвиток фізичної культури та 
спорту в містах Північного Причорномор’я має важли-
ве значення, адже, без сумніву, сприятиме формуванню 
регіонального компоненту олімпійської освіти.

Робота виконана за планом НДР Таврійського на-
ціонального університету імені В.І. Вернадського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи з'явилося дослідження змісту фі-

зичного виховання і змагань в Херсонесі в Античний 
період. а також участі громадян Херсонесу у всегрець-
кіх змаганнях.

 Результати дослідження. 
Виховання в античному Херсонесі носило різно-

бічний характер, причому не тільки серед заможних 
громадян, але й серед середніх верств міського насе-
лення [4].

Фахівці вказують на те, що навчання в давньо-
грецькій школі залишалося незмінним протягом ба-
гатьох століть і фізичне виховання було важливішою 
© Муть’єв А.в., Муть’єва І.М., 2011

його частиною. Не мінялася, вочевидь, і  методика на-
вчання, що дозволяє стверджувати, що при навчанні в 
Херсонесі залучалися педагогічні методи й прийоми, 
що згадують античні автори [4]. При цьому антична 
гімнастика складалася з трьох частин: ігри, палестри-
ка та орхестрика [1; 9].

З самого дитинства дух змагань – «агоністика» 
був присутній Херсонесітам. Проявлялося це у попу-
лярності ігор серед дітей. У Херсонесі Таврійському 
ігри були найважливішим елементом виховання дітей 
молодшого віку. При розкопках часто зустрічаються 
астрагали, які в стародавніх греків використалися для 
гри в бабки [7], до того ж існували різні варіанти цієї 
гри. Імовірно також і те, що маленькі херсонесіти їз-
дили верхи на паличці, грали в жмурки й ганяли об-
руч [4].

Серед ігор старших дітей і юнаків варто назвати 
гру в кості. Для неї використалися кубики, на шести 
гранях яких були різні бали – від одного до шести. 
Такі кубики неодноразово зустрічалися в Херсонесі. 
Можна припустити, що частина цих кістяних кубиків 
належала дорослим, у тому числі жінкам, про що свід-
чить знахідка кубиків у жіночому похованні [4].

 Заслуговують також уваги знахідки в дитячих 
могилах херсонеського некрополя перших століть 
нашої ери скляних шашок, які в давності називалися 
calculus.

Великою популярністю у дітей користувалися ігри 
в м'яч. Судячи з термінології, у греків існували різні 
ігри в м'яч. Пізніше з'являються кілька видів м'ячів, 
які в той час вироблялися зі шкіри й набивалися 
пір'ям, вовною, хоча був уже відомий м'яч, що наду-
вали повітрям [6].

До перших століть нашої ери, у місті був уже нако-
пичений значний досвід і вироблені методи фізичної 
підготовки, що розвивали силу, гнучкість, витрива-
лість, що сприяло виконанню майбутніми громадяна-
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ми свого обов’язку як у мирний, так і воєнний час. 
В програму фізичної підготовки входили: гра у м'яч, 
боротьба, біг, стрибки [4].

Змагання в Херсонесі проводилися з урахуванням 
віку хлопців. До виконання таких вправ, як метання 
списа й кулачний бій, що існували в Херсонесі, хлоп-
ців залучали в більш пізньому віці. З огляду на те, що 
Херсонес був приморським містом, велика ймовір-
ність включення в програму фізичного виховання і 
змагань з плавання [1].

Одним з характерних інститутів давньогрецьких 
полісів був гімнасій, що у досліджувану епоху став 
місцем фізичної підготовки й розумового розвитку 
громадян. Існування гімнасія в Херсонесі сумнівів 
не викликає, адже тому є безпосередні свідчення. В 
одному з Херсонеських написів назване ім'я гімнасі-
арха, який влаштував змагання учнів гімнасія в дні 
свята, присвяченого богу Гермесу [5]. 

 У гімнасії були не тільки приміщення для фізич-
них вправ, масажу тіла, лазні, але й бібліотеки, зали 
для співбесід й лекцій, що перетворювало  гімнасії в 
центри громадського життя. У дворах гімнасіїв час-
то споруджували статую їхніх засновників і богів-
заступників – Геракла й Гермеса. Тому ймовірно, що 
існували змагання які проводилися на честь Геракла, 
одного з найбільш шанованих дорійськими греками 
героїв (звідси й назва свята Гераклеї). У Херсонесі 
знайдено кілька скульптурних портретів Геракла.

Точно невідомо де перебував гімнасій у Херсонесі, 
однак є припущення Е.І. Соломонік про те, що гімна-
сій міг перебувати неподалік від театру, де були вияв-
лені агоністичні каталоги [7]. Існує також думка [10] 
що відповідно до традицій грецького містобудування 
гімнасій та стадіон загальною площею 17100 м2 було 
розташовано на максимальній віддаленості від центру 
(на південно-західному краю Головної вулиці).

Посада гімнасіарха – керівника гімнасія, вважала-
ся досить почесною й високо цінувалася в суспільстві 
херсонесітів. Збереглося кілька імен херсонесітів, які 
займали цю почесну посаду: Агасікл, син Ктесія в III 
в. до н.е. і Демотел, син Феофіла в II в. до н.е., крім 
того, ще в ряді херсонеських надписів є згадування 
про гімнасіархів, імена яких не збереглися [2].

Гімнасії забезпечували не тільки фізичне вихован-
ня молоді, але й підготовку до місцевих і всегрецьких 
змагань, а також майбутній військовій службі [4].

Безпосередньо за фізичну підготовку учнів у гім-
насіях відповідали педотріби – вчителі гімнастики. 
Вони не тільки навчали, але й виховували своїх учнів і 
якщо була потреба карали за неслухняність. Деякі до-
слідники вважають, що в обов'язку педотріба входив 
і масаж учнів [9]. Оскільки навчання в гімнасіях було 
систематизованим, педотріби поступово підвищували 
фізичне навантаження. Починаючи з більше легких 
вправ і ігор, а потім переходили до важчих. При цьому 
вони не тільки давали усні вказівки, але й показували, 
як варто виконувати вправи.

Вчені не мають прямих даних про те, чому навча-
ли в гімнасії юних херсонеситів, а тільки непрямі. Це 
численні знахідки спригілів, що використалися після 

занять боротьбою, для зскрібання піску, масла й поту 
[4; 5]. Епіграфічні дані у Херсонесі свідчать про те що 
до їх програми були включені пентатлон, біг подвій-
ний, і довгий, кулачний бій. Пентатлон містив: біг на 
коротку дистанцію, стрибок у довжину, метання дис-
ка, метання списа й боротьбу. Оскільки в Херсонесі 
влаштовувалися змагання з пентатлону, різних видів 
бігу, кулачного бою, тут існувала й відповідна підго-
товка в гімнасії. Про це свідчить так званий гімн на 
честь бога Гермеса – покровителя атлетичних ігор, па-
лестр і гімнасіїв [4]. В одному зі списків переможців 
згадується такий вид спорту, як анкіломахія. Вважа-
ють, що це гра в м'яч із міцно прив'язаною петлею, 
однак про характер гри важко говорити, тому що цей 
вид вправ ніде, крім Херсонеса поки невідомий [5].

Свята, що проводилися в Херсонесі Таврійському, 
булу пов'язані з існуючими там культами, і складалися 
із процесій, жертвоприносин, різних обрядів.

 Деякі з існуючих у Херсонесі свят своїм виник-
ненням  і походженням зобов'язані його метрополії – 
Гераклеї Понтійській. 

Зокрема, це можна сказати про свято на честь Ге-
ракла, який вважався, поряд з  Гермесом, покровите-
лем палестр і гімнасіїв. У його честь влаштовувалися 
ігри та спортивні змагання [7; 8]. 

У Херсонесі знайдений фрагмент списку пере-
можців у гімнастичних змаганнях з приводу якого 
Соломонік Е.І. висловила  припущення про те, що в 
місті святкували Гераклеї й відбувалося це у місяць 
Геракліт [8]. Також можна припустити на основі од-
ного запису III століття до нашої ери, що в Херсонесі 
святкувалися Діонісії [5]. 

Звичайно в їхню програму включалися урочисті, 
релігійні процесії, літературні й музичні змагання з 
врученням нагород переможцям. Свято Діонісії зви-
чайно присвячувалися розливу першого вина в сезоні 
і тому супроводжувався гучними веселощами [1].

Щоб взяти участь у цих агонах, доводилося про-
ходити спеціальну підготовку, а для цього були по-
трібні час і відповідні витрати. Отже, дозволити це 
собі могли представники заможних верств населення 
Херсонесу [7].

У Херсонесі влаштовувалися змагання за характе-
ром дуже схожі на всегрецькі. У їхню програму вхо-
дили біг на 1 і 2 стадія, на далекі дистанції (довгий 
біг), боротьба, кулачний бій, метання списа й диска. 
На мармуровій плиті перераховані імена переможців 
у п'ятьох різних видах спортивних змагань: у бігу на 
коротку дистанцію, подвійному бігу й бігу на довгу 
дистанцію, боротьбі, кулачному  бої. На іншому ма-
ленькому уламку названий агономет, тобто організатор 
агонів і суддя змагань. Уточнивши деякі погано збере-
жені букви, вдалося доповнити окремі слова і устано-
вити загальний зміст напису – згадування п’ятибор'я 
та посади гімнасиарха. Це все вносить нову деталь у 
відомості про спорт у Херсонесі. Адже змагання по 
циклу пентатлона (що включалися в Олімпійські ігри) 
вимагали всебічної підготовки атлетів [7].

Ці види змагань входили в програму агонів Олім-
пійських ігор і присутність цих видів змагань у Хер-
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сонесі, може служити непрямим свідченням, що кращі 
атлети Херсонеса не тільки були знайомі із програмою 
Олімпійських і інших всегрецьких змагань, але й при-
ймати в них участь [1; 5]. 

Дотепер немає відповіді чи приймали участь Хер-
сонесіти саме в Олімпійських іграх, але існують відо-
мості про їх участь в інших всегрецьких змаганнях.

Відомо, що один з низ отримав перемогу на свя-
щенних іграх на святі Анакій, що проводилося непо-
далік від Афін на честь братів Діоскурів – Кастора та 
Полокса покровителів вершників, мореплавання та 
гімнастичних ігор. Про це свідчить знайдена в Херсо-
несі бронзова гірдія IV ст. до н.е. з надписом «Приз зі 
свята Анакій». Ця дорога ваза була нагородою та свід-
ченням перемоги власника у спортивних змаганнях.

Посланці Херсонесу були відомі у всегрецько-
му святіліщі Аполона – Дельфах, вони ж приймали 
участь в Піфійських іграх у 194 р до н.е.

До того ж існують відомості про участь та пере-
моги Херсонесітів на Панафінейських іграх, присвя-
чених богині Афіні.

Збереглися відомості про відвідання херсонесіта-
ми святилища Аполона на острові Делос (перша по-
ловина III тисячоріччя до н.е.). Посланці принесли 

жертви та прийняли участь у всегрецьких змаганнях 
присвячених богу Аполону, які часто називають Апо-
лонеями. Ці ігри були своєрідною репетицією для 
атлетів перш ніж відправитися на ігри на честь бога 
Зевса. Програма Делій відповідала олімпійській. 

Висновки. 
В Античному Херсонесі приділялося значне місце 1. 
фізичному вихованню та обов’язкової участі у 
різноманітних змаганнях, які за характером та ви-
дами вправ були схожі на всегрецькі.

Змагання в Античному Херсонесі проводилися на 2. 
честь богів Геракла (Гераклеї), Діоніса (Діонісії) 
та Гермеса.

Поки що не отримано відомостей щодо участі 3. 
Херсонеситів в Олімпійських іграх, але існують 
дані про їх участь в таких всегрецьких агонах як 
Делії, Панафінеї, Піфії, Анакій, Аполонеї. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у вивченні особливостей та узагальнені даних щодо 
розвитку фізичної культури і спорту в інших містах 
Північного Причорномор’я для формування змісту 
регіонального компоненту олімпійської освіти учнів-
ської молоді України.
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Аннотация:
Цель исследования заключалась в по-
вышении точности определения основ-
ного обмена здоровых людей. Про-
ведены сравнительные исследования 
основного обмена здоровых мужчин и 
женщин по условному и физическому 
дыхательным коэффициентам. Прове-
дено обследование 30 здоровых мужчин 
и женщин в возрасте 21-56 лет. Опреде-
ление объемов поглощенного кислоро-
да и выделяемого углекислого газа про-
ведено при помощи газоанализатора 
«Спиролит-2». Рассчитан фактический 
дыхательный коэффициент. Установле-
но, что значения фактического основно-
го обмена отличались малой дисперс-
ностью и более высокой точностью.

Норейко С.Б. Особливості газообмі-
ну здорових людей  працездатного  
віку. Мета дослідження полягала в під-
вищенні точності визначення основно-
го обміну здорових людей. Проведені 
порівняльні дослідження основного 
обміну здорових чоловіків і жінок за 
умовним і фізичним дихальним кое-
фіцієнтам. Проведено обстеження 30 
здорових чоловіків і жінок у віці 21-56 
років. визначення об'ємів поглиненого 
кисню і вуглекислого газу, що виділя-
ється, проведене за допомогою газо-
аналізатора «Спіроліт-2». Розрахова-
но фактичний дихальний коефіцієнт. 
встановлено, що значення фактичного 
основного обміну відрізнялися малою 
дисперсністю і вищою точністю.

Noreiko S.B. Features of gas exchange 
of healthy people of working age. 
The purpose of this study was to 
improve the accuracy of determining 
the basal metabolism of healthy people. 
Comparative studies of basal metabolism 
of healthy men and women on probation 
and respiratory physical factors are 
considered. Surveyed 30 healthy men and 
women aged 21-56 years. Determination 
of the volume of absorbed oxygen and 
produces carbon dioxide carried by the 
gas analyzer “Spirolit-2” were defined. 
Calculate the actual respiratory rate. It 
is established that the actual value of 
basal metabolism is characterized by low 
dispersion and higher accuracy. 

Ключевые слова:
газообмен, основной обмен, здоровье, 
работоспособность.

газообмін, основний обмін, здоров’я, 
працездатність.

gas exchange, basal metabolism, health 
and performance.

Введение.1

Основной функцией легких является газообмен, 
который осуществляется на уровне капилляров мало-
го круга кровообращения; в результате его происходит 
регенерация венозной крови в артериальную. Анало-
гичный по сути, но противоположно направленный 
газообмен осуществляется в терминальных развет-
влениях большого круга кровообращения [1]. 

Нормальное течение газообмена зависит не толь-
ко от морфофункционального состояния дыхательной 
мембраны, но также от эффективности вентиляции, 
интенсивности легочной гемодинамики, степени со-
пряжения этих процессов и кислородной емкости 
крови [2,3].

Под дыханием в прямом смысле слова понимают 
многообразные внутриклеточные реакции, итогом ко-
торых является полное или частичное расщепление 
углеводов, жиров и белков, выделение энергии и на-
копление продуктов метаболизма в работающих ор-
ганах. Различают аэробный и анаэробный варианты 
дыхания [7]. При аэробном дыхании происходит бы-
строе и полное расщепление окисляемого субстрата. 
Образующиеся при этом продукты обмена – углекис-
лый газ и вода – не накапливаются в тканях, так как 
они легко выводятся из организма легкими, почками и 
другими экскреторными органами.

Во время анаэробного дыхания происходит лишь 
частичное использование энергетического субстрата; 
фактическая калорическая ценность пищевых про-
дуктов при этом значительно понижается, а в тканях 
накапливается трудновыводимые кислые продукты 
метаболизма, являющиеся источником негазового 
ацидоза [4].

Энергия клеточного дыхания расходуется в много-
образных процессах жизнедеятельности организма, а 
© Норейко С.Б., 2011

ее излишки аккумулируются в макроэргических свя-
зях фосфорорганических соединений. Весьма под-
вижная система макроэргов, представленная у чело-
века креатин-фосфатом (КФ), аденозинмоно-, ди- и 
трифосфорными кислотами (АМФ, АДФ, АТФ), обе-
спечивает высокую приспособляемость к различным 
температурным режимам, физической нагрузке и 
энергетическую устойчивость организма в целом [7].

Аэробное дыхание, возникшее на поздних этапах 
эволюции животного мира, легко повреждается в ре-
зультате интоксикации при ряде заболеваний, а также 
в условиях экстремальных воздействий (переохлаж-
дение, гипертермия, чрезмерная физическая нагруз-
ка) Это связано с тем, что в аэробных метаболических 
процессах участвует сложная цепь дыхательных фер-
ментов, состоящих из геминфермента Варбурга, 17-ти 
цитохромов, флавиновых ферментов и системы деги-
драз, активизирующей окисляемый субстрат. Аэроб-
ное дыхание осуществляется в митохондриях клеток. 
В норме оно тесно сопряжено с фосфорилированием 
во времени и пространстве [5]. 

Анаэробный гликолиз является более древней мо-
делью обмена веществ, сложившийся задолго до по-
явления животного мира. Он отличается от аэробного 
дыхания значительной простотой и надежностью.

Человек в обычных условиях является практиче-
ски аэробом. Но при ряде состояний, сопровождаю-
щихся гипоксимией, анаэробные процессы играют 
существенную роль в составе компенсаторных меха-
низмов. Особенно выраженное участие анаэробного 
дыхания наблюдается при хронических заболеваниях 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем [7].

У здоровых людей анаэробные процессы выпол-
няют функцию резервных генераторов энергии. Они 
используются при экстремальных воздействиях. Так, 
например, во время физической работы отчетливо вы-
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деляется аэробная фаза, в течение которой повыше-
ние работоспособности четко коррелирует с интен-
сивностью использования кислорода, и анаэробная, в 
которой увеличения поглощения кислорода не проис-
ходит, несмотря на дальнейшее возрастание мощно-
сти и продолжительности выполняемой работы [3].

Таким образом, сущность дыхания заключается 
во внутриклеточных метаболических процессах, про-
являющихся экзо- и эндотермическими реакциями с 
участием и без участия кислорода.

Газообмен через респираторную и гистиогемати-
ческую мембраны, а также транспорт кислорода и 
углекислого газа кровью, являются вспомогательны-
ми процессами, несмотря на всю их сложность и зна-
чимость для организма.

Исходя из изложенного, все этапы газообмена, на-
блюдаемые вне клетки, могут быть обозначены тер-
мином «внешнее дыхание» в отличие от «тканевого 
дыхания», обязательно связанного с использованием 
энергетического субстрата.

Основной обмен принято определять в соот-
ветствии с величиной ПО2 по таблице Д.Ф.Окунева 
(табл. 1). Следует, однако, заметить, что эта методика 
определения   основного  обмена   по  количеству  по-
глощенного    кислорода  и условному дыхательному 
коэффициенту (0,82) дает приблизительное представ-
ление об уровне обменных процессов и совершенно 
не отражает направленности обмена веществ [6]. 

Для получения точных данных об основном обме-
не и в целях обоснования заключения о преобладаю-
щем характере жирового, белкового или углеводного 

обмена, у исследуемого необходимо проводить одно-
временно определение количества поглощенного кис-
лорода и выделенного углекислого газа. Соотношение 
объемов выдыхаемого СО2 к поглощенному О2 пред-
ставляет собой дыхательный коэффициент, по вели-
чине которого определяется калорическая ценность 1 
литра кислорода и вычисляется фактически основной 
обмен. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в повышении 

точности определения основного обмена здоровых 
людей. При достижении цели были проведены срав-
нительные исследования основного обмена здоровых 
мужчин и женщин по условному и физическому дыха-
тельным коэффициентам. 

Материалы и методы. С целью определения 
нормальных значений показателей газообмена и те-
плопродукции проведено обследование 30 здоровых 
людей в возрасте от 21 до 56 лет с неотягощенным 
анамнезом, которые по данным комплексного про-
филактического осмотра, включающего пульмоно-
логический скрининг, были признаны практически 
здоровыми. Определение объемов поглощенного кис-
лорода (ПО2 в мл/мин) и выделяемого углекислого 
газа (ВСО2 мл/мин) проведено при помощи газоана-
лизатора «Спиролит-2». С целью более точного опре-
деления энергообеспечения здоровых людей в состоя-
нии покоя, проводили определение основного обмена 
(ОО) по фактическому дыхательному коэффициенту, 
представляющему собой соотношение объемов вы-
деляемого углекислого газа  (ВСО2) и поглощенного 
кислорода (ПО2 ).

Таблица 1
Показатели для определения основного обмена по ПО2 (ПО Д.Ф.Окуневу)

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

151 1049 181 1258 211 1466 241 1674 271 1882
152 1056 182 1265 212 1473 242 1681 272 1880
153 1063 183 1271 213 1480 243 1688 273 1890
154 1070 184 1278 214 1487 244 1695 274 1904
155 1077 185 1285 215 1494 245 1702 275 1911
156 1081 186 1292 216 1501 246 1709 276 1918
157 1091 187 1299 217 1508 247 1716 277 1925
158 1098 188 1306 218 1515 248 1723 278 1932
159 1105 189 1313 219 1522 249 1730 279 1938
161 1119 191 1322 221 1536 251 1744 281 1952
162 1126 192 1334 222 1542 252 1751 282 1959
163 1133 193 1341 223 1549 253 1758 283 1966
164 1139 194 1348 224 1556 254 1765 284 1973
165 1146 195 1355 225 1563 255 1772 285 1980
166 1153 196 1362 226 1570 256 1779 286 1987
167 1160 197 1369 227 1577 257 1786 287 1994
168 1167 198 1376 228 1584 258 1793 288 2001
169 1174 199 1383 229 1591 259 1800 289 2008
170 1181 200 1390 230 1598 260 1806 290 2015
171 1188 201 1397 231 1605 261 1813 291 2022
172 1195 202 1403 232 1612 262 1820 292 2029
173 1202 203 1410 233 1619 263 1827 293 2036
174 1209 204 1417 234 1626 264 1834 294 2043
175 1216 205 1424 235 1633 265 1841 295 2050
176 1222 206 1431 236 1640 266 1848 296 2057
177 1230 207 1438 237 1647 267 1855 297 2064
178 1237 208 1445 238 1654 268 1862 298 2071
179 1244 209 1452 239 1661 269 1869 299 2077
180 1251 210 1459 240 1668 270 1876 300 2084



63

2011

12

Результаты исследований.
В таблице 2 приведены средние величины показа-

телей газообмена и теплопродукции, а также должные 
отклонения в сторону максимальных и минимальных 
значений этих показателей.  Особенностью  газообме-
на здоровых людей были высокие значения дыхатель-
ного коэффициента (ДК), составившие 0,90 ± 0,039 у 
мужчин и 0,93 ± 0,03 у женщин. Стремление ДК к 1,0 
указывало на явное преобладание углеводного энер-
гообеспечения на фоне меньшего  использования жи-
ров в качестве окисляемых субстратов. 

Значения фактического основного обмена  (ФОО) 
у мужчин, полученные по ПО2  и фактическому дыха-
тельному коэффициенту (ФДК) с учетом калориче-
ская ценности 1 литра кислорода, отличались малой 
дисперсностью, что свидетельствовало о более высо-
кой  точности диагностики. 

Значения УОО, полученные по ПО2  и условному 
ДК=0,82 (по Д.Ф. Окуневу) были неустойчивыми в 
связи с большей дисперсностью вариационного ряда. 

Выводы. 
Высокие значения дыхательного коэффициента  у 

здоровых людей, составляющие 0,95 ± 0,039 у муж-
чин и 0,93 ± 0,03 у женщиня. свидетельствуют о пре-
обладании углеводного энергообеспечения здоровых 
мужчин, и особенно,  женщин. 

Методика определения основного обмена по фак-
тическому дыхательному коэффициенту с учетом 
калорическая ценности 1 литра кислорода отличает-
ся большей точностью по сравнению с результатами 
определения основного обмена по ПО2  и условному 
дыхательному коэффициенту (УДК = 0,82), допускаю-
щему равномерное использование углеводов, жиров и 
белков в качестве энергетических субстратов. 

Литература:
Анатомия и физиология. Диагностический справочник: — 1. 
Санкт-Петербург, АСТ, Астрель, 2010. –  272 с.
Воробьёва З.В. Дыхательные газы О2. 2 и СО2, кислотно-основной 
и водно-электролитный гомеостаз. – М., 2004. –  232 с. 
Воробьёва З.В. Основы патофизиологии и функциональной диа-3. 
гностики системы дыхания. М.: Изд-во ФГП «Вторая типогра-
фия» ФУ «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ, 2002. – 228 с. 
Канаев Н.Н. Практическое использование функциональных ис-4. 
следований дыхания // В кн. Руководство по клинической физи-
ологии дыхания / Под ред. Шик Л.Л., Канаев Н.Н.. Л.: «Медици-
на», 1980. – С. 337–358. 
Норейко Б. В., Норейко С.Б. Клиническая физиология дыхания. 5. 
– Донецк. – 2000. – 116 с. 
Сыркина П.Е. Газовый анализ в медицинской практике. – М, 6. 
1956. – 180 с.
Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы / Пер. с англ. М., Изд-во 7. 
«Мир», 1988. – 200 с. 

Информация об авторе:
Норейко Сергей Борисович

normans@meta.ua
доктор медицинских наук.

Донецкий государственный институт здоровья, 
физического воспитания и спорта

ул. Байдукова, 83048, Донецк, Украина. 
Поступила в редакцию 27.10.2011г.

References:
Anatomiia i fiziologiia1.  [Anatomy and physiology], Saint Petersburg, 
Astrel, 2010, 272 p.
Vorob’eva Z.V. 2. Dykhatel’nye gazy O2 i SO2, kislotno-osnovnoj i 
vodno-elektrolitnyj gomeostaz [Respiratory gases O2 and CO2, acid-
base and water-electrolyte homeostasis], Moscow, 2004, 232 p. 
Vorob’eva Z.V. 3. Osnovy patofiziologii i funkcional’noj diagnostiki 
sistemy dykhaniia [Fundamentals of pathophysiology and functional 
diagnosis of the respiratory system], Moscow, Second Printing, 2002, 
228 p. 
Shik L.L., Kanaev N.N. 4. Rukovodstvo po klinicheskoj fiziologii 
dykhaniia [Manual of clinical physiology of respiration ], Leningrad, 
Medicine, 1980, pp. 337–358. 
Norejko B. V., Norejko S.B. 5. Klinicheskaia fiziologiia dykhaniia 
[Clinical physiology of respiration], Donetsk, 2000, 116 p. 
Syrkina P.E. 6. Gazovyj analiz v medicinskoj praktike [Gas analysis in 
medical practice], Moscow, 1956, 180 p.
Uest Dzh. 7. Fiziologiia dykhaniia [Respiratory physiology], Moscow, 
World, 1988, 200 p. 

Information about the author:
Noreiko Sergej Borisovich

normans@meta.ua
Donetsk State Institute of Health, Physical Education and Sport 

Baidukov str., 83048, Donetsk, Ukraine.
Came to edition 27.10.2011.

Таблица 2
Нормативы газообмена здоровых людей

Наименование 
показателей

мучжины женщины

М ± m  Mmax–Мmin М ± m Mmax–Мmin

ПО2 в мл 260,39±14,45 282,20-231,40 205,92±8,68 223,28-188,56
СО2 в мл 212,25±14,99 242,23-182,27 184,57±7,55 199,67-169,47
ДК 0,90±0,039 0,98-0,83 0,93±0,03 0,99-0,87
УОО* в ккал/
сутки 1754,0±35,45 1821,29-1687,40 1427,64±18,29 1464,22-1391,06
ФОО** в ккал/
сутки 1795,76±1,04 1797,84-1793,68 1435,53±57,90 1551,15-1319,55

*УОО – условный основной обмен, определен по ПО2 и ДК=0,82; 
**ФОО – фактический основной обмен, определен по ПО2  и  фактическому ДК.



64

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Пріорітетні фактори структури донозологічного стану  
організму дітей молодшого шкільного віку

Омельченко Т.Г.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто факторну структуру 
донозологічного стану організму 
школярів. У експерименті при-
ймали участь 43 учні. виявлено 
вклад різних компонентів, які ви-
значають функціональні резерви 
організму школярів. виявлено 
найбільш значущі складові фак-
торної структури донозологіч-
ного стану: антропометричні, 
кардіореспіраторні та психофізі-
ологічні компоненти. встановле-
но пріоритетні фактори, які по-
винні визначати спрямованість 
фізкультурно-оздоровчих занять 
в процесі корекції донозологіч-
них станів організму. Зазначено, 
що найбільший вплив у структурі 
донозологічного стану школярів 
мають резерви серцево-судинної 
системи (37, 744%).

Омельченко Т.Г. Приоритетные факторы 
структуры донозологического состояния 
организма детей младшего школьного 
возраста. Рассмотрена факторная структу-
ра донозологического состояния организма 
школьников. в эксперименте принимали уча-
стие 43 ученика. Обнаружен вклад разных 
компонентов, которые определяют функцио-
нальные резервы организма школьников. Об-
наружены наиболее значимые составляющие 
факторной структуры донозологического со-
стояния: антропометрические, кардиореспи-
раторные и психофизиологические компо-
ненты. Установлены приоритетные факторы, 
которые должны определять направленность 
физкультурно-оздоровительных занятий в 
процессе коррекции донозологических со-
стояний организма. Отмечено, что наиболь-
шее влияние в структуре донозологическо-
го состояния школьников имеют резервы 
сердечно-сосудистой системы (37,7%).

Omelchenko T.G. Priority factors 
of prenosological condition of the 
body structure of children of primary 
school age. We consider the factor 
structure prenosological body state 
of pupils. The experiment involved 43 
schoolchildren. Discovered contribution 
of different components, which 
determine the functional reserves of 
the body of schoolchildren. Discovered 
the most important components of the 
factor structure prenosological status: 
anthropometry, cardiorespiratory and 
physiological components. Set priorities 
for the factors that should determine the 
direction of health and fitness classes in 
the process of correction prenosological 
states of the organism. It is noted that the 
greatest influence in the structure of state 
students have prenosological reserves of 
the cardiovascular system (37.7%). 

Ключові слова:
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Вступ.1

Погіршення стану здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку в Україні спонукає до пропаганди пре-
вентивної діагностики, невід’ємним компонентом якої 
є донозологічна діагностика. 

Сучасний аналіз стану проблеми донозологічної 
діагностики організму показує актуальність даної 
проблеми і підкреслює її головне завдання – пошу-
ки шляхів управління здоров’ям людини [4]. Однак, 
незважаючи на велику кількість досліджень [1, 2, 5], 
більшість існуючих методів базується на визначенні 
функціональних можливостей організму що є недо-
статнім для вимірювання кількості здоров’я, а тим 
більше для визначення донозологічного стану орга-
нізму. Для всебічної оцінки стану здоров’я організму 
важливо знати не тільки функціональні можливості 
організму (рівень діє спроможності, дієздатності ор-
ганізму), а й якісні показники здоров’я ( рівень само-
почуття, період відновлення організму). Згідно ре-
зультатів різних дослідників [1, 6] близько 80% дітей 
молодшого шкільного віку знаходяться у донозологіч-
ному стані. 

У зв’язку з цим, виходячи з аналізу вітчизняної та 
зарубіжної літератури, вважаємо необхідним визна-
чення факторної структури донозологічного стану 
організму дітей молодшого шкільного віку з метою 
цілеспрямованої організації фізкультурно-оздоровчих 
занять. 

Існує велика кількість досліджень, які присвяче-
ні донозологічному стану організму, що підтверджує 
актуальність даної проблеми [3, 5, 6]. Термін до-
нозологічний стан  вперше був запропонований 
Р.М.Баєвським і В.П. Казначеєвим 1974р [2]. Вчення 
про донозологічні стани отримало свій розвиток за-
© Омельченко Т.Г., 2011

вдяки дослідженням в галузі профілактичної меди-
цини, вікової фізіології, епідеміології які контроль за 
станом здоров’я орієнтують на здатність організму 
адаптуватися до нових незвичайних умов навколиш-
нього середовища, а не на розвиток захворювань в 
організмі. Донозологічний стан організму характери-
зується нормальним функціонуванням організму при 
якому простежується динаміка зниження рівня адап-
таційних можливостей організму. Однак, не завжди 
слід ототожнювати донозологічний стан організму з 
розвитком патологічного процесу в організмі.

Теоретичний аналіз літератури вказує на незначну 
кількість досліджень донозологічного стану індивіду 
і практичну відсутність моделей для оцінки та корек-
ції донозологічних станів організму школярів засоба-
ми фізкультурно-оздоровчих занять [6].

В літературі зустрічаються наукові дослідження 
з проблеми діагностики рівня соматичного здоров’я 
Є.Яремко, Л. Вовканич 2009 та ін. Функціональний 
стан організму в процесі фізкультурно-оздоровчих за-
нять вивчали Кікіашвілі С.Г., 1991, Глазун Т.В., 2006 
р та інші.

Донозологічний стан обумовлений певною сукуп-
ністю факторів, що мають неоднаковий вклад в його 
структуру. За дослідженнями ряду авторів [2, 5, 6] 
відзначаються різні фактори донозологічного стану, 
а саме антропометричні, фізіологічні та інші. Однак, 
результати більшості досліджень мають узагальнений 
характер що не дає можливості їх інтерпретувати і ви-
користовувати під час програмування фізкультурно-
оздоровчих занять для дітей . 

 Регулярно присутня в судженнях більшості авторів 
(Р.М. Баєвський, О.П. Берсенєва 1991; А.І.Григор’єв, 
Р.М Баєвський, В.В.Овчинніков, 1993; Р.М Баєвський, 
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Ю.М. Семенов, 1996 ) констатація донозологічного 
стану організму школярів спонукає подальші дослі-
дження даної проблеми [6]. У зв’язку з цим, тема до-
слідження є актуальною і потребує доопрацювання. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета дослідження: виявити пріоритетні фактори, 

що визначають донозологічні стани організму молод-
ших школярів. 

Методи та організація досліджень: методи тео-
ретичного аналізу й узагальнення даних спеціальної 
літератури, антропометрії, медико-біологічні (фізіоло-
гічні методи, психофізіологічні методи), педагогічний 
експеримент, а також математичної статистики. В до-
слідженні приймали участь 43 учні експериментальної 
групи сформованої із дітей молодшого шкільного віку 
(7-10 років) протягом березня 2009-грудня 2010 року. 

 Результати дослідження та їх обговорення.
В результаті проведення експерименту виділе-

но три компоненти: фізіологічний (вегетосудинний), 
психофізіологічний ( нейродинамічний) параметри 
та психічний стан на основі яких визначались крите-
рії донозологічного стану організму. Схематично це 
представлено на рисунку 1. 

Аналіз факторної структури донозологічного стану 
виявив найбільш значущі складові: антропометричні, 
кардіореспіраторні та психофізіологічну компоненту. 

В результаті факторного аналізу нами було виділе-
но 5 груп факторів які складають 86, 113 % загальної 
дисперсії і розподілилися таким чином (рис. 2). 
1. Функціональні резерви серцево-судинної системи

2. Функціональні резерви дихальної системи
3. Фізичне здоров`я організму
4. Фізичний розвиток організму
5. Психофізіологічний розвиток організму.
З аналізу діаграми слідує: найбільший вплив у 

структурі донозологічного стану молодших школярів 
мають резерви серцево-судинної системи (37, 744%), 
яка виступає індикатором стану всього організму. Де-

тальніше інформацію впливу факторів представлено 
у табл. 1.

Основним виділений фактор 1 який складає 37, 
744 % загальної дисперсії. Фактор 1 ми означили як 
функціональні резерви серцево-судинної та дихальної 
систем оскільки він включає комплекс різних карді-
ореспіраторних показників взаємопов'язаних між со-
бою. Даний фактор виявив високу позитивну кореля-
цію із ЧСС1 (0, 911), із ЧСС2 (0, 844), із ЧСС3 (0, 812), 
індексом Руф’є (0, 948), індексом Робінсона (0, 714), 
індексом Кердо ( 0, 695), а також виявлено достовірно 
високу негативну кореляцію з коефіцієнтом фізичного 
розвитку – КФР (- 0, 594). Причому, чим менший КФР, 
тим більший фактор, і навпаки.

Другий фактор описується індикаторами що харак-
теризують функціональні резерви дихальної системи 
організму має достовірні кореляційні зв’язки з віком 
(0, 836), масою тіла (0, 794), довжиною тіла (0, 699), 
ОГК (0, 630), ЖЄЛ (0, 811), індексом Кете (0, 769), 
ФВіком (0, 530).

Третій фактор виявив статистично значимі кореля-
ційні зв’язки з АП-адаптаційним потенціалом (0, 915) 
що інтерпретується як коефіцієнт фізичного здоров`я 
організму, а також АТсист. (0, 891), АТдіаст. (0, 925), 
індексом Робінсона (0, 619) і високу негативну коре-
ляцію з індексом Кердо (-0, 589). 

 Четвертий фактор має позитивну кореляцію з па-
раметрами дихальної системи: пробою Генче (0, 881), 
пробою Штанге (0, 647), а також високу кореляцію з 
КФР (0, 776), і ФВіком (0, 652). Враховуючи дані цей 
фактор означений нами як показник біологічного (фі-
зіологічного) розвитку організму.

П’ятий фактор виявив статистично значимі коре-
ляційні зв`язки з динамометрією правої руки (0, 835), 
силовим індексом правої руки (0, 913) і психофізіо-
логічними показниками організму: пам’ять ( 0, 734), 
увага (0, 625), ПЗМР (0, 689) і визначений нами як по-
казник психофізіологічного розвитку.

 ДОНОЗОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ

антропометричні
показники

вегето-судинні
 показники (ССС) 

 

нейродинамічні 
показники (ВНД)

 

психічні стани

Рис.1.Структура донозологічного стану організму
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1.
Факторна структура донозологічного стану дітей молодшого шкільного віку 

№
фактору Показники фактори Загальний 

вклад %

І АТ сист, АТ діаст. АП (КЗ Баєвський) індекс 
Кердо, індекс Руф’є, індекс Робінсона, 

функціональні
резерви серцево-судинної 
системи

37, 744

ІІ ЖЄЛ, проба Штанге, проба Генче Функціональні резерви 
дихальної системи 19, 775

ІІІ коефіцієнт фізичного розвитку (КФР), 
функціональний (біологічний) вік Функціональний вік 9, 92

ІV
маса тіла, довжина тіла, 
ОГК (окружність грудної клітини), індекс 
Кетле 

Фізичний розвиток організму 8, 002

V
Силовий індекс, коефіцієнт домінування
Точність уваги, переключення уваги, 
пам’ять, швидкість простої зоромоторної 
реакції 

Психофізіологічний розвиток 
організму 10, 672
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Рис.2. Загальний вклад % факторів у структурі донозологічного стану молодших школярів.

В результаті факторного аналізу підтверджено 
провідну роль у факторній структурі донозологічно-
го стану кардіореспіраторних показників що свідчить 
про необхідність розвитку аеробних можливостей ор-
ганізму молодших школярів.

У факторній структурі донозологічного стану відзна-
чено вагому роль коефіцієнта фізичного розвитку, що 
пояснюється фактичним відхиленням антропометрич-
них та фізіологічних показників від належних таблич-
них значень, вказує наявність надлишкової маси тіла або 
її зменшення у порівнянні з нормою, а також відхилення 
АТ (по гіпертонічному та гіпотонічному типу) . 

Встановлено високий кореляційний взаємозв’язок 
антропометричних і функціональних показників ор-

ганізму, функціональних і психофізіологічних показ-
ників. Це дозволяє використовувати дані про зміну 
антропометричних показників для прогнозування 
змін функціонального і психофізіологічного статусу і 
доповнює літературні дані [7].

Проведений факторний аналіз виявив вклад різних 
компонентів в загальну структуру донозологічного 
стану які визначають функціональні резерви організ-
му молодших школярів, фізичний і психофізіологіч-
ний розвиток організму.

Таким чином з метою корекції донозологічного 
стану дітей молодшого шкільного віку доцільно ви-
користовувати засоби оздоровчої фізичної культури, 
які впливають на його фактори: оптимізацію функці-
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ональних резервів серцево-судинної і дихальної сис-
тем; удосконалення фізичного розвитку організму; 
нормалізацію психофізіологічного розвитку організ-
му молодших школярів.

 Висновки
Аналіз фахової літератури та результати проведе-

них досліджень виявляють проблему донозологічного 
стану організму. У зв’язку з цим, розроблено структу-
ру донозологічного стану організму молодших шко-
лярів. 

Проведено факторний аналіз структури донозоло-
гічного стану організму. Визначено рейтинг пріорі-
тетних факторів донозологічного стану організму. 

На прикладі нашої виборки можна констатувати: 
з метою корекції донозологічного стану дітей молод-
шого шкільного віку доцільно використовувати засоби 
оздоровчої фізичної культури, які впливають на опти-
мізацію функціональних резервів серцево-судинної і 
дихальної систем організму. 

Результати досліджень показують пріоритетні фак-
тори у структурі донозологічних станів організму мо-
лодших школярів і вимагають розроблення типових 
корекційних фізкультурно-оздоровчих програм. По-
дальші дослідження планується провести у напрям-
ку розробки та апробації корекційних фізкультурно-
оздоровчих програм до нозологічного стану молодших 
школярів.
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Склад та структура системи науково-методичного забезпечення 
підготовки спортсменів до олімпійських ігор

Павленко Ю.О.
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Систематизовано фактори, які 
зумовлюють склад та структуру 
системи науково-методичного за-
безпечення підготовки спортсме-
нів в олімпійському спорті. виді-
лено шість компонентів реалізації 
науково-методичного забезпечення: 
спортивно-педагогічний, медико-
біологічний, психологічний, інфор-
маційний, матеріально-технічний та 
організаційний. Наведено спрямо-
ваність функцій компонентів щодо 
розроблення та реалізації нововве-
день, та їх взаємозв'язок і взаємозу-
мовленість у спортивній підготовці. 
Рекомендовано напрямки розробки 
та реалізації на практиці системи 
спортивної підготовки за допомо-
гою спортивно-педагогічних техно-
логій. визначено комплекс медико-
біологічних заходів, які спрямовані 
на збереження стану здоров'я та 
підвищення функціональних мож-
ливостей спортсменів.

Павленко Ю.А. Состав и структура систе-
мы научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов к Олимпийским 
играм. Систематизированы факторы, ко-
торые предопределяют состав и структуру 
системы научно-методического обеспече-
ния подготовки спортсменов в олимпий-
ском спорте. выделено шесть компонентов 
реализации научно-методического обеспе-
чения: спортивно-педагогический, медико-
биологический, психологический, инфор-
мационный, материально-технический та 
организационный. Приведена направлен-
ность функций компонентов в разработке и 
реализации нововведений, их взаимосвязь 
и взаимообусловленность в спортивной 
подготовке. Рекомендованы направления 
разработки и реализации на практике си-
стемы спортивной подготовки с помощью 
спортивно-педагогических технологий. 
Определен комплекс медико-биологических 
мер, которые направлены на сохранения 
состояния здоровья и повышение функцио-
нальных возможностей спортсменов.

Pavlenko І.O. Components and 
structure of scientific support 
systems of athlete’s preparation to 
Olympic Games. The factors, which 
determine components and structure of 
scientific support systems of athlete’s 
preparation in Olympic sports are 
systematizing. It was marking out the six 
components of the scientific support’s 
realization: sports pedagogical, 
biological, psychological, informational, 
material and organizational. The role of 
components’ function in development 
and realization of innovations, their 
correlation and interdependence had 
been shown. Directions of development 
and realization in practice of the 
system of sporting preparation are 
recommended by sporting-pedagogical 
technologies. The complex of medical 
biological measures which are directed 
on saving of the state of health and 
increase of functional possibilities of 
sportsmen is certain.

Ключові слова:
науково-методичне забезпечення, 
система, склад, структура, ком-
поненти реалізації.

научно-методическое обеспечение, систе-
ма, состав, структура, компоненты реа-
лизации.

scientific support, system, components, 
structure, components of realization.

Вступ. 1

Для сучасного олімпійського спорту характерним 
є постійне ускладнення системи підготовки спортс-
менів вищої кваліфікації, яке зумовлене важливістю 
перемог на головних міжнародних змаганнях, зрос-
танням спортивних результатів та конкуренції. Збіль-
шення кола проблем, які потребують комплексного на-
укового вирішення, потребує удосконалення системи 
науково-методичного забезпечення (НМЗ) підготовки 
національних команд до Олімпійських ігор, її складу 
та структури. 

Дані, які стосуються цієї проблеми, наведено у пу-
блікаціях стосовно організації та реалізації окремими 
країнами державної політики щодо розвитку спорту 
найвищих досягнень, підготовки спортсменів в олім-
пійських циклах, вдосконалення системи підготовки в 
певних видах спорту, а також у документальних джере-
лах з підготовки національних команд [1- 6]. Практично 
відсутня узагальнена інформація про напрями науково-
методичного забезпечення, які визначають його склад 
та структуру відповідно до системних уявлень про під-
готовку спортсменів в олімпійському спорті. 

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом 
у галузі фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр. 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
за темою 2.14 «Організаційно-методологічні основи 
педагогічного та психологічного забезпечення підго-
товки збірних команд України».

Мета, завдання, роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити та систематизувати 

фактори, які зумовлюють склад та структуру систе-
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ми науково-методичного забезпечення підготовки 
спортсменів в олімпійському спорті.

Матеріал і методи дослідження. Використовували 
комплекс емпіричних, загальнологічних та системних 
методів дослідження матеріалів наукових і докумен-
тальних джерел, комп’ютерної мережі «Інтернет» про 
явища, події та факти щодо підготовки національних 
команд провідних спортивних країн до Олімпійських 
ігор.

Результати дослідження. 
Багатовекторність завдань науково-методичного за-

безпечення підготовки національних команд зумовлює 
розглядати його як поліструктурне утворення. У полі 
зору були компонентний, функціональний та структур-
ний аспекти, що передбачало визначення й аналіз ком-
понентів НМЗ, їх функцій та взаємозв’язків (рис. 1).

У системі НМЗ виділено шість підсистем, які 
відрізняються спрямованістю розроблених та реа-
лізованих нововведень у спортивній підготовці. Це 
спортивно-педагогічний, медико-біологічний, психо-
логічний, інформаційний, матеріально-технічний та 
організаційний компонент реалізації НМЗ. 

Кожен з цих компонентів системи НМЗ виконує 
типологічні функції, однак усіх їх треба розглядати 
комплексно, у взаємодії між собою, з внутрішнім та 
зовнішнім середовищем і як інноваційну діяльність. 
Вони є частинами підсистем тієї ж спрямованості у 
системі забезпечення спортивної підготовки, де на 
них покладають виробництво та використання нових 
знань і технологій. 

Метою спортивно-педагогічного забезпечення є 
розробка та реалізація на практиці системи підготов-
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ки спортсменів за допомогою спортивно-педагогічних 
технологій. У системі спортивної підготовки педа-
гогічне забезпечення виконує системоутворюваль-
ну функцію, бо воно впорядковує всі її складові і є 
об’єднувальним фактором інших компонентів НМЗ. 

Головна системоутворювальна функція спортивно-
педагогічного забезпечення ґрунтується на експерт-
ній, управлінській та навчальній функціях. Експерт-
на функція полягає у визначенні основних напрямів 
і тенденцій розвитку спорту взагалі та окремих видів 
спорту, удосконалення системи спортивної підготов-
ки, співвідношення сил на міжнародній арені. Управ-
лінська функція забезпечує прогнозування спортив-
них досягнень, спортивних результатів, виступів 
команд та спортсменів на змаганнях; моделювання 
змагальної діяльності, техніко-тактичної, фізичної, 
підготовленості спортсменів; розробку системи від-
бору кандидатів до національної команди (комплек-
су організаційно-методичних заходів педагогічної, 
медико-біологічної, психологічної та соціальної спря-
мованості); програмування та планування змагальної 
діяльності та різних структурних утворень тренуваль-
ного процесу (макро-, мезо-, мікро циклів, тренуваль-
них днів, занять, комплексів вправ); формування та 
узгодження змісту основних напрямів процесу спор-
тивної підготовки (технічної, тактичної, фізичної, пси-
хологічної, теоретичної та інтегральної); управління 
процесом підготовки спортсменів шляхом здійснен-
ня комплексного контролю та надання рекомендацій 
щодо корекції їх змагальної діяльності, тренувальних 
програм, підготовленості та стану; використання екс-
тремальних умов у системі підготовки та змагальній 
діяльності спортсменів. Навчальна функція пов’язана 
з проведенням заходів щодо підвищення кваліфікації 
фахівців, які працюють з національними командами 
(конференцій, семінарів, майстер-класів тощо). 

Інноваційний підхід до спортивно-педагогічного 
забезпечення ґрунтується на адаптації методологіч-
них положень загальної теорії спортивної підготовки, 
передових технологій та методичних новинок до спе-
цифічних особливостей окремих видів спорту та умов 

підготовки.
Метою медико-біологічного забезпечення під-

готовки спортсменів є визначення та впровадження 
комплексу медико-біологічних заходів, які спрямовані 
на збереження стану здоров’я та підвищення функціо-
нальних можливостей спортсменів. 

Зважаючи на напрям медико-біологічного забез-
печення найголовніша функція стосовно збереження 
здоров'я забезпечується оцінювальною, контрольною, 
профілактичною та регуляторною функціями Оці-
нювальна функція проявляється у відборі та селекції 
спортсменів, здатних витримувати великі фізичні й 
психоемоційні навантаження без шкоди для здоров'я і 
полягає в оцінюванні здоров'я, функціональних мож-
ливостей, впливу навантажень на організм спортсме-
нів тощо. Контрольна функція зумовлена проведенням 
медико-біологічного контролю за функціональним 
станом, загальною та спеціальною працездатністю, 
здоров'ям спортсменів, застосуванням ними фарма-
кологічних препаратів тощо. Профілактична функція 
спрямована на попередження травматизму і захво-
рювань спортсменів у процесі спортивної діяльності, 
використання заборонених речовин та методів тощо. 
Регуляторна функція забезпечує корегування функ-
ціонального стану та відновлення спортсменів; сти-
мулювання зростання та довготривалого збережен-
ня високої працездатності спортсменів; визначення 
оптимальних величин навантажень тощо.

Під час проведення діагностичних, профілактич-
них, терапевтичних та інших заходів в рамках НМЗ 

Рис. 1. Фактори реалізації науково-методичного забезпечення олімпійської підготовки.
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пріоритетним є використання різноманітних іннова-
ційних технологій моніторингу стану здоров'я, контр-
олю, тестування та корекції функціонального стану, 
стимулювання загальної та спеціальної працездатнос-
ті спортсменів тощо. 

Розробки та напрацювання медичних та біологічних 
галузей інтегруються у планах медико-біологічного за-
безпечення підготовки національних команд, які є скла-
довою частиною комплексної програми. З урахуван-
ням загальної концепції підготовки та індивідуальних 
особливостей спортсменів визначають спрямованість, 
термін, кількість заходів: поглиблених медичних об-
стежень, етапних обстежень, поточних та оперативних 
обстежень, фізіотерапевтичних процедур, харчових ма-
ніпуляцій, фармакологічної підтримки тощо. 

Психологічне забезпечення спортивної підготов-
ки спрямоване на пошук та використання технологій 
психологічних науки та практики, спрямованих на мо-
білізацію психічних резервів підвищення ефективності 
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів. 

Найголовнішими функціями психологічного забез-
печення є оцінювальна, контрольна, профілактична та 
регуляторна. Оцінювальна функція полягає у визна-
чені індивідуально-психологічних властивостей, від 
яких залежить його успіх в обраному виді спорту та 
у змаганнях; оцінювання психічних процесів, станів 
і якостей спортсменів тощо. Контрольна функція за-
безпечує контроль рівня психічної діяльності, осо-
бистісних й емоційних проявів та особливості їх 
динаміки під впливом специфічних факторів спор-
тивної діяльності, відповідності тренувального про-
цесу психологічним можливостям спортсменів тощо. 
Профілактична функція пов'язана з формуванням по-
зитивних установок до психологічної допомоги, пси-
хічного здоров'я; попередженням психічних захворю-
вань; профілактикою негативного впливу внутрішніх 
та зовнішніх труднощів; проведенням консультацій з 
питань психологічної підготовки тощо. Регуляторна 
функція передбачає корекцію поведінки, функціо-
нальних станів; терапію психічних розладів; надання 
допомоги учасникам спортивної підготовки у виріше-
ні проблем або ускладнень психологічного характеру; 
допомогу в досягненні максимальної (оптимальної) 
психічної працездатності тощо.

Важливим у виконанні функцій психологічного за-
безпечення, як компонентну НМЗ є:

психологічне обґрунтування організації всього про-• 
цесу підготовки;
комплексне планування експертно-діагностичних • 
заходів, профілактично-консультативних заходів та 
заходів психологічного впливу;
впровадження передових форм, засобів та методів • 
психодіагностики, психологічної підготовки, пси-
хокорекції, психологічної реабілітації, психогігіє-
ни, психопрофілактики, психологічного супроводу 
спортивного та особистого життя спортсменів, пси-
хологічного консультування й освіти тощо;
поширення на всіх учасників процесу спортивної • 
підготовки (спортсменів, тренерів, управлінців, на-
уковців, медиків та ін.). 

Мета інформаційного забезпечення – збір та на-
дання необхідної вірогідної інформації для розро-
блення, ухвалення та реалізації управлінських рішень 
у системі спортивної підготовки.

Функціональне поле інформаційного компоненту 
реалізації НМЗ пов'язане з визначенням інформацій-
них потреб спортсменів, тренерів та інших фахівців, 
що задіяні у системі спортивної підготовки; проведен-
ням експертизи й аналізу інформаційного простору; 
формуванням інформаційного масиву системи спор-
тивної підготовки; наданням інформаційних послуг 
суб’єктам спортивної підготовки. Тому основними 
його функціями є:

експертна: визначення необхідної та доступної ін-• 
формації для використання у спортивній практиці, 
фіксація різноманітних характеристик спортивної 
підготовки; 
навчальна: надання знань наукового та прикладного • 
характеру, призначених для використання в практич-
ній діяльності фахівців зі спортивної підготовки;
кумулятивна: нагромадження відомостей про до-• 
сягнення спортивної науки, суміжних областей, 
науково-технічного прогресу, спортивної практики 
тощо;
управлінська: забезпечення управлінської діяльнос-• 
ті необхідними відомостями; 
технологічна: сприяння поширенню використання • 
інноваційних технологій у системі спортивної під-
готовки
комунікативна: забезпечення взаємодії суб’єктів • 
спортивної підготовки завдяки обміну відомостями. 

У здійсненні НМЗ переважно використовують такі 
види інформації: правову (закони, укази, постанови, 
накази, розпорядження, правила, інструкції, поло-
ження, інші акти та відомості про права осіб, що за-
діяні у спортивній підготовці); навчально-методичну 
(система знань зі спортивної підготовки та суміжних 
наук); науково-технічну (результати наукової та ви-
робничої діяльності, призначені для використання у 
спортивній практиці); статистичну (кількісна та якіс-
на характеристика процесу спортивної підготовки); 
персональну (документовані або публічно оголошені 
відомості про спортсменів, яку використовують за їх 
згодою); довідково-рекламна (стислі відомості про то-
вари та послуги наукового та прикладного характеру, 
рекомендовані для застосування у підготовці спортс-
менів).

Реалізація організаційного компоненту НМЗ спря-
мована на визначення організаційно-управлінських 
засад, які забезпечують цілеспрямоване функціону-
вання системи спортивної підготовки.

Основними для цього компоненту реалізації НМЗ 
є управлінська та комунікативна функції. Управлін-
ська функція забезпечує удосконалення механізму 
управління спортивною підготовкою і передбачає по-
шук ефективних механізмів планування, організації, 
стимулювання та контролю підготовки спортсменів. 
Комунікативна функція сприяє розвиту організацій-
ної структури системи підготовки спортсменів та 
правил функціонування її елементів. Здійснюється 
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раціоналізація взаємозв'язків і співпідпорядкованості 
мети, завдань й функцій системи спортивної підго-
товки та її окремих компонентів, потоків інформації 
між ними тощо. Важливим у регулюванні процесу 
вдосконалення спортсменів є ранжирування змагань, 
співвідношення централізованої та децентралізованої 
підготовки на державному, відомчому або місцевому 
рівнях, колективної та індивідуальної форм роботи, 
визначення умов спортивного вдосконалення та від-
починку тощо.

Матеріально-технічне забезпечення спрямова-
не на вивчення та врахування попиту та пропозицій 
на матеріально-технічні ресурси необхідної якості і 
кількості. До матеріально-технічних ресурсів проце-
су спортивної підготовки належить спортивне спо-

рядження (одяг, взуття, знаряддя, інвентар тощо), 
тренажери різної спрямованості, устаткування для 
оснащення спортивних споруд й обслуговування зма-
гань, наукових та медичних установ тощо.

Основними функціями матеріально-технічного 
компоненту реалізації НМЗ підготовки спортсме-
нів можна вважати експертну, винахідницьку та 
технологічну. Експертна функція передбачає визна-
чення потреб спортивної практики в матеріально-
технічних ресурсах; пошук, аналіз та відбір до-
сягнень науково-технічного прогресу, новинок 
спортивної індустрії та суміжних галузей: фізіоло-
гії, біохімії, біомеханіки, інформатики, медицини 
тощо; проведення апробації спортивних продуктів, 
підготовка висновків та рекомендації щодо їх по-

циклу    

СТРУКТУРА  ЦІЛЬОвОЇ  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ  ПІДГОТОвКИ   
НАЦІОНАЛЬНОЇ  КОМАНДИ  ДО  ОЛІМПІЙСЬКИХ  ІГОР   

Основні  напрями і тенденції  розвитку  виду спорту   
у світі та  країні    

Характеристика  вихідного  стану  розвитку  виду  спорту  
 в країні  

Прогноз  конкурентоспроможності  виду  спорту в головних    
змаганнях  олімпійського   

Планування  тренувальних  та  змагальних  навантажень   
за  роками  олімпійського циклу 

Система  відбору  в національну  команду  та  у стартовий склад    

Організаційні  форми  підготовки  членів  національної команди    

Матеріально -технічні  умови  підготовки  національної команди    

Кадрове  забезпечення   підготовки  національної команди    

Фінансове  забезпечення  підготовки  національної  команди   

Науково-методичне  забезпечення  підготовки  команди   

Медичне  забезпечення  підготовки  національної команди    

Контроль  реалізації  завдань  ЦКП    

Рис. 2. Формалізація структури системи НМЗ у цільовій комплексній програмі 
підготовки національних команд.
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дальшого розповсюдження у спортивній підготов-
ці. Винахідницька функція – нове вирішення тех-
нічного завдання, яке є корисним для спортивної 
підготовки і може бути використане у практичній 
діяльності; розробка спортивного спорядження, 
тренажерів та устаткування. Технологічна функція 
– поширення сучасного спорядження та устаткуван-
ня у систему спортивної підготовки, набуття нави-
чок по експлуатації новинок, їх адаптація до умов 
спортивної діяльності. 

Формалізацією структури системи НМЗ є цільова 
комплексна програма підготовки національних ко-
манд в олімпійському та річному циклах. Програма 
містить систему заходів, які пов'язані між собою за 
змістом, термінами, виконавцями та ресурсам (рис. 
2). У програмі підводяться підсумки головних змагань, 
розглядаються співвідношення сил, розкриваються ха-
рактерні світові тенденції розвитку виду спорту, дається 
прогноз конкурентоспроможності виду спорту на голо-
вних змаганнях і формується головна мета підготовки, 
прогнозуються спортивні результати виступів спортс-
менів на проміжних і основних змаганнях, розробля-
ються моделі параметрів різних сторін підготовленості 
спортсменів, розкривається система відбору кан дидатів 
для підготовки та участь у змаганнях, розробляються 
плани підготовки у різних структурних утвореннях, ви-
значається система комплексного контролю і корекції 
процесу підготовки, а також комплекс заходів, які ма-
ють забезпечити ефективну реалізацію програми (ор-
ганізаційне, науково-методичне, медичне, матеріально-
технічне, кадрове, фінансове забезпечення).

Висновки. 
Склад та структура системи науково-методичного 

забезпечення підготовки до Олімпійських ігор харак-
теризуються компонентами його реалізації, які відріз-
няються за спрямованістю функцій щодо розроблення 
та реалізації нововведень, але взаємопов’язані і вза-
ємозумовлені у спортивній підготовці:

спортивно-педагогічний: розробка та реалізація на • 
практиці системи спортивної підготовки за допомо-
гою спортивно-педагогічних технологій;
медико-біологічний: визначає та впроваджує комп-• 
лекс медико-біологічних заходів, які спрямовані на 
збереження стану здоров'я та підвищення функціо-
нальних можливостей спортсменів;
психологічний: пошук та використання технологій • 
психологічної науки та практики, які спрямовані на 
мобілізацію психічних резервів підвищення ефек-
тивності тренувальної та змагальної діяльності 
спортсменів;
інформаційний: збір та надання вірогідної інформа-• 
ції для розроблення, ухвалення та реалізації управ-
лінських рішень у системі спортивної підготовки; 
організаційний: визначення організаційно-• 
управлінських засад, які забезпечують цілеспрямова-
не функціонування системи спортивної підготовки;
- матеріально-технічний: вивчення та врахування • 
попиту та пропозицій на матеріально-технічні ре-
сурси необхідної якості і кількості.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
значення актуальних шляхів вдосконалення організа-
ції науково-методичного забезпечення підготовки на-
ціональних команд України до Олімпійських ігор.

Література:
Дигель Г. Большой соревновательный спорт: сравнение опыта 1. 
разных стран / Г. Дигель, М.  Фарнер // Логос. – 2009.  – № 6. 
–  С. 35-57.
Дрюков В.О. Науково-методичне та медичне забезпечення 2. 
спортсменів у спорті найвищих досягнень / В.О. Дрюков, Т.Є. 
Містулова – Київ: Наукова думка, 2004. – 277 с.
Клешнев В.В. Модели научно-методического обеспечения 3. 
подготовки элитных спортсменов [Електронний ресурс] / В.В. 
Клешнев // Основные функции спорта в современном обществе. 
– 2007. – C.9. 
Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка нацио-4. 
нальных команд к Олимпийским играм / В.Н. Платонов. – М.: 
Советский спорт, 2010. – 310 с. 
Платонов В.Н. Игры ХХIХ Олимпиады и направления совер-5. 
шенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины 
// В.Н. Платонов, Ю.А. Павленко, О.А. Шинкарук и др. – Наука 
в олимпийском спорте, 2009. – N1. –C. 2-43 с.
Bergsgard N.A. Sport Policy: a comparative analysis of stability and 6. 
change // N.A. Bergsgard, B. Houlihan, P. Mangset, S.I. Nodland, H. 
Rommetvedt. – Elsevier, 2007. – 285 р.
Houlihan B. Comparative Elite Sport Development: systems, 7. 
structures and public policy / eds. by B. Houlihan, M. Green. — 
Oxford, 2008. — 320 р. 

Информация об авторе:
Павленко Юрий Алексеевич

uapavl@mail.ru
Государственный научно-исследовательский  

институт физической культуры и спорта
Ул. Физкультуры 1, г.Киев-150, 01680, Украина.

Поступила в редакцию 07.11.2011г.

References:
Digel’ G. 1. Logos [Logos], 2009, vol.6, pp. 35-57.
Driukov V.O., Mistulova T.Ie. 2. Naukovo-metodichne ta medichne 
zabezpechennia sportsmeniv u sporti najvishchikh dosiagnen’ 
[Scientifically methodical and medical providing of sportsmen in 
sport of top achievements], Kiev, Scientific opinion, 2004, 277 p.
Kleshnev V.V3. . Osnovnye funkcii sporta v sovremennom obshchestve 
[Basic functions of sport in modern society], 2007, p. 9
Platonov V.N. 4. Sport vysshikh dostizhenij i podgotovka nacional’nykh 
komand k Olimpijskim igram [Sport of higher achievements and 
preparation of national commands to the Olympic games ], Moscow, 
Soviet sport, 2010, 310 p. 
Platonov V.N., Pavlenko Iu.A., Shinkaruk O.A. 5. Nauka v olimpijskom 
sporte [Science in Olympic Sport], 2009, vol.1, pp. 2-43.
Bergsgard N.A., Houlihan B., Mangset P., Nodland S.I., Rommetvedt 6. 
H. Sport Policy: a comparative analysis of stability and change. 
Elsevier, 2007, 285 р.
Houlihan B. Green M. 7. Comparative Elite Sport Development: 
systems, structures and public policy. Oxford, 2008, 320 р. 

Information about the author:
Pavlenko Iurij Alekseevich

uapavl@mail.ru
State Research Institute of Physical Culture and Sport
Physical Education str. 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.

Came to edition 07.11.2011.



73

2011

12
Вплив методики розвитку швидкісно-силових якостей  

на військово-професійну діяльність курсантів
Паєвський В.В., Горчанюк Ю.А.

Харківська державна академія фізичної культури

 

Анотації:
визначено основні засоби й 
методи спеціальної фізичної 
підготовки, які найбільш ефек-
тивно впливають на розвиток 
професійно-орієнтованих рухо-
вих якостей курсантів. Показано 
результати виконання тестів бо-
йової підготовки і контролю фі-
зичних вправ. виділено засоби 
розвитку окремої групи м’язів та 
їх взаємозв’язок із показниками 
спеціальної працездатності. За-
значено, що швидкість виконан-
ня професійних дій визначається 
здібністю розвивати значні вели-
чини сили за короткий час. вста-
новлено, що значним є універса-
лізм швидкісно-силових якостей. 
Зазначено про його важливість з 
методологічної точки зору в умо-
вах обмеженої кількості часу.

Паевский В.В., Горчанюк Ю. А. Влияние 
методики развития скоростно-силовых 
качеств на военно-профессиональную 
деятельность курсантов. Определены 
основные средства и методы специальной 
физической подготовки, которые наиболее 
эффективно влияют на развитие профес-
сионально ориентированных двигательных 
качеств курсантов. Показаны результаты 
выполнения тестов боевой подготовки и 
контроля физических упражнений. выде-
лены средства развития отдельных групп 
мышц и их взаимосвязь с показателями спе-
циальной работоспособности. Отмечено, 
что скорость выполнения профессиональ-
ных действий определяется способностью 
развивать значительные величины силы за 
короткое время. Установлено, что значи-
тельным является универсализм скоростно-
силовых качеств. Отмечено о его важности 
с методологической точки зрения в условиях 
ограниченного количества времени.

Payevsky V.V., Gorchanuyk Y.A. 
Influence of method of development 
speed-power qualities on military-
professional activity of students. The 
fixed assets and methods of the special 
physical preparation are certain. Their 
influence is rotined on development of the 
professionally oriented motive qualities of 
students. The results of implementation of 
tests of the combat training and control of 
physical exercises are rotined. Provided 
funds and their intercommunication 
development of separate groups of muscles 
with the indexes of the special capacity. It 
is marked that speed of implementation of 
professional actions is determined ability 
to develop the considerable sizes of force 
for short time. It is set that considerable 
is universalism speed-power qualities. 
It is marked about his importance from 
the methodological point of view in the 
conditions of the limited amount of time.
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Вступ.1

Концептуальними основами системи фізичної під-
готовки військ є вимоги навчально-бойової діяльності 
до фізичного стану особового складу, а також до осно-
вного теоретичного положення і практичних шляхів 
забезпечення фізичної готовності військовослужбов-
ців. Вони можуть бути реалізовані через систему ці-
лей, завдань і принципів фізичної підготовки [1].

Уже наприкінці п’ятдесятих – на початку шістде-
сятих років була сформульована і розвивалася концеп-
ція спеціальної спрямованості фізичної підготовки в 
залежності від вимог і умов навчально-бойової діяль-
ності військовослужбовців, на основі якої побудована 
і нинішня система фізичної підготовки військовос-
лужбовців [5].

У цьому зв’язку, правомірно говорити про спе-
цифіку швидкісно-силової підготовки і спеціальних 
швидкісно-силових якостей військовослужбовців. 
При цьому під терміном “швидкісно-силові якості” 
розуміють здатність людини до прояву значних вели-
чин м’язової сили в найкоротший проміжок часу при 
збереженні оптимальної амплітуди рухів [4].

Більшість дослідників [2;3] вважають, що необхідно 
застосовувати ті засоби розвитку швидкісно-силових 
якостей, що дозволяють вибірково впливати на най-
більш професійно важливі групи м’язів. Це приводить 
нас до висновку що доцільно використовувати дифе-
ренційний підхід для розвитку швидкісно-силових 
якостей курсантів ППО СВ, суть якого полягає у від-
носно вибірковому впливі на окремі м’язові групи.

 Робота виконана в рамках НДР: «Теоретико-
методичні засади функціонування системи фізичної 
підготовки військовослужбовців Повітряних Сил ЗС 

© Паєвський в.в. Горчанюк Ю.А., 2011

України» шифр «Керівництво-ФП» з номером дер-
жавної реєстрації 0101U001112

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є визначення основних засо-

бів й методів спеціальної фізичної підготовки, які най-
більш ефективно впливають на розвиток професійно-
орієнтованих рухових якостей курсантів ППО СВ і 
визначити їх ефективність.

Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних 

джерел.
2. Педагогічний експеримент. 
3. Математичні методи аналізу й обробки експеримен-

тальних даних.
Організація досліджень.
Дослідження проводилися в процесі навчально-

бойової діяльності.  Дослідження рівня військово-
професійної та фізичної підготовленості курсантів 
ППО СВ досягалось за допомогою виконання тестів 
бойової підготовки і контролю фізичних вправ.

Результати досліджень:
Характер бойової і навчально-бойової діяльності 

курсантів ППО СВ показує, що в рамках бюджету часу 
на фізичну підготовку досягти значного ефекту мож-
на шляхом застосування інтенсивних і універсальних 
засобів та методів розвитку якісних характеристик, 
підібраних на основі диференційованого підходу в 
розвитку найбільш професійно важливих груп м’язів. 
Це положення виявилося переважним при розробці 
особливостей змісту і методики навчальних занять з 
фізичної підготовки і при самостійних заняттях в екс-
периментальному підрозділі.

Виходячи з теоретичних положень і з огляду на 
результати раніше проведених досліджень, нами 
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був проведений підбір основних засобів розвитку 
швидкісно-силових якостей і методика їхнього за-
стосування, яка здійснювалася, виходячи зі ступеня 
професійної значущості основних груп м’язів, і з 
переважною спрямованістю в розвитку кожної з них 
на удосконалювання силових або ж швидкісних зді-
бностей. При цьому в загальному обсязі роботи част-
ка вправ універсального типу, що поліпшують показ-
ники як швидкісних, так і силових здібностей, була 
найбільшою.

Планування проходження навчального матеріалу з фі-
зичної підготовки здійснювалося з урахуванням завдань, 
вирішуваних у процесі навчально-бойової діяльності.

З огляду на специфіку професійної діяльності 
військовослужбовців ППО СВ, силові вправи харак-
теризувалися акцентованим впливом на певну групу 
м’язів. Застосовувалися вправи на брусах і поперечи-
ні, вправи з повзання, вправи з партнером тощо.

Дозування навантаження з усього сумарного обся-
гу роботи складалося відповідно до:

важливості певної групи м’язів для забезпечення • 
необхідного рівня спеціальної працездатності вій-
ськовослужбовців;
необхідності переважного розвитку кожної групи • 
м’язів у бік абсолютної або вибухової сили;
виділення великої кількості часу швидкісно-• 
силовим вправам універсальному засобу розвитку 
як сили, так і швидкості;
широкого застосуванням вправ з партнером.• 

Стосовно інших фізичних якостей, таких, як ви-
тривалість і спритність, удосконалювання здійсню-
валося в основному однаково в експериментальній і 
контрольній групах.

 У ході занять з експериментальним підрозділом 
використовувалися методи вибіркового впливу з за-
стосуванням, головним чином, повторного і інтерваль-
ного методів тренування, фронтального і потокового 
способів виконання вправ. При проведенні естафет і 
рухливих ігор використовувався змагальний метод.

Побудова занять не відрізнялася від загальноприй-
нятої. Кожне заняття складалося з підготовчої, основної 
і заключної частин. Принцип підбору вправ для підго-
товчої і заключної частин залишався традиційним. 

Послідовність проходження програми в основно-
му відповідала програмі фізичної підготовки курсан-
тів факультету Протиповітряної оборони Сухопутних 
військ.

Основною відмінністю програми експерименталь-
ної групи було те, що 40% часу кожного заняття відво-
дилося на вирішення навчальних питань, а 60% часу 
використовувалося для реалізації експериментальної 
методики, у той час як контрольна група займалася за 
традиційною програмою. Варто підкреслити, що зна-
чний обсяг роботи на витривалість в експерименталь-
ній групі виконувався в процесі спортивно-масової та 
самостійної роботи.

З часу, що відводився на реалізацію експеримен-
тальної методики, використовувалися вправи, що пе-
реважно розвивали м’язи нижніх кінцівок 50% часу, 
м’язів тулуба 30% і м’язів рук 20% часу. 

Крім цього, на заняттях використовувалися попе-
ремінно вправи на розвиток м’язів розгиначів і згина-
чів тулуба. Меншою мірою були задіяні м’язи плечо-
вого пояса.

Принциповим розходженням також варто вважати 
використання в експериментальній групі стрибків мак-
симальної інтенсивності (зістрибування зі значних під-
вищень більше 2,5 м). Контрольна група такої роботи 
не виконувала, за винятком стрибків під час виконання 
вправ на смузі перешкод. Слід також зазначити часте 
використання спеціальних бігових вправ в експеримен-
тальній групі, особливо на початковому етапі, що до-
зволило підготувати опорно-руховий апарат до наступ-
них максимальних навантажень стрибкової роботи.

Застосування всього комплексу вправ дозволи-
ло здійснити спрямованість на переважний розвиток 
найбільш професійно важливих груп м’язів із забез-
печенням на базі різнобічного їхнього розвитку необ-
хідної якісної спрямованості або у бік сили, або ж у 
бік швидкості.

Головне місце серед отриманих результатів займа-
ють дані, що характеризують спеціальну працездат-
ність курсантів експериментальних груп, отримані в 
процесі тактичних навчань.

За час експерименту відбулося поліпшення серед-
ніх результатів в експериментальній і контрольній гру-
пах за тестами, що характеризує швидкість рухів, ви-
тривалість, швидкісно-силові здібності і власне силові 
здібності. 

Причому величини поліпшення більш значні в 
експериментальній, ніж у контрольній групі (табл. 1). 
Так, в підтягуванні на поперечині різниця склала 4 
рази (t=2,42; p<0,05), а в стрибку в гору з місця 4,9 см 
(t=2,12; p<0,05). В човниковому бігу, не дивлячись на 
кращий час, що показаний курсантами експеримен-
тальної групи (t=1,71) достовірної різниці між група-
ми курсантів не отримано (p>0,05).

Таким чином, в експериментальній групі відбу-
лися значні поліпшення результатів за тими напрям-
ками удосконалювання фізичної підготовленості 
(швидкісно-силові якості), які у результаті пошуково-
го експерименту були визначені як основні.

Основою поліпшення в тестах фізичної підготов-
леності є зміна якісних характеристик окремих груп 
м’язів, які у комплексі дають інтегральне поліпшення. 

Достовірне поліпшення результатів експеримен-
тальної групи досягнуто за рахунок підвищення якіс-
них показників м’язів нижніх кінцівок і тулуба, при-
чому комплексним шляхом, де поряд із вправами, що 
переважно розвивають силу або швидкість руху, го-
ловним чином використовувалися швидкісно-силові 
вправи, що однаково ефективно розвивають як силу, 
так і швидкість рухів (табл. 2). 

В експериментальній групі поліпшення показників 
абсолютної і вибухової сили розгиначів ніг склало від-
повідно 13,7 і 27,6%, що значно більше, ніж у контр-
ольній групі, де приріст дорівнює 3,4 і 4,5% (p<0,05). 
Покращення цих показників вплинуло на виконання 
стрибка в гору з місця, результат якого збільшився у 
курсантів експериментальної групи.
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Порівняння отриманих результатів контрольної і 
експериментальної груп після проведення досліджень 
підтверджують ефективність застосування методики 
розвитку рухових якостей в експериментальній групі.

В той же час у курсантів експериментальної групи 
за час проведення експерименту достовірно покращи-
лись показники згиначів рук (p<0,05) та їх результати 
значно кращі (p<0,05) ніж у курсантів контрольної 
групи.

Показники сили згиначів рук у курсантів екс-
периментальної групи виросли більшою мірою, що 
відповідно вплинуло і на підтягування на поперечи-
ні (р<0,05). Також, покращення показників силових 
якостей розгиначів ніг призвело до підвищення ре-
зультатів стрибка в гору з місця у курсантів експери-
ментальної групи. Це є наслідком того, що на заняттях 
експериментальної групи акцентовано використову-
вались вправи на розвиток м’язів рук та ніг.

Таким чином, результати експерименту показують, 
що курсанти експериментальної групи перевершили 
контрольну за рівнем приросту показників абсолют-

ної і вибухової сили м’язів розгиначів нижніх кінцівок 
і згиначів тулуба та рук, на розвиток яких була спря-
мована головна увага в процесі реалізації експеримен-
тальної програми. 

Узагальнюючи вищевикладене, варто підкресли-
ти значне збільшення абсолютної і вибухової сили в 
експериментальній групі, що вказує на ефективність 
і універсальність застосовуваних засобів і методів, 
головне місце серед яких займали вправи швидкісно-
силового характеру. 

За рахунок підвищення рівня фізичної працездат-
ності у курсантів експериментальної групи відбуло-
ся поліпшення надійності в діях у процесі виконання 
вправ бойової підготовки. 

Порівняльний аналіз показників рівня військово-
професійної підготовленості груп, що досліджува-
лися, наприкінці експерименту свідчать про більш 
значні зрушення у військовослужбовців експеримен-
тальної групи (табл. 3).

Це стосується, в першу чергу, нормативів, 
пов’язаних зі швидкісно-силовою підготовленістю. 

 Таблиця 1
 Показники фізичної підготовленості контрольної та експериментальної групи  

наприкінці експериментального періоду (n1=n2=25)

№ Досліджувані 
показники

Контрольна
X1 ! m1

Експериментальна
X2 ! m2

t p

Біг 100 м, с 13,8±0,5 13,6±0,6 0,27 >0,05

Човниковий біг 4х100 м, с 71,6±2,2 67,3±1,1 1,71 >0,05

Стрибок угору з місця, см 51,4±1,8 56,3±1,5 2,12 <0,05

Біг 3000 м, с 682,2±14,0 665,2±9,5 1,01 >0,05
Підтягування на поперечині, к-ть 
разів 14,7±1,2 18,7±1,1 2,42 <0,05

Таблиця 2 
Якісні показники основних груп м’язів курсантів контрольної та експериментальної групи  

наприкінці експериментального періоду  (n1=n2=25)

№ Досліджувані 
показники

Контрольна
X1 ! m1

Експериментальна
X2 ! m2

t p

Розгиначі рук
F, кг 50,4±2,7 53,8±2,0 1,00 >0,05

F/t, кг/с 606,0±31,1 681,2±28,6 1,78 >0,05

Згиначі рук
F, кг 38,2±1,8 43,7±1,6 2,29 <0,05

F/t, кг/с 583,4±25,2 666,6±23,6 2,41 <0,05

Розгиначі ніг
F, кг 103,4±5,7 118,3±4,4 2,07 <0,05

F/t, кг/с 886,6±46,4 1026,5±42,4 2,33 <0,05

Згиначі ніг
F, кг 36,6±2,5 35,9±1,96 0,21 >0,05

F/t, кг/с 563,2±23,5 568,1±22,1 0,51 >0,05

Підошовні згиначі 
стопи

F, кг 79,6±4,2 90,3±4,4 1,76 >0,05
F/t, кг/с 712,0±25,4 784,8±26,8 1,97 >0,05

Станова сила F, кг 140,2±6,2 154,1±5,5 1,67 >0,05

Згиначі тулуба
F, кг 59,6±2,7 65,9±2,3 1,75 >0,05

F/t, кг/с 535,4±27,3 613,5±23,7 2,16 <0,05
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Таблиця 3
Показники рівня військово-професійної підготовленості контрольної та  експериментальної групи наприкінці 

експериментального періоду   (n1=n2=25)

№ Досліджувані показники
Контрольна

X1 ! m1

Експериментальна
X2 ! m2

t p
Загальна контрольна вправа на смузі 
перешкод, с 141,3±4,6 128,3±4,3 2,07 <0,05

Посадка у бойову машину (броне-
транспортер), с 27,6±0,6 26,3±0,4 1,80 >0,05
Висадка з бойової машини (броне-
транспортера), с 15,1±0,2 13,8±0,3 3,61 <0,01
Викопування і маскування окопів для 
бойової техніки (ЗУ-23), с 7911,6±56,8 7657,9±53,2 3,26 <0,01

Перекочування ЗУ-23 силами обслу-
ги на відстань 100 м із бойового поло 
ження з приведенням у бой

229,1±4,3 212,3±5,8 2,33 <0,05

ове положення на новій вогневій 
позиції (середньопересічена 
місцевість), с
Заряджання бойової машини 
“Стріла-10М” чотирма ракетами, с 139,4±2,1 130,6±2,4 2,76 <0,05

Розряджання бойової машини 
“Стріла-10М”, с 132,4±1,1 133,9±1,0 1,01 >0,05

Приготування до стрільби з різних 
положень (лежачи, з коліна, стоячи, 
з-за укриття) при діях у пішому по-
рядку, с 

6,9±0,9 6,6±0,5 0,35 >0,05

Розряджання магазина АК-74, с
15,9±1,3 15,3±1,3 0,39 >0,05

Споряджання магазина АК-74 патро-
нами, с 38,6±5,2 32,8±2,3 1,00 >0,05

Стрільба з ПМ по нерухомій цілі 
вдень (вправа №1), бали 20,4±2,9 21,6±3,5 0,26 >0,05

Метання гранати Ф-1 на дальність, м 34,9±2,2 36,6±1,8 0,61 >0,05
Метання гранати Ф-1 з місця на 
точність, бали 28,9±3,3 36,8±3,4 1,59 >0,05

 

Так, достовірно (p<0,05-0,01) кращі результати отри-
мано в експериментальній групі в показниках: загальна 
контрольна вправа на смузі перешкод (t=2,07), висадка 
з бойової машини (бронетранспортера) (t=3,61), вико-
пування і маскування окопів для бойової техніки (ЗУ-
23) (t=3,26), перекочування ЗУ-23 силами обслуги на 
відстань 100 м із бойового положення з приведенням у 
бойове положення на новій вогневій позиції (середньо-
пересічена місцевість) (t=2,33) та заряджання бойової 
машини “Стріла-10М” чотирма ракетами (t=2,76).

Таким чином, підвищення рівня фізичної підготов-
леності за рахунок цілеспрямованого впливу на про-
фесійно важливі м’язові групи сприяло підвищенню 
рівня військово-професійної підготовленості курсан-
тів експериментальної групи, що значно перевершила 
контрольну (р<0,05-0,01).

 Висновки 
1. При розробці змісту програми фізичної підготовки 

для курсантів ППО СВ необхідно приділяти осо-
бливу увагу підбору засобів, що забезпечують пе-
реважне удосконалення рівня розвитку найбільш 
професійно важливих груп м’язів із певною 
якісною спрямованістю в їхньому розвитку, а саме 
швидкісно-силовим якостям.

2. Підбір засобів для розвитку окремої групи м’язів 
має здійснюватися на основі величин кореляційних 
зв’язків, окремих якісних характеристик основ-
них м’язових груп із показниками спеціальної 
працездатності. Крім цього, необхідно з пер-
шого року занять у ВВНЗ акцентувати увагу на 
використанні вправ, які розвивають найбільш 
професійно важливі групи м’язів, що сприяє 
морфофункціональним перебудовам в організмі під 
впливом військово-професійної діяльності.
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3. Під час занять необхідно враховувати послідов-

ність виконання вправ. Спочатку використовувати 
менш складні й трудомісткі вправи, а потім більш 
складні, серед яких і з обтяженнями та на трена-
жерах. Виконання вправ у парах дає змогу підви-
щувати моторну щільність занять. Також вправи 
необхідно виконувати з поступовим збільшенням 
інтенсивності, вони мають бути простими у вико-
нанні, що дасть змогу їх здійснювати з максималь-
ною швидкістю. Це пов’язано з тим, що швидкість 
виконання професійних дій визначається здібніс-
тю розвивати значні величини сили за короткий 
час. Значним є універсалізм швидкісно-силових 
якостей, які значно впливають на рівень прояву 
швидкості і сили, що особливо важливо з методо-
логічної точки зору в умовах обмеженої кількості 
часу для їхнього розвитку.

4. Впровадження спеціально-підготовчих вправ спря-
мованих переважно на розвиток швидкісно-силових 
якостей, дозволило курсантам експериментальної 
групи значно підвищити рівень силових показників 
згиначів рук, ніг та тулубу (p<0,05), що також впли-
нуло на покращення показників рухових якостей 
(стрибок у гору з місця, підтягування на поперечині 
– p<0,05) та показників рівня військово-професійної 
підготовленості (загальна контрольна вправа на 
смузі перешкод; висадка з бойової машини (бро-
нетранспортера); викопування і маскування окопів 
для бойової техніки (ЗУ-23); перекочування ЗУ-23 
силами обслуги на відстань 100 м із бойового поло-
ження з приведенням у бойове положення на новій 
вогневій позиції (середньопересічена місцевість); 
заряджання бойової машини «Стріла-10М» чотир-
ма ракетам – p<0,05).
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Способи розв’язання професійних ситуацій  
майбутніми фахівцями фізичного виховання

Печко О.М.
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Розглянуто особливості вибору 
способів вирішення професійних 
ситуацій студентами. в експери-
менті приймали участь 30 студен-
тів. використано дані анкетного 
опитування. Розглянуто педаго-
гічні ситуації, які виникають на за-
няттях з фізичної культури в се-
редній школі. встановлено, що 
участь у розв’язанні конкретних 
педагогічних ситуацій розвиває в 
студенті навички самоаналізу, са-
моконтролю та самооцінки. вста-
новлено, що тактика поведінки 
студентів в умовах розв’язання 
конкретної професійної ситуації 
обумовлена рівнем професійного 
мислення. Рекомендовані спосо-
би вирішення професійних ситу-
ацій, які повинні бути спрямовані 
на пошук спільних поглядів і дій.

Печко А.Н. Способы решения профес-
сиональных ситуаций будущими спе-
циалистами физического воспитания. 
Рассмотрены особенности выбора спосо-
бов решения профессиональных ситуаций 
студентами. в эксперименте принимали 
участие 30 студентов. Использованы дан-
ные анкетного опроса. Рассмотрены педа-
гогические ситуации, которые возникают на 
занятиях по физической культуре в средней 
школе. Установлено, что участие в решении 
конкретных педагогических ситуаций раз-
вивает у  студентов навыки самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. Установлено, 
что тактика поведения студентов в услови-
ях решения конкретной профессиональной 
ситуации обусловлена уровнем профес-
сионального мышления. Рекомендованы 
способы решения профессиональных си-
туаций, которые должны быть направлены 
на поиск общих взглядов и действий.

Pechko O.M. Methods of decision of 
professional situations of the future 
specialists of physical education. The 
features of choice of methods of decision 
of professional situations students are 
considered. 30 students took part in an 
experiment. Information of the questionnaire 
questioning is utilized. Pedagogical 
situations which arise up on employments 
on a physical culture at middle school are 
considered. It is set that participating in the 
decision of concrete pedagogical situations 
develops for students skills of self-
examination, self-control and self-appraisal. 
It is set that tactic of conduct of students 
in the conditions of decision of concrete 
professional situation is conditioned the 
level of professional thought. The methods 
of decision of professional situations which 
must be directed on the search of general 
looks and actions are recommended.

Ключові слова:
професійні ситуації, способи ви-
рішення, професійне мислення.

профессиональные ситуации, способы ре-
шения, профессиональное мышление.

professional situations, methods of 
decision, professional thought.

Вступ. 1

Одним з найважливіших показників професійної 
готовності вчителя фізичної культури є уміння ви-
рішувати багато чисельні професійні ситуації. Перш 
за все необхідно відзначити, що в діяльності вчителя 
фізичної культури професійні ситуації виникають зна-
чно частіше в порівнянні з вчителями інших предме-
тів. Це обумовлено як умовами, в яких відбувається ця 
діяльність (в спортивному залі, на відкритому повітрі, 
в басейні та ін.) так і частою, іноді раптовою зміною 
видів діяльності. 

Професійно-педагогічна діяльність вчителя фі-
зичної культури в кожному конкретному випадку 
навчально-виховного процесу реалізується педаго-
гом у залежності від його індивідуальних особли-
востей мислення, світосприйняття та світорозуміння, 
психолого-педагогічної підготовленості, набутого пе-
дагогічного досвіду, особистої поведінки та інше.

Таким чином, у самому способі існування 
професійно-педагогічної діяльності об'єктивно за-
кладена можливість розходження (варіативності) 
методів, способів, прийомів навчання, виховання та 
організації учнівської молоді, які для цього викорис-
товує фахівець як в урочний, так і в позаурочний час. 
Це в повній мірі відноситься й до розв'язання педа-
гогічних ситуацій вчителем фізичної культури, які є 
невід'ємним елементом навчально-виховного процесу 
в загальноосвітній школі [7].

Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літера-
тури [5, 7] та розгляд практичного досвіду спеціаліс-
тів з фізичного виховання, вирішення педагогічних 
ситуацій у значній мірі залежить від професійно-
педагогічної майстерності педагога, швидкості та 
пластичності його мислення. Вчителі, віднесені до 
© Печко О.М., 2011

так званих «малоуспішних», в переважній більшості 
випадків вирішення педагогічних ситуацій використо-
вують агресивно-репресивні міри впливу на школярів, 
в той час як «успішні» вчителі найчастіше використо-
вують технологію взаємодії з учнями, яка базується на 
принципах гуманізму, толерантності, взаємоповаги та 
справедливості.

Безумовно, різноманітність та ефективність спо-
собів вирішення виниклої професійної ситуації за-
лежить і від безпосередньої складності самої педа-
гогічної ситуації, яку вона представляє для вчителя 
фізичної культури в процесі його педагогічної діяль-
ності. Як відомо, в основі професійної майстерності 
вчителя фізичної культури лежить фундаментальна 
психолого-педагогічна підготовка. Саме вона дає мож-
ливість вчителю, тренеру, інструктору, керівнику гурт-
ка оптимально будувати навчально-виховний процес, 
знаходити правильний стиль спілкування, взаємодії та 
співпраці зі своїми вихованцями, адекватно оцінюва-
ти результати власної педагогічної діяльності, робити 
правильні висновки та необхідну корекцію [4].

На жаль, стан психолого-педагогічної підготовки 
багатьох спеціалістів з фізичної культури не завжди 
відповідає сучасним вимогам, які висуваються до них 
новими суспільно-політичними змінами та факторами 
оновлення загальноосвітнього процесу.

Багаторічний практичний досвід свідчить, що ре-
альна професійна діяльність вчителя фізичної культу-
ри характеризується комплексним використанням на-
бутих знань, умінь і навичок, що робить неможливим 
пряме перенесення цих показників на якість практич-
ної діяльності фахівця. Особливого значення набуває 
вищезгадане під час розв'язання різноманітних педа-
гогічних ситуацій, які виникають в професійній діяль-
ності вчителя фізичної культури.
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розв'язання педагогічних ситуацій: агресивний, па-
сивний та дипломатичний.

У сучасній психолого-педагогічній науці виді-
ляють такі стилі розв'язання ситуацій, які переваж-
но використовує в своїй діяльності для досягнення 
навчально-виховних цілей вчитель, і, зокрема, вчи-
тель фізичної культури:

Суперництво – характерною особливістю цього сти-
лю є вольовий тиск на учня, наполягання на своєму.

Співпраця – передбачає таке розв'язання ситуації, коли 
учень та вчитель намагаються досягти спільної мети.

Компроміс – для цього стилю характерна тенден-
ція знайти таке розв'язання ситуації, яке певною мі-
рою влаштовує його учасників і передбачає, що кожен 
з них іде заради цього на певні поступки.

Уникнення – цей стиль виявляється в тому, що вчи-
тель намагається ухилитись від розв'язання ситуації, 
робить вигляд, ніби її немає.

Пристосування – передбачає, що вчитель намага-
ється довести, що він підтримує позицію учня та фор-
мально погоджується з його думкою, хоча насправді 
дотримується інших поглядів [3].

Розв'язання педагогічних ситуацій вчителя фізич-
ної культури є не що інше, як відтворення та імітація 
процесів вироблення й прийняття рішень, які реально 
здійснює вчитель-практик в умовах конкретної про-
фесійної діяльності.

Важливо наголосити, що розв'язання педагогічних 
ситуацій розгортається все за тими ж загальними ета-
пами, що характеризують процеси розв'язання будь-
яких інших проблем.

Багато ситуацій, особливо типових, можуть бути 
розв'язані на основі алгоритму, у якому виділяють 
декілька етапів роботи – проектування, реалізації, 
аналіз результатів. Якщо врахувати, що педагогіч-
них ситуацій безмежна кількість та водночас можуть 
створюватись нові, які до того ж вимагають швидкого 
усвідомлення та прийняття рішень, то розв'язання їх 
у формі змістовного алгоритму педагогічних дій дуже 
складне, а під час і зовсім неможливе [6].

Зазначимо, що метод педагогічних ситуацій ор-
ганічно пов'язаний з діяльним підходом у підготовці 
майбутніх спеціалістів з фізичного виховання. Набут-
тя досвіду аналізу та досвіду прийняття рішень під 
час вирішення педагогічних ситуацій дозволяє виро-
бити модель педагогічних дій у типових завданнях.

Важливою умовою успішного оволодіння способами 
розв'язання педагогічних ситуацій є детальне фіксуван-
ня та детальний аналіз конкретних дій учнів та вчителя.

Тільки на основі цього можна визначити сутність 
педагогічних відносин та проектувати можливі шляхи 
розв'язання ситуацій.

Необхідною вимогою в процесі вирішення педаго-
гічних ситуацій є усвідомлення того, що, починаючи 
аналіз навіть найпростішого педагогічного факту, не-
обхідно провести значну дослідницьку роботу, склас-
ти всебічну програму вивчення суб'єктів навчально-
виховної діяльності, умов, обставин та інше [3].

На думку фахівців [1, 7] існує два способи впливу 
на учня – прямий (безпосередній) і непрямий (опосе-
редкований).

Перший спосіб – традиційний, заснований на во-
льовому тиску на психіку і поведінку учня. На пер-
ший погляд він є природнім і ефективним. Наприклад, 
шляхом категоричних вимог, наказів, ультиматумів 
вчитель намагається досягнути свого.

Більш ефективний – другий спосіб. Сутність його 
полягає в тому, що через інтереси, потреби, мотиви 
поведінки від учня можна добитись більшого. Якраз 
через стимули, через заохочення можна поставити 
учня в такі умови, коли він сам буде діяти в інтересах 
колективу й загальної справи. В умінні застосовувати 
цей спосіб впливу на учня, в значній мірі, проявля-
ється професійно-психологічна підготовка вчителя до 
майбутньої педагогічної діяльності.

Слід підкреслити, що одним з найважливіших чин-
ників вибору та прийняття оптимальних рішень педа-
гогічних ситуацій у роботі вчителя фізичної культури 
є практичний досвід аналізу таких ситуацій [2].

Цілком зрозуміло й те, що в період професійної 
підготовки у вищому навчальному закладі традицій-
ними методами студенти не набувають достатнього 
досвіду аналізу педагогічних явищ.

Тому, розв'язуючи педагогічну ситуацію, педагоги, 
до деякої міри, актуалізують набуті за час навчання у 
вузі знання та відтворюють найкращі зразки роботи 
своїх колишніх учителів або ж користуються особис-
тою «життєвою» уявою [4].

Робота виконана у відповідності до плану наукових 
досліджень кафедри педагогіки психології та методи-
ки фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження – вивчити особливості при-

йняття рішення та вибору способу дій під час вирі-
шення професійної ситуації студентами ІІІ курсу фа-
культету фізичного виховання.

Методи дослідження – теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково-методичних джерел, анкетування, 
педагогічний експеримент, математико-статистичний 
аналіз експериментальних даних.

Результати дослідження.
Для вивчення способів вирішення професійної си-

туації було залучено 30 студентів ІІІ курсу факультету 
фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка.

Аналіз цього питання розглядалось на прикладі 
наступної професійної ситуації.

Після закінчення педагогічного університету мо-
лодий вчитель (вчителька) кілька років працює в за-
гальноосвітній школі.

Його ініціативність та старанність не залишились 
поза увагою адміністрації школи. Вчителя призначи-
ли класним керівником 8-Б класу. Традиційно в шко-
лі проводиться загальношкільний крос. Всі учні 8-Б 
класу з'явились на змагання, але пробігли впівсили, 
фінішували майже всі одночасно і посіли останнє 
місце серед восьмикласників. Наступного дня на засі-
данні педради директор школи ознайомив присутніх з 
результатами змагань з кросу, вказавши класному ке-
рівникові 8-Б класу на незадовільне відношення учнів 
класу до змагань.

Як ви поступите на місці класного керівника?
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ПСИХОЛОГІЯ

Студентам надавалась можливість вільно обрати 
спосіб і кількість варіантів вирішення даної профе-
сійної ситуації. 

Як свідчать результати дослідження під час екс-
перименту студенти надавали від 1 до 4 варіантів ви-
рішення. Загальна ж кількість склала 66 способів ви-
рішення педагогічної ситуації. Зокрема:
А. Проведення бесіди з класом на предмет такого 

відношення до змагань;
Б. Виявлення ініціаторів такої поведінки класу;
В. Покарання класу певним фізичним навантажен-

ням;
Г. Заохочення класу перед наступними змаганнями;
Д. З’ясування взаємовідносин класу з вчителем 

фізичної культури;
Е. Пошук особистих помилок в незадовільному 

результаті класу;
Є. Ігнорування даної ситуації;
Ж. Проведення підготовчих заходів до наступних ви-

пробувань класу.
Узагальнені результати дослідження показані в та-

блиці 1.
Особливості розв’язання ситуації студентами зу-

мовлені в значній мірі відсутністю професійного до-
свіду. У такому випадку включення студентів у процес 
розв’язання професійної ситуації досягається шляхом 
активізації їхнього творчого мислення.

Як бачимо з результатів дослідження, на думку 
студентів найбільш ефективний спосіб вирішення 
даної ситуації є бесіда з учнями і з’ясування причин 
такої поведінки під час змагань. Тобто значна частина 

студентів (34,8%) дотримуються демократичного спо-
собу реагування на виникнення педагогічної ситуації.

Звертає на себе увагу той факт, що студенти в цій 
ситуації намагаються бачити особисті помилки в не-
задовільному результаті класу (10,6%), що доводить 
прагнення цих студентів на подальший самоаналіз, 
самовдосконалення і самореалізацію.

Також надає впевненості й те, що майбутні вчите-
лі фізичної культури не будуть байдужими до профе-
сійних ситуацій (6,0%), що виникають на заняттях, а 
намагатимуться все ж таки з’ясувати причини їх по-
ходження.

Висновки.
Тактика поведінки студентів ІІІ курсу в умовах 

розв’язання конкретної професійної ситуації в зна-
чній мірі обумовлена рівнем професійного мислення.

Під час навчання на факультеті фізичного вихован-
ня студентів необхідно знайомити з найбільш тради-
ційними способами вирішення ситуацій досвідчени-
ми вчителями.

Демократизація сучасної школи спонукає вчителя 
фізичної культури до перегляду його власної пове-
дінки. Тому в перспективі способи вирішення про-
фесійних ситуацій повинні бути спрямовані на пошук 
спільних поглядів і дій, орієнтацію на спільне вирі-
шення ситуацій, що виникають і будуть виникати в 
професійній діяльності вчителя фізичної культури.

Подальші дослідження передбачають створення 
банку професійних ситуацій вчителя фізичної куль-
тури та класифікацію їх з урахуванням навчального 
плану на факультеті фізичного виховання.

Література
Березюк О. С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб 1. 
підготовки вчителя до спілкування з учнями, К., 1995, 24 с.
Буряк В. Формування педагогічного мислення // Рідна школа, 2. 
2003, №9, С. 38-40.
Дубяга С. Підготовка майбутніх учителів до розв’язання не-3. 
передбачуваних педагогічних ситуацій // Рідна школа, 2006, № 
1, С. 28–29.
Ємець О. Якщо виникла професійна ситуація // Фізичне вихо-4. 
вання в школі, 2003, № 4, С. 27-28.
Матвієнко O.B. Метод конкретних педагогічних ситуацій, К., 5. 
2001, 300 с.
Омеляненко С. Розвиток педагогічного мислення майбутніх 6. 
учителів у процесі загальнопедагогічної підготовки // Рідна 
школа, 2001, № 4, С. 65-67.
Спирин Л.Ф. и др. Учим анализировать педагогические ситуа-7. 
ции // Народное образование, 1983, № 6, С. 41-43.

Информация об авторе:
Печко Александр Николаевич

alek.pechko@yandex.ua
Черниговский государственный институт экономики и управления

ул. Стрелецкая, 1, г. Чернигов, 14003, Украина. 
Поступила в редакцию 08.11.2011г.

Таблиця 1
Розподіл способів вирішення професійної ситуації студентами

Способи вирішення Кількість варіантів вирішення %
А 23 34,8
Б 11 16,7
В 6 9,0
Г 8 12,2
Д 3 4,5
Е 7 10,6
Є 4 6,0
Ж 4 6,0
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Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм 

організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень 
соматичного здоров’я студентів-юристів (1-4 курсів)

Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

Анотації:
Проведено аналіз авторських 
програм з фізичного вихован-
ня студентів. в дослідженнях 
приймали участь 25 студентів, 
які тестувалися протягом 4-х 
років. Розглянуто показники со-
матичного здоров’я студентів:  
антропометричні, функціональ-
ні показники серцево-судинної 
системи, функціональна проба 
з дозованим фізичним наванта-
женням. виявлено вплив форм 
організації навчального процесу 
на рівень індивідуального (со-
матичного) здоров’я студентів. 
встановлено, що руховий режим 
студента повинен становити не 
менш 6 годин на тиждень (4 го-
дини – практичні заняття, 2 годи-
ни – оздоровче плавання).

Попрошаев А.В., Чумаков О.В., Кашинский 
Г.А. Влияние традиционной, традиционно-
секционной и секционной форм органи-
зации учебных занятий по физическому 
воспитанию на уровень соматического 
здоровья студентов (1-4 курсов). Проведен 
анализ авторских программ по физическо-
му воспитанию студентов. в исследованиях 
принимали участие 25 студентов, которые те-
стировались в течение 4-х лет. Рассмотрены 
показатели соматического здоровья студен-
тов: антропометрические, функциональные 
показатели сердечно-сосудистой системы, 
функциональная проба с дозированной физи-
ческой нагрузкой. Установлено влияние форм 
организации учебного процесса на уровень 
индивидуального (соматического) здоровья 
студентов. Установлено, что двигательный ре-
жим студента должен составлять не менее 6 
часов в неделю (4 часа – практические заня-
тия, 2 часа – оздоровительное плавание).

Poproshaev O.V., Chumacov O.V., 
Kashynsky G.A. Influence traditional, 
traditionally-sectional and sectional 
forms of organization of lessons 
on physical education on a level 
of somatic health of students (1-4 
courses). The analysis of the author 
programs is conducted on physical 
education of students. 25 students were 
tested during 4th years. The indexes of 
somatic health of students are considered: 
anthropometric, functional indexes of the 
cardiovascular system, functional test 
with the dosed physical loading. Influence 
of forms of organization of educational 
process is set on an individual (somatic) 
level of health of students. It is set that 
the motive mode of student must make 
no less than 6 hours in a week (4 hours 
are practical employments, 2 hours is the 
health swimming).

Ключові слова:
фізичне виховання, студенти, 
ефективність, традиційна, 
секційна, індивідуальний, сома-
тичний, здоров’я.

физическое воспитание, студенты, 
эффективность, традиционная, секционная, 
индивидуальный, соматический, здоровье.
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Вступ. 1

Забезпечення здоров’я, формування здорового 
способу життя – це проблема багатофакторна. Пред-
мет «Фізичне виховання» є однією зі складових, що 
мають розв’язувати цю проблему, і як наслідок – він 
має зазнати суттєвих змін у руслі провідних ідей ре-
формування сучасної та зарубіжної освіти.

В основу вітчизняної системи фізичного виховання 
закладено комплекс показників обсягу щотижневої 
рухової активності, рівень спеціальних знань про 
особливості рухової активності сучасної людини, 
її фізичний розвиток, стан функціональних систем 
організму, фізичної працездатності та рухових 
здібностей. Завданнями держави у сфері фізичного 
виховання і масового спорту є удосконалення 
системи фізичного виховання в закладах освіти. Це 
підтверджується внесенням змін до Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт», які набрали чинності 
з 1 січня 2011 року, а саме у розділі ІІІ «Фізична 
культура» у статті 26 «Фізична культура у сфері освіти» 
зазначається, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної 
культури в навчальних закладах. Фізична культура 
у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток 
фізичного здоров’я учнів та студентів, комплексний 
підхід до формування розумових і фізичних здібностей 
особистості, вдосконалення фізичної та психічної 
підготовки до активного життя, професійної діяльності 
на принципах індивідуального підходу, пріоритету 
оздоровчої спрямованості, широкого використання 
різноманітних засобів та форм фізичного виховання 
і масового спорту, безперервності цього процесу 
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протягом усього життя. …навчальні заклади з 
урахуванням місцевих природних умов, інтересів 
учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх 
рухової активності… . Керівники навчальних закладів 
зобов’язані забезпечувати створення сприятливих умов 
для належної рухової активності учнів та студентів. 
Необхідно відмітити статтю 14 цього закону «Центри 
студентського спорту вищих навчальних закладах», 
яка набирає чинності з 1 січня 2012 року. В цій статті 
зазначається, що центри студентського спорту вищих 
навчальних закладів – заклади фізичної культури та 
спорту, які забезпечують створення умов для поєднання 
у вищому навчальному закладі та підготовки студентів, 
зокрема, до участі у чемпіонатах Європи та світу серед 
студентів з видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх 
універсіадах [Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших 
законодавчих актів України: 17. 11. 2009 р. № 1724-VI // 
www.nau.kiev.ua]. Таким чином в навчальних закладах 
пріоритет надається традиційно-секційній та секційній 
формам організації навчальних занять з врахуванням 
місцевих природних умов та інтересів учнів і студентів. 
Це підтверджується і наказами Міністерства освіти і 
науки України № 278 від 27.12.2008 р «Про затвердження 
заходів, спрямованих на реформування системи 
фізичного виховання учнів та студентської молоді у 
навчальних закладах України», де у п.13 зазначено, 
що потрібно забезпечити розвиток секційних форм 
організації фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах, починаючі з 01.09.2009 р. Крім того, звертає 
на себе увагу наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 642 від 09.07.2009 р. «Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента», 
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де у п. 1.4 підкреслено, що потрібно організувати 
навчальні заняття з фізичного виховання в обсязі 4-х 
годин на тиждень, як позакредитну дисципліну. … Для 
студентів старших курсів фізичне виховання проводити 
у формі секційних занять [Про затвердження заходів, 
спрямованих на реформування системи фізичного ви-
ховання учнів та студентської молоді у навчальних 
закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 27.12.2008 р.  № 278 // www. nau. kiev. ua.; 
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за 
вільним вибором студента : Наказ Міністерства освіти 
і науки України від 09. 07. 2009 р. № 642 // www. nau. 
kiev. ua]. Відповідно до цих наказів вищі навчальні 
заклади України повинні переходити на секційну 
форму викладання навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» замість традиційного, існуючого до цього 
часу, загального курсу. Тема переходу на секційну форму 
є достатньо дискусійною. Тому необхідно визначити 
вплив різних форм організації фізичного виховання 
на рівень індивідуального здоров’я студентів, щоб 
говорити про ефективність використання секційної 
або загальної форми організації навчальних занять з 
фізичного виховання.

Робота виконана за планом науково-дослідницької 
роботи кафедри фізичного виховання Національно-
го університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого» на 2008-2011 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. На підставі аналізу динаміки 

показників соматичного здоров’я студентів 1-4 років 
навчання, виявити вплив традиційної, традиційно-
секційної та секційної форм організації навчально-
го процесу на рівень індивідуального (соматичного) 
здоров’я студентів. 

Для досягнення мети були визначені наступні за-
вдання:

Провести аналіз існуючих авторських програм з 1. 
фізичного виховання студентів ВНЗ України, які 
готують фахівців різного профілю;

Відібрати найінформативнішу та просту у прак-2. 
тичному використанні методику, яка дозволяє 
визначати рівень індивідуального здоров’я 
студентської молоді;

Визначити рівень соматичного (індивідуального) 3. 
здоров’я студентів-юристів 1-4 років навчання, 
які займалися за різними формами організації 
навчальних занять з фізичного виховання та на 
підставі цього зробити висновок про вплив цих  
форм на організм студентів.

Для розв’язання поставлених завдань у роботі 
використовувалися загальноприйняті методи дослі-
дження:

теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів • 
науково-методичної літератури;
методика кількісної експрес оцінки рівня соматич-• 
ного здоров’я за Г. Л. Апанасенком;
педагогічний експеримент;• 
методи математичної статистики.• 

Методика дослідження. Дослідження проводило-
ся у Національному університеті «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» з 2008 по 2011 рр. 
Для вирішення поставлених задач дослідження нами 

була обстежена група студентів, у яких протягом 4-х 
років (на першому, другому, третьому та четвертому 
курсах) визначався рівень індивідуального здоров’я. 
На першому та другому курсах студенти займалися 
за традиційною програмою загального курсу (за на-
вчальним розкладом). На третьому курсі традиційно-
секційна форма організації навчального процесу, з 68 
годин у семестр: 34 відведено на загальний курс за 
навчальним розкладом і 34 години – на секційну ро-
боту за розкладом спортивно-оздоровчих секцій поза 
навчальний час. На четвертому курсі 52 години сек-
ційних занять у позанавчальний час.

Рівень індивідуального здоров’я студентів визна-
чається за методикою кількісної експрес оцінки рівня 
соматичного здоров’я, розробленою Г.Л.Апанасенком. 
Обрання із багатьох існуючих саме цієї методики обу-
мовлено тим, що вона дає можливість комплексно 
визначити функціональний стан організму за показ-
никами кардіореспіраторної та м’язової системи, в 
якій формалізовані у кількісних одиницях (балах) і 
пов’язуються за рівнем індивідуального здоров’я. Ця 
методика складається з визначення антропометрич-
них і функціональних показників та їх індексів [1, 4] .

Вимірювання антропометричних та фізіометрич-
них показників таких, як довжина тіла, маса тіла, жит-
тєва ємкість легень та сила м’язів кисті проводиться 
за загальноприйнятою методикою [2] .

Методика тестування соматичного здоров’я сту-
дентів, яку ми використовували, була випробувана в 
НаУКМА та описана у роботах Зеленюк О.В. [4, 5]. 
Перш за все, готується набір інструментів та прила-
дів, до якого входять медичні ваги, спірометр, тоно-
метр, секундомір, ростомір.

Процедура проведення тестувань соматичного 
здоров’я студентів має таку послідовність:

вимірювання антропометричних показників (до-• 
вжина та маса тіла, ЖЕЛ, кистьова динамометрія);
визначення функціональних показників серцево-• 
судинної системи (пульс у стані спокою, артеріаль-
ний тиск);
проведення функціональної проби з дозованим фі-• 
зичним навантаженням (20 присідань за 30 с).

Тестування рівня соматичного здоров’я студентів 
1-го, 2-го, 3-го та 3-го курсів проводилось протягом 
останнього тижня практичних занять (2, 4, 6 та 7 
семестрів), приділивши йому до 50 хвилин часу.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати тестування соматичного здоров’я 

студентів-юристів 1-3 курсів відображені на рис.1., 
четвертого курсу на рис. 2.

Графічне відтворення кількісної характеристи-
ки рівня соматичного здоров’я першокурсників (за 
експрес-методикою Г.Л. Апанасенка) свідчить про те, 
що абсолютна більшість студентів має рівень соматич-
ного здоров’я не вище середнього (86 %). Відповідно: 
високий (4 %), вище середнього (10 %), середній (20 
%), нижче середнього (41 %) та низький (25 %). Це го-
ворить про низький рівень індивідуального здоров’я 
студентів вже на першому курсі.

Аналізуючи дані, отримані нами за результатами 
тестування на другому курсі, слід наголосити, що 
рівень соматичного здоров’я студентів поліпшився. 
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Високий та вище середнього остався незмінний (від-
повідно 4 % та 10 %), середній зріс на сім відсотків, 
з 20 % на першому курсі до 27 % на другому, а ниж-
че середнього та низький зменшився на 4 та 3 відсо-
тка відповідно (нижче середнього 41 % на першому 
курсі і 37 % на другому; низький 25 % на першому і 
22 % на другому). Покращення рівня індивідуального 
здоров’я студентів на другому курсі ми пов’язуємо на-
самперед з тим, що деякі студенти даної групи відвід-
ували відділення оздоровчого плавання, яке працює в 
академії, де на їх організм так само як і на заняттях з 
фізичного виховання, діяло дозоване фізичне наван-
таження. Отже руховий режим студента становив не 
менш 6 годин на тиждень (практичні заняття з фізич-
ного виховання – 4 години та оздоровче плавання 2 
години), що є науково обґрунтованим оптимальним 
руховим режимом здорової людини. 

Аналізуючи графічні дані рис. 1, ми бачимо, що 
соматичне здоров’я студентів з кожним роком поліп-
шується. Високий рівень залишився незмінним (4%), 
а вище середнього зріс на 2 % і на третьому курсі до-
рівнює 12 %.

Цікаво те, що середні та вище середнього рівень 
індивідуального здоров’я студентів на третьому курсі 
однаковий, і дорівнює 32 %. Відповідно середній зріс 
на 5% (з 27 на другому курсі до 32 на третьому), а ниж-
че середнього знизився на 5% (з 37 на другому курсі 
до 32 на третьому). Зниження ми також спостерігаємо 
і низького рівня соматичного здоров’я студентів з 25 
% на першому курсі до 20 % на третьому курсі.

Цю позитивну тенденцію підвищення індивіду-
ального здоров’я студентів ми насамперед пов’язуємо 
з тим, що на третьому курсі студенти займалися за 
новою традиційно-секційною навчальною програ-
мою, яка передбачала розподіл годин 50/50, тобто з 
загальних 68 годин на семестр: 34 були у сітці годин, 
як загальний курс за навчальним розкладом, а 34 го-
дини – це секційна робота за розкладом спортивно-
оздоровчих секцій поза навчальний час. Позитивним 
в секційній формі викладання навчальної дисципліни 
є те, що студент за розкладом роботи секції може об-

рати спортивну оздоровчу секцію, в який він бажає 
займатися в цьому навчальному році. З урахуванням 
матеріально-спортивної бази кафедри та спортивної 
спеціалізації викладачів, кафедра змогла запропонува-
ти на вибір студентів 6 спортивних оздоровчих секцій, 
це: волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон, 
атлетична гімнастика та оздоровча гімнастика для 
студентів спеціальної медичної групи. Крім вибору 
спортивно-оздоровчої секції студент має право обра-
ти день тижня та час відвідування секції за розкладом 
її роботи. 

Це позитивно вплинуло на відвідування навчаль-
них занять студентів, оскільки вони могли відвідувати 
навчальні заняття в зручний для них час та на секціях 
займатися улюбленим видом рухової діяльності. Крім 
того, студентам дозволялось відвідувати секційні за-
няття не один раз на тиждень, а 2, 3 і більше, що теж 
значним чином вплинуло на підвищення рівня індиві-
дуального здоров’я студентів-юристів третього курсу.

Показники соматичного здоров’я студентів четвер-
того курсу відображенні на рис. 2.

На четвертому курсі ми спостерігаємо зріст серед-
нього рівня соматичного здоров’я студентів  з 32 % 
на третьому курсі до 38 % на четвертому і знижен-
ня нижче середнього та низького рівня соматичного 
здоров’я студентів відповідно на 2 % та 4 % у по-
рівняні зі студентами третього курсу. На четвертому 
курсі, відповідно до навчального плану, заплановано 
52 години секційної робот (4 години на тиждень). Ка-
федра організувала навчальні заняття по спортивно-
оздоровчим відділенням: спортивні ігри (волейбол, 
баскетбол, бадмінтон, настільний теніс), атлетична 
гімнастика, загальна фізична підготовка та оздоровча 
гімнастика для студентів спеціальної медичної групи. 
Таким чином студенти, відповідно до їх фізкультурно-
спортивних інтересів, на навчальних заняттях займа-
лися лише улюбленим видом рухової діяльності, під 
керівництвом висококваліфікованих викладачів ка-
федри. Це сприяло підвищенню мотивації студентів 
до відвідування навчальних занять, що у свою чергу 
вплинуло на підвищення рівня соматичного здоров’я 

Рис.1 Характеристика рівня соматичного здоров я студентів-юристів з першого 
по третій курс (1 – перший курс; 2 – другій курс; 3  – третій курс)
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студентів четвертого курсу, у порівнянні зі студента-
ми третього курсу.

Загалом, аналізуючи графічні данні соматичного 
здоров’я студентів юристів 1-4 курсу можемо зазна-
чити, що рівень індивідуального здоров’я студентів 
з кожним роком поліпшується: вище середнього зріз 
на 2 %  (з 10 % на першому курсі, до 12 % на чет-
верному курсі), середній збільшився на 18 % (з 20 
% на першому курсі, до 38 % на четверному курсі), 
нижче середнього на низький навпаки зменшилися у 
студентів-юристів четвертого курсу, у порівняні з пер-
шим, відповідно на 11 % та 9 %. 

Проведений педагогічний експеримент підтвер-
джує значний оздоровчий ефект секційної форми ор-
ганізації навчальних занять з «Фізичного виховання», 

на рівень індивідуального (соматичного) здоров’я 
студентів-юристів, що пов’язано насамперед з під-
вищенням мотивації студентів до відвідування на-
вчальних занять унаслідок вільного вибору студентів 
спортивно-оздоровчих секцій на навчальний семестр.

Висновок. 
Секційна форма організації навчального процесу з 

дисципліни «Фізичне виховання» позитивно впливає 
на відвідування навчальних занять студентами, що у 
свою чергу має значний вплив на рівень індивідуаль-
ного здоров’я тих, хто займається.

У подальшому перспектива подальших розвідок у 
даному напрямі може торкатися питань динаміки по-
казників соматичного здоров’я студентів 1-5 курсів.
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Ефективність експериментального змісту  

фізичного виховання в оволодінні учнями 4–5 класів  
прийомами гри у волейбол і гандбол

Прозар М. В.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
вивчено ефективність розробле-
ного змісту у вирішенні завдання 
із оволодіння учнями 4–5 класів 
прийомами гри у волейбол і 
гандбол. У експерименті взяли 
участь 93 дівчинки і 81 хлопчик. 
Оцінено стан оволодіння при-
йомами волейболу і гандболу. 
використовувались відповідні 
рухові завдання та нормати-
ви, що передбачали 12-бальну 
шкалу оцінювання досягнень. 
визначені  педагогічні умови у 
вирішенні завдань. Зазначаєть-
ся необхідність при формуванні 
змісту уроків фізичної культури 
враховувати особливості змі-
ни показників фізичного стану 
учнів. Рекомендовано вивчення 
окремих прийомів спортивних 
ігор з їх реалізацією у вигляді 
цілісної рухової діяльності.

Прозар Н. В. Эффективность эксперимен-
тального содержания физического воспи-
тания в овладении учащимися 4–5 клас-
сов приемами игры в волейбол и гандбол. 
Изучена эффективность разработанного со-
держания в решении задания по овладению 
учениками 4-5 классов приемами игры в во-
лейбол и гандбол. в эксперименте приняли 
участие 93 девочки и 81 мальчик. Оценено 
состояние овладения приемами волейбола 
и гандбола. Использовались соответствую-
щие двигательные задания и нормативы, ко-
торые предусматривали 12-бальную шкалу 
оценивания достижений. Определены  педа-
гогические условия в решении заданий. От-
мечается необходимость при формировании 
содержания уроков физической культуры 
учитывать особенности изменения показа-
телей физического состояния учеников. Ре-
комендуется изучение отдельных приемов 
спортивных игр с их реализацией в виде 
целостной двигательной деятельности.

Prozar N.V. Efficiency of experimental 
maintenance of physical education in 
a capture by a schoolchildren of 4-5 
classes by the receptions of playing 
volleyball and handball. Efficiency of 
the developed maintenance is studied 
in teaching of schoolchildren receptions 
of playing volleyball and handball. In 
experiment took part schoolchildren of 4-5 
classes (93 girls and 81 boy). The state 
of domain the receptions of volleyball and 
handball is appraised. The proper motive 
tasks and norms were utilized. They 
provided for 12-ball scale of evaluation 
of achievements. Pedagogical terms are 
certain in the decision of tasks. A necessity 
is marked at forming of maintenance of 
lessons of physical culture to take into 
account the features of change of indexes of 
bodily condition of schoolchildren. The study 
of separate receptions of sporting games 
is recommended with their realization as 
integral motive activity.

Ключові слова:
учні, класі, програма, фізичне 
виховання, спортивні ігри, екс-
перимент, зміст.

ученики, класс, программа, физическое вос-
питание, спортивные игры, эксперимент, 
содержание.

schoolchildren, class, program, physical 
education, sporting games, experiment, 
maintenance.

6

Вступ.1

Високоефективними і провідними у вирішенні за-
вдань фізичного виховання учнів початкової та осно-
вної шкіл є спортивно-ігрові вправи (Виленская Т.Е., 
2006; Вільчковський Е.С., 1998; Приступа Є., 1999; 
Селуянов В.Н., 2000; Цьось А.В., 2005). Водночас ре-
зультати використання навчальних програм з фізично-
го виховання таких учнів [5; 9] засвідчують існування 
комплексу недоліків, пов’язаних з вирішенням його 
завдань, передусім – покращення фізичного стану 
(Глазун Т.В., 2006; Гуменна О.А., 2006; Кравчук Я.І., 
2010; Москаленко Н.В., 2009; Швець О.П., 2011). Зо-
крема значна кількість уроків фізичної культури учнів 
4–5 класів відзначається низькою моторною щільніс-
тю, що значною мірою зумовлено методичними осо-
бливостями початкового етапу оволодіння прийомами 
спортивних ігор та вивчення іншого матеріалу про-
грами, передусім – з гімнастики [1], (Давиденко О.В., 
2003; Дубогай О.Д., 2005; Іващенко Л.Я., 2008; Швай 
О.Д., 2000), унаслідок чого не досягаються необхідні 
параметри фізичного навантаження. Інший недолік – 
вивчення лише окремих прийомів спортивних ігор, 
що значно ускладнює їх реалізацію у вигляді цілісної 
рухової діяльності [2], (Железняк Ю.Д., 2005; Кунян-
ский В.А., 2009; Кофман Л.Б., 1998; Осадчая Т.Ю., 
2008),а разом з недостатнім урахуванням побажань 
учнів виконувати певні види фізичних вправ – не 
сприяє підвищенню їх інтересу і мотивації до уроків 
такого змісту (Ильин Е.П., 2002; Круцевич Т.Ю., 2003; 
Сінгаєвський С.М., 2002). Крім цього, програми з фі-
зичного виховання учнів початкової [5] та основної 
© Прозар М. в., 2011

[9] шкіл лише частково враховують сприятливий вік 
для початку занять визначеними спортивними іграми: 
матеріал з баскетболу починають вивчати у другому, 
гандболу – четвертому, волейболу – п’ятому класах, 
хоча за результатами проведеного аналізу таким є 
вік відповідно 8–9, 11–12 і 10–11 років (Волков Л.В., 
2010; Губа В.П., 2000; Платонов В.Н., 1988; Селеянов 
В.Н., 2000), тобто третій, п’ятий і четвертий роки на-
вчання дітей у школі.

Частково розв’язанню означеної проблеми мо-
жуть сприяти дані про високу ефективність кон-
центрованого (протягом одного-двох навчальних 
років) вивчення всіх основних прийомів баскетболу 
[4] та необхідність при формуванні змісту уроків 
фізичної культури враховувати, передусім особли-
вості зміни показників фізичного стану учнів [3;8], 
(Присяжнюк С.І., 2001; Хрипко І., 2008) і положен-
ня теорії адаптації про терміновий і кумулятивний 
тренувальний ефекти [Бальсевич В.К., 2009; Бутин 
И.М., 2002;) [7]. Проте дотепер відсутні відповід-
ні розробки, що зумовлює необхідність проведення 
таких досліджень.    

Робота виконана згідно із 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 розробле-

ного змісту у вирішенні завдань із навчання учнів 4–5 
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класів прийомам волейболу і гандболу в процесі фі-
зичного виховання в школі.  

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові (аналіз, 
систематизацію), педагогічні (тестування, експери-
мент), математико-статистичні методи. Вивчали стан 
оволодіння прийомами волейболу і гандболу протя-
гом четвертого-п’ятого років навчання дітей у школі. 
Використовували визначені програмами [5; 9] відпо-
відні рухові завдання та нормативи, що передбачали 
12-бальну шкалу оцінювання досягнень. Склад до-
слідних груп: експериментальні (ЕГ) – 31 дівчинка 
і 33 хлопчики, контрольні (КГ) – відповідно 62 і 48, 
які на початку експерименту були учнями четвертих 
класів. Відмінність використаного у дослідних групах 
змісту полягала у такому: в ЕГ діти починаючи із чет-
вертого класу вивчали прийоми волейболу, починаю-
чи із п’ятого – додатково прийоми гандболу, тоді як 
у КГ – навпаки; у перших зміст фізичного виховання 
формували і реалізовували із урахуванням, у других – 
без урахування визначених нами педагогічних умов. 
Такий розподіл ігор зумовлювався тим, що за чинною 
програмою учні четвертого і п’ятого класів розпочи-
нають вивчати по одній новій спортивній грі. Для за-
безпечення однакових умов порівнювали дані ЕГ та 
КГ,отримані тільки протягом п’ятого року навчання 
(лише наприкінці цього етапу діти оволодівають при-
йомами обох спортивних ігор). 

Результати дослідження
З м і н и у р е з у л ь т а т а х  в и к о н а н н я  в и в 

ч е н и х  п р и й о м і в. На початку експерименту оцін-
ки за виконання прийомів волейболу в ЕГ дівчаток і 
ЕГ хлопчиків були значно вищими ніж у КГ, тоді як 
за виконання прийомів гандболу, навпаки – вищими в 
останніх. Ураховуючи особливості організації експе-
рименту одержані результати були закономірними.

Наприкінці навчального року у дослідних гру-
пах значно покращилися оцінки за виконання при-
йомів волейболу, але із певними особливостями. 
Так у ЕГ дівчаток найбільший приріст отримали у 
виконанні:розміщення і переходу гравців на майдан-
чику – оцінка зросла на 72,5 %, передачі м’яча дво-
ма руками зверху над собою у парах (56,9 %), стій-
ки волейболіста (54,2 %), тоді як у КГ оцінки за їхнє 
виконання покращилися відповідно на 45,4 %, 49,8 і 
52,8 % (р<0,001), тобто значно менше ніж у перших 
(табл.1). За виконання інших вивчених прийомів оцін-
ки у КГ покращились у межах 25,6–55,2 %, але най-
більше за виконання пересування у стійці волейбо-
ліста (приріст 55,2 %), стійки волейболіста (52,8 %), 
прийому-передачі м’яча двома руками знизу із наки-
дання партнером (51,5 %) (р<0,001). Водночас дівчат-
ка цієї дослідної групи не змогли виконати жодного 
вивченого прийому на оцінки високого рівня, тоді як 
у ЕГ таких було 4; на оцінки достатнього рівня вони 
виконували відповідно 6 і 5 прийомів, на оцінки се-
реднього рівня – 3 і жоден.

Результативність виконання дівчатками цих до-
слідних груп прийомів гандболу наприкінці експери-
менту засвідчила, що у ЕГ покращення відбувалося 

значно більшим темпом ніж у КГ (див. табл. 1). При 
цьому у перших найбільше зросли оцінки за виконан-
ня ловіння м’яча двома руками на місці в парах (при-
ріст 150 %), передачі м’яча у стінку з відстані три ме-
три за 30 с (141,5 %), пересування у стійці гандболіста 
(127,3 %) та ловіння і передачі м’яча зігнутою рукою 
зверху в русі (122,5 %).У КГ оцінки за виконання цих 
прийомів покращилися відповідно на 22,5 %, 16,4 %, 
17,6 % і 23,6 % (р<0,001).

Підвищення оцінок за виконання інших вивчених 
прийомів у ЕГ склало від 102,2 % до 120,5 %, тоді як 
у КГ – тільки від 13,8 % до 17,6 %,але в усіх випад-
ках було суттєвим (р<0,001). Водночас виявили, що 
у КГ дівчатка не змогли виконати жодного вивченого 
прийому на оцінку високого рівня, тоді як у ЕГ таких 
прийомів було 5, на оцінку достатнього рівня – відпо-
відно 8 і 4, середнього – 1 і жоден.

У дослідних групах хлопчиків наприкінці експе-
рименту отримали дані, що відрізнялися від встанов-
лених на початку та засвідчували,передусім суттєве 
покращення у них оцінок за виконання всіх вивчених 
прийомів волейболу (табл. 2).  Проте вони відрізня-
лися приростом результатів: у ЕГ він був найбільшим 
у прийомі «розміщення і перехід гравців на майдан-
чику», – оцінка за виконання покращилася на 95,5 %, 
«пересуванні в стійці» (приріст 73,4 %), «передачі 
м’яча двома руками зверху від стіни» (72,5 %) та «пе-
редачі м’яча двома руками зверху в парах» (70,2 %) 
(р<0,001);оцінки за виконання інших вивчених при-
йомів волейболу покращилася дещо менше (у межах 
від 27,1 % до 66,1 %), але також на рівні р<0,001. 

Що стосується КГ,то тут найвищим приростом 
відзначалися оцінки за виконання хлопчиками стійки 
волейболіста (приріст 65,6 %), пересування у стійці 
(65,7 %), прийому-передачі м’яча двома руками зни-
зу над собою на місці (63,8 %) та цього прийому, але 
із накидання партером (65,6 %) (р<0,001). Оцінки за 
виконання інших вивчених прийомів покращились у 
межах від 51,8 % до 60,6 % (р<0,001). 

Як видно, незважаючи на вищі вихідні дані у ЕГ 
ніж у КГ, приріст у більшості прийомах був практич-
но однаковий, що наприкінці забезпечило такі резуль-
тати: останні не змогли виконати жодного вивченого 
прийому на оцінку високого рівня, тоді як у ЕГ їй від-
повідало виконання 6, на оцінки достатнього рівня – 
відповідно 6 і 3, середнього – 3 і жодного прийомів.

Виконання тими самими хлопчиками прийомів 
іншої вивченої спортивної гри, а саме гандболу, на-
прикінці експерименту відзначалося такими особли-
востями: у ЕГ, незважаючи на відсутність у попере-
дній рік навчання завдання такого змісту, покращення 
оцінок було значно більшим ніж у КГ, хлопчики якої в 
означений період вивчали прийоми гри у гандбол від-
повідно до вимог програми (див. табл.2).

Конкретизували зазначене такі дані: у ЕГ найбіль-
шим зростанням відзначалися  оцінки за виконання 
стійки гандболіста (приріст 132,6 %), ловіння м’яча 
двома руками на місці в парах (159 %), передачі м’яча 
зігнутою рукою зверху в парах на місці (147,5 %),  ло-
віння і передачі м’яча зігнутою рукою зверху в русі 
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Таблиця 1

Результативність виконання прийомів волейболу і гандболу у дослідних групах дівчаток,  
які були ученицями 5 класів, на етапах формувального експерименту

Прийом  
спортивної гри Гр

уп
а На початку Наприкінці Зміна Достовірність

відмінності
x m x m абс.зн. у % t1 t2

волейбол

Стійка
волейболіста

ЕГ 7,2 0,15 11,1 0,16 3,9 54,2 17,78*** 12,28
***КГ 5,08 0,13 7,76 0,22 2,7 52,8 10,5***

Розміщення та перехід
гравців на майданчику

ЕГ 5,1 0,14 8,8 0,21 3,7 72,5 14,66*** 12,79
***КГ 3,5 0,11 5,09 0,2 1,6 45,4 3,96***

Пересування у стійці
волейболіста

ЕГ 6,7 0,19 8,9 0,17 2,2 32,8 8,63*** 4,71
***КГ 4,89 0,13 7,59 0,22 2,7 55,2 5,79***

Передача м’яча двома руками
зверху над собою на місці

ЕГ 7,1 0,17 10,5 0,21 3,4 47,9 12,58*** 12,22
***КГ 4,57 0,12 6,87 0,21 2,3 50,3 9,51***

Передача м’яча двома
руками зверху від стіни

ЕГ 5,6 0,15 8,4 0,17 2,8 50,0 12,35*** 6,58
***КГ 4,44 0,13 6,57 0,22 2,1 48,0 8,34***

Передача м’яча двома
руками зверху в  парах

ЕГ 5,8 0,17 9,1 0,22 3,3 56,9 11,87*** 8,74
***КГ 4,38 0,11 6,56 0,19 2,2 49,8 9,93***

Прийом-передача м’яча двома
руками  знизу над соб. на 
місці

ЕГ 7,6 0,20 10,1 0,25 2,5 32,9 7,81*** 11,55
***КГ 5,04 0,12 6,33 0,21 1,3 25,6 10,9***

Прийом-передача м’яча
двома руками знизу від стіни

ЕГ 6,7 0,18 8,9 0,17 2,2 32,8 8,89*** 9,51
***КГ 4,24 0,12 6,33 0,21 2,1 49,3 8,64***

Прийом-передача м’яча двома
руками знизу, з накид. партн.

ЕГ 8,7 0,18 10,3 0,20 1,6 18,4 5,95*** 5,33
***КГ 5,83 0,11 8,83 0,19 3,0 51,5 13,7***

гандбол

Стійка 
гандболіста

ЕГ 4,9 0,13 10,1 0,17 5,2 106,1 23,3*** 9,61
***КГ 7,1 0,13 8,1 0,12 1,0 14,1 5,65***

Пересування у 
стійці гандболіста

ЕГ 4,4 0,09 10,0 0,20 5,6 127,3 25,53*** 8,38
***КГ 6,8 0,12 8,0 0,13 1,2 17,6 6,78***

Зупинка подвійним 
кроком та стрибком

ЕГ 4,4 0,09 8,9 0,18 4,5 102,3 22,36*** 6,31
***КГ 6,4 0,14 7,5 0,13 1,1 17,2 5,76***

Ловіння м’яча двома 
руками на місці в парах

ЕГ 4,2 0,12 10,5 0,22 6,3 150,0 25,14*** 7,18
***КГ 7,1 0,14 8,7 0,12 1,6 22,5 8,68***

Передача м’яча зігнутою 
рукою зверху в парах на місці

ЕГ 4,4 0,09 9,7 0,22 5,3 120,5 22,3*** 4,7
***КГ 6,8 0,10 8,5 0,13 1,7 25,0 10,4***

Ловіння та передача м’яча 
зігнутою рукою зверху в русі

ЕГ 4,0 0,10 8,9 0,21 4,9 122,5 21,07*** 8,32
***КГ 5,5 0,14 6,8 0,14 1,3 23,6 6,57***

Передача м’яча 
на дальність

ЕГ 3,9 0,12 8,5 0,23 4,6 117,9 17,73*** 7,57
***КГ 4,7 0,11 6,5 0,13 1,8 38,3 10,6***

Ведення 
м’яча 15 м

ЕГ 4,6 0,12 9,3 0,18 4,7 102,2 21,73*** 13,1
***КГ 5,8 0,11 6,6 0,10 0,8 13,8 5,38***

Передача м’яча у стіну 
з відстані 3 м за 30 с

ЕГ 4,1 0,12 9,9 0,17 5,8 141,5 27,87*** 16,35
***КГ 5,5 0,14 6,4 0,13 0,9 16,4 4,71***

П р и м і т к а. Тут і далі позначено: «*» – р<0,05; «**» – р<0,01; «***» – р<0,001
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(139,5 %), передачі м’яча у стінку з відстані трьох ме-
трів за 30 с (147,6 %) (р<0,001). Зміни у виконанні ін-
ших вивчених прийомів хоча і були дещо меншими(у 
межах 106,1– 119,1 %), але також статистично значу-
щими (на рівні р<0,001).

Водночас у КГ такі межі склали лише від 12,3 % до 
20,3 %, за винятком прийомів, що розглядали як домі-
нуючі в аспекті найбільшого приросту результатів. До 
останніх віднесли: стійку гандболіста (приріст 22,2 
%), ловіння м’яча двома руками на місці в парах (23,5 
%), ловіння та передачу м’яча зігнутою рукою в русі 
(26,8 %), передачу (кидок) м’яча на дальність (26,3 %) 
та передачу м’яча в стіну з відстані трьох метрів за 30 
с (23,5 %) (р<0,001).         

Е ф е к т и в н і с т ь  в и к о р и с т а н н я  в и в ч 
е н и х  п р и й о м і в у  і г р о в і й  д і я л ь н о с т і. 
Використання у дослідних групах запропонованих ва-
ріантів змісту сприяло неоднаковому ефекту в аспекті 
застосування п’ятикласниками вивчених прийомів у 
ігровій діяльності. Зокрема, проведені наприкінці на-
вчального року двосторонні навчальні ігри з волейбо-
лу засвідчили перевагу дівчаток і хлопчиків ЕГ над 
КГ, – зі сформованих у кожному випадку 6 команд, се-
редній результат у двох партіях склав відповідно 15:8, 
15:9 та  15:7, 15:8. 

Виявлена перевага значно мірою була прогнозова-
ною, оскільки у ЕГ вивчати прийоми волейболу роз-
почали із четвертого, тоді як у КГ в цей час вивчали 

Таблиця 2
Результативність виконання прийомів волейболу і гандболу у дослідних групах хлопчиків,  

які були учнями 5 класів, на етапах формувального експерименту

Прийом спортивної гри

Гр
уп

а На початку Наприкінці Зміна Достовірність
відмінності

x m x m абс.зн. у % t1 t2
волейбол

Стійка
волейболіста

ЕГ 6,2 0,12 10,3 0,15 4,1 66,1 21,3*** 11,9
***КГ 4,18 0,12 6,92 0,24 2,7 65,6 10,2***

Розміщення та перехід
гравців на майданчику

ЕГ 4,4 0,11 8,6 0,18 4,2 95,5 19,9*** 14,9
***КГ 3,03 0,1 4,6 0,2 1,6 51,8 7,02***

Пересування у стійці
волейболіста

ЕГ 6,4 0,16 11,1 0,13 4,7 73,4 22,8*** 15,3
***КГ 4,49 0,1 7,44 0,2 3,0 65,7 13,2***

Передача м’яча двома руками
зверху над собою на місці

ЕГ 6,8 0,12 10,4 0,15 3,6 52,9 18,7*** 17,1
***КГ 3,98 0,09 6,39 0,18 2,4 60,6 12,0***

Передача м’яча двома
руками зверху від стіни

ЕГ 5,1 0,13 8,8 0,13 3,7 72,5 20,1*** 13,1
***КГ 3,77 0,1 5,89 0,18 2,1 56,2 10,3***

Передача м’яча двома
руками зверху в  парах

ЕГ 5,7 0,14 9,7 0,21 4,0 70,2 15,9*** 14,0
***КГ 3,84 0,09 5,93 0,17 2,1 54,4 10,9***

Прийом-передача м’яча двома
руками  знизу над соб. на місці

ЕГ 7,6 0,19 10,3 0,18 2,7 35,5 10,3*** 12,8
***КГ 4,25 0,1 6,96 0,19 2,7 63,8 12,6***

Прийом-передача м’яча
двома руками знизу від стіни

ЕГ 5,3 0,13 8,8 0,13 3,5 66,0 19,0*** 12,1
***КГ 3,81 0,1 6,11 0,18 2,3 60,4 11,2***

Прийом-передача м’яча двома
руками знизу, з накид. партн.

ЕГ 8,5 0,18 10,8 0,13 2,3 27,1 10,4*** 11,6
***КГ 4,91 0,1 8,13 0,19 3,2 65,6 15,0***

гандбол
Стійка 
гандболіста

ЕГ 4,3 0,11 10,0 0,15 5,7 132,6 30,6*** 13,2
***КГ 6,3 0,11 7,7 0,09 1,4 22,2 9,85***

Пересування у 
стійці гандболіста

ЕГ 4,7 0,12 10,3 0,16 5,6 119,1 28,0*** 11,7
***КГ 6,9 0,15 8,1 0,10 1,2 17,4 6,65***

Зупинка подвійним 
кроком та стрибком

ЕГ 4,5 0,12 9,3 0,15 4,8 106,7 25,0*** 10,1
***КГ 6,5 0,13 7,3 0,13 0,8 12,3 4,4***

Ловіння м’яча двома 
руками на місці в парах

ЕГ 3,9 0,09 10,1 0,13 6,2 159,0 39,2*** 9,25
***КГ 6,8 0,11 8,4 0,13 1,6 23,5 9,4***

Передача м’яча зігнутою 
рукою зверху в парах на місці

ЕГ 4,0 0,09 9,9 0,14 5,9 147,5 35,5*** 8,37
***КГ 6,9 0,11 8,3 0,13 1,4 20,3 8,22***

Ловіння та передача м’яча 
зігнутою рукою зверху в русі

ЕГ 3,8 0,08 9,1 0,11 5,3 139,5 39,0*** 12,3
***КГ 5,6 0,14 7,1 0,12 1,5 26,8 8,13***

Передача м’яча 
на дальність

ЕГ 4,5 0,12 9,7 0,14 5,2 115,6 28,2*** 12,6
***КГ 5,7 0,13 7,2 0,14 1,5 26,3 7,85***

Ведення 
м’яча 15 м

ЕГ 4,9 0,10 10,1 0,16 5,2 106,1 27,6*** 11,2
***КГ 6,5 0,12 7,8 0,13 1,3 20,0 7,35***

Передача м’яча у стіну 
з відстані 3 м за 30 с

ЕГ 4,2 0,09 10,4 0,14 6,2 147,6 37,3*** 10,1
***КГ 6,8 0,11 8,4 0,14 1,6 23,5 8,99***
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визначені чинною програмою прийоми гандболу. Про-
тягом навчання у п’ятому класі в ЕГ удосконалювали 
техніку вивчених прийомів, у КГ,- виконуючи зміст 
програми тільки розпочали їхнє вивчення.

Проте прогноз інших результатів, а саме у двосто-
ронніх навчальних іграх з гандболу між тими самими 
парами команд дівчаток ЕГ і КГ, а також хлопчиків, 
виявився протилежним вищезазначеному: в усіх шес-
ти парах команд дівчаток представниці ЕГ одержали 
перемогу над представницями КГ, а середній результат 
усіх цих партій склав 6:3 на користь перших. Аналогіч-
ні дані отримали після таких ігор між шістьма парами 
команд хлопчиків з тією різницею, що середній резуль-
тат тут склав 9:3 на користь представників ЕГ.    

Висновки
1. Використовуючи зміст, що враховує визначені 

педагогічні умови,учні 4–5 класів досягають знач-
но кращих результатів в оволодінні прийомами 
волейболу і гандболу порівняно із використанням 
традиційного змісту: наприкінці п’ятого класу в 
першому випадку дівчатка виконували 4, хлопчики 

– 6 прийомів волейболу на високому, інші прийоми 
– на достатньому рівнях, тоді як у другому випад-
ку – жодного на високому, по 6 і по 3 відповідно 
на достатньому й середньому рівнях. Оволодіння 
прийомами гандболу було таким: дівчатка 
експериментальної групи -5 прийомів на оцінку 
високого, 4 – достатнього рівнів, контрольної – 
відповідно жодного і 8, а 1 – на оцінку середнього 
рівня; хлопчики – відповідно 7 прийомів  на оцінку 
високого, 2 – достатнього рівнів та всі 9 – на оцінку 
достатнього рівня.

2. Ефективність розробленого змісту підтверджено та-
кож результатами двосторонніх ігор, – всі команди 
дівчаток і хлопчиків експериментальних груп ви-
грали у команд контрольних груп: середній резуль-
тат двох партій волейболу склав відповідно 15:8, 
15:9 та 15:7, 15:8, гри у гандбол – 6:3 та 9:3.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

вдосконалення змісту навчального матеріалу, підходів 
до вивчення спортивних ігор і покращення фізичного 
стану дітей, які є учнями інших класів.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Диференційована комплексна фізична реабілітація  
при хронічному обструктивному захворюванні легенів

Рубан Л.А.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянута загальна характерис-
тика хронічного обструктивного 
захворювання легенів, класифі-
кація і клініка. Охарактеризовані 
сучасні підходи до призначення 
реабілітаційних засобів. Доведе-
но, що лікувальну фізичну культу-
ру при захворюваннях органів ди-
хання застосовують на всіх етапах 
реабілітації хворих. Зазначено, 
що лікувальна дія фізичних вправ 
проявляється у вигляді чотирьох 
основних механізмів. встановле-
но, що при розвитку дихальної 
недостатності на перший план 
виступає механізм формування 
компенсації та тонізуючого впли-
ву. в подальшому – механізм тро-
фічної дії, нормалізації функцій. 

Рубан Л.А. Дифференцированная ком-
плексная физическая реабилитация при 
хроническом обструктивном заболева-
нии легких. Рассмотрена общая характе-
ристика хронического обструктивного забо-
левания легких, классификация и клиника. 
Охарактеризованы современные подходы к 
назначению реабилитационных средств. До-
казано, что лечебную физическую культуру 
при заболеваниях органов дыхания приме-
няют на всех этапах реабилитации больных. 
Отмечено, что лечебное действие физиче-
ских упражнений проявляется в виде четы-
рех основных механизмов. Установлено, что 
при развитии дыхательной недостаточности 
на первый план выступает механизм фор-
мирования компенсации и тонизирующего 
влияния. в дальнейшем – механизм трофи-
ческого действия, нормализации функций. 

Ruban L.A. Differentiated complex 
physical rehabilitation at the chronic 
obstructive disease of lights. General 
description of chronic obstructive 
disease of lights, classification and clinic 
is considered. The modern going is 
described near setting of rehabilitation 
facilities. It is well-proven that a medical 
physical culture at the diseases of 
breathing organs is applied on all of the 
stages by the rehabilitations of patients. 
It is marked that the medical action of 
physical exercises shows up as four basic 
mechanisms. It is set that at development of 
respiratory insufficiency the mechanism of 
forming of indemnification and restorative 
influence comes forward on the first plan. 
In future is a mechanism of trophic action, 
normalizations of functions. 

Ключові слова:
хронічний, обструктивний, за-
хворювання, легені, лікувальна 
фізична культура, дихальна ре-
абілітація.

хронический, обструктивный, заболева-
ние, легкие, лечебная физическая культу-
ра, дыхательная реабилитация.

chronic, obstructive, disease, lights, 
medical physical culture, respiratory 
rehabilitation.

Вступ. 1

Хронічне обструктивне захворювання  легенів 
(ХОЗЛ) – захворювання, що характеризується про-
гресуючою бронхіальною обструкцією, зворотною 
лише частково. Прогресуюча бронхіальна обструкція 
зумовлена запальною «відповіддю» легенів на інгаля-
ційну експозицію пошкоджувальних частинок і газів 
(Чучалин А.Г., 2001) [2].

ХОЗЛ є однією з найважливіших причин захво-
рюваності та смертності в світі. Як свідчать сучасні 
епідеміологічні дослідження, в країнах Європи та 
Північної Америки на ХОЗЛ страждають від 4 до 15% 
дорослого населення. За даними ВOОЗ, захворювання 
щорічно стає причиною смерті більше 2,75 млн.осіб. 

Хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ) – одне з найбільш поширених і обтяжливих 
захворювань з погляду непрацездатності, інвалідності, 
смертності та соціально-економічних витрат як 
в Україні, так і у світі [1, 4, 5]. Статистичні дані 
сьогодення свідчать про те, що ХОЗЛ зустрічається 
у 4 – 6 % дорослої популяції в різних країнах світу 
[5]. ВОOЗ передбачає, що до 2020 року ця патологія 
з 12 місця найпоширеніших у світі захворювань 
посідатиме 5-те місце, як причина смертності – з 6-го 
підніметься на 3-тє, а за соціально-економічними 
збитками – займе 5-те місце [1, 5, 6]. За показниками 
інвалідності на сьогодні ця проблема посідає 12 місце 
[4]. Згідно останнім рекомендаціям міжнародної про-
грами GOLD (перегляд 2006 р.) ХОЗЛ слід розглядати 
як захворювання, якому можна запобігти та лікувати.

В Україні ця проблема вкрай загострена. ХОЗЛ 
належить першість серед хвороб органів дихання. 
Зокрема, за останнє десятиріччя показник захворю-
ваності на ХОЗЛ (до 2004 року – хронічний обструк-
© Рубан Л.А., 2011

тивний бронхіт) збільшився на 6,9%, а питома вага 
серед уперше виявлених захворювань склала близько 
38,0% [4]. За даними офіційної статистики, в Украї-
ні захворюваність на ХОЗЛ у 10 разів вище, ніж при 
бронхіальній астмі. Відповідно, зростає і смертність 
від ХОЗЛ (41,2 на 100000 населення), що у 3,2 рази 
перевищує цей показник при пневмонії (12,8) та у 
34 рази (1,2) при бронхіальній астмі [4]. При цьому, 
показники смертності та інвалідності найстрімкіше 
зростають, насамперед, серед чоловіків у працездат-
ному віці [4]. Тому пріоритетним завданням щодо збе-
реження роботоздатністі людини у працездатному віці 
є вдосконалення ранньої діагностики зниження фізич-
ної роботоздатності хворих на ХОЗЛ для своєчасного 
формування реабілітаційних програм, трудових ре-
комендацій і запобігання подальшого прогресування 
захворювання [2]. Встановлено, що пацієнти з ХОЗЛ 
переносять від одного до чотирьох і більш загострень 
захворювання протягом року. Як показали недавно 
проведені дослідження, саме частота загострень є од-
ним з найбільш важливих чинників, що визначають 
якість життя хворих на ХОЗЛ, темпи прогресування 
захворювання й економічні витрати. 

У зв'язку з цим лікування на ранніх етапах захво-
рювання, профілактика важких форм ХОЗЛ є дуже ак-
туальним завданням сучасної медицини.

Останнім часом зроблені серйозні зусилля з впро-
вадження сучасних підходів до лікування хворих на 
ХОЗЛ, первинної, вторинної та третинної профілакти-
ки хвороби (Клячкин Л.М., 1997; Каптелин А.Ф., 1995; 
Лещенко И. В., 2007). Впроваджуються національні 
та локальні клінічні рекомендації, міжнародні реко-
мендації «Глобальна стратегія діагностики, лікування 
і профілактики хронічного обструктивного захворю-
вання легенів» за програмою GOLD (Global Initiative 
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for Chronic Obstructive Lung Disease – Глобальна іні-
ціатива з ХОЗЛ), виконуються багаточисельні наукові 
роботи, зокрема з епідеміології, навчання пацієнтів, 
реабілітації, сучасної лікарської терапії, боротьби з 
дихальною недостатністю, дослідження ролі інфек-
ції та вакцино профілактики (Чучалин А.Г., 2001) [6]. 
Найважливішим розділом у подоланні ХОЗЛ є бороть-
ба з курінням тютюну як основним фактором ризику 
розвитку цієї хвороби. В той же час рівень куріння 
тютюну в нашій країні залишається ще дуже високим, 
а зовнішню рекламу сигарет можна зустріти на кож-
ному куті.

Значну роль у покращенні стану хворих на ХОЗЛ 
і профілактиці цього захворювання грають засо-
би фізичної реабілітації такі, як лікувальна фізична 
культура, масаж, фізіотерапія, дієтичне харчування і 
інші. Вони допомагають хворим позбутися шкідливих 
звичок, зокрема куріння, покращують стан дихаль-
ної, серцево-судинної системи пацієнтів, зміцнюють 
м’язову систему, посилюють імунореактивність. Од-
нак, у доступній нам сучасній спеціальній літературі 
ми не знайшли рекомендацій щодо диференційовано-
го комплексного застосування засобів фізичної реабі-
літації при ХОЗЛ з урахуванням переважаючої форми 
перебігу захворювання, тобто бронхітичної або ем-
фізематозної. Все це визначило актуальність даного 
дослідження та дозволило сформулювати мету та за-
вдання роботи.

Робота виконується згідно „Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 р.р.” за темою: „Традиційні та 
нетрадиційні методи фізичної реабілітації при захво-
рюваннях різних систем організму та пошкодженнях 
опорно-рухового апарату в осіб різного ступеня тре-
нованості”. Шифр теми 4.1.   Державний реєстрацій-
ний номер 0111U000194.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: надати медико-біологічне обґрун-

тування необхідності диференційованого підходу до 
призначення комплексу засобів фізичної реабілітації 
при хронічному обструктивному захворюванню ле-
гень з урахуванням ступеня дихальної недостатності.

Завдання роботи:
1. Вивчити та проаналізувати сучасну спеціальну 

літературу з проблеми фізичної реабілітації хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легенів.

2. Розкрити етіологію, патогенез, класифікацію та 
клінічний перебіг даного захворювання.

Результати дослідження.
Хронічне обструктивне захворювання легенів – 

хронічне запальне захворювання, що виникає під 
впливом різних факторів екологічної агресії (факторів 
ризику), головним з яких є куріння тютюну; що про-
тікає з переважним ураженням дистальних відділів 
дихальних шляхів і паренхіми легенів, формуванням 
емфіземи легенів (ЕЛ); нерідко супроводжуване поза 
легеневими проявами; що характеризується частково 
зворотним або незворотним обмеженням швидкості 
повітряного потоку; індуковане запальною реакці-
єю, що відрізняється від запалення при бронхіальній 
астмі (БА) та існує незалежно від ступеня тяжкості 
захворювання; що розвивається у схильних осіб і ви-
являється кашлем, продукцією мокротиння та нарос-
таючою задишкою; що має неухильно прогресуючий 
характер з такими виходами, як хронічна дихальна не-
достатність (ХДН) і легеневе серце. Згідно останнім 
рекомендаціям міжнародної програми GOLD (пере-
гляд 2006 р.) ХОЗЛ слід розглядати як захворювання, 
якому можна запобігти та лікувати [6].

У хворих на ХОЗЛ можуть бути присутніми на-
ступні зміни:

Хронічний бронхіт – клінічно визначається як хро-• 
нічний продуктивний кашель протягом 3 місяців 
протягом кожного з двох послідовних років при ви-
ключенні інших причин кашлю.
Емфізема – з погляду патологічної анатомії визнача-• 
ється як наявність постійного розширення несучого 
повітря простору дистальніша за термінальні брон-
хіоли, що супроводжується деструкцією стінок аль-
веол без ознак явного фіброзу (Клапчук В.В. 1995).

Відносний внесок кожного з них у процес захво-
рювання іноді важко точно розмежувати.

Інші стани – погано зворотна бронхіальна обструк-
ція, пов'язана з бронхоектазами, муковісцидозом і ту-
беркульозним фіброзом – не включені у визначення 
ХОЗЛ і повинні бути предметом диференціальної діа-
гностики.

Фактори ризику ХОЗЛ діляться на внутрішні та 
зовнішні (див. табл. 1) (Клапчук В.В. 1995;  Чучалин 
А.Г., 2001).

Внутрішні фактори. Нині мало відомо про гене-
тичні фактори, які збільшують або зменшують ризик 
розвитку ХОЗЛ у конкретного пацієнта (Клапчук В.В. 
1995).

Генетичним фактором, вплив якого добре доведе-
ний, є важкий спадкомий дефіцит α1-антитрипсину 

Таблиця 1
Фактори ризику для ХОЗЛ

Внутрішні фактори Зовнішні фактори
Генетичні фактори
Пол
Гіперреактивність дихальних шляхів, імуноглобулін 
Е і бронхіальна астма

Куріння тютюну
Соціально-економічний
статус
Професія
Забруднення навколишнього середовища
Перинатальна патологія та дитячі хвороби
Рецидивуюча бронхолегенева інфекція
Харчування
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– основного циркулюючого інгібітору сироваткових 
протеаз.

Зовнішні фактори. Куріння тютюну повсюдно 
є найбільш важливим фактором ризику в розвитку 
ХОЗЛ (Клапчук В.В. 1995; Пєшкова О.В., 2000; Чу-
чалин А.Г., 2001). У курців сигарет спостерігається 
підвищена поширеність респіраторних симптомів і 
розладів легеневої функції, збільшене річне зниження 
ОФВ1 і підвищена смертність від ХОЗЛ у порівнянні з 
некурящими. Ці відмінності між курцями сигарет і не-
курящими прямо залежать від інтенсивності куріння. 
Курці люльок і сигар хворіють на ХОЗЛ і вмирають 
від цієї хвороби частіше, ніж некурящі, хоча за цими 
показниками вони відстають від курців сигарет.

Вік, в якому почато куріння, загальну кількість 
пачко-років і поточний статус куріння є прогностич-
ними показниками для смертності від ХОЗЛ. Не в усіх 
курців розвивається ХОЗЛ, що свідчить про генетичну 
модифікацію ризику у конкретного пацієнта. Точний 
відсоток курців, у яких розвивається ХОЗЛ, невідо-
мий. Звичайно вказується цифра 15-20%, що нижче за 
дійсний рівень, оскільки ХОЗЛ часто не діагностуєть-
ся, а важливість захворювання недооцінюється.

ХОЗЛ є підступною хворобою, яка триває роками, 
причому початкова фаза часто не діагностується (Ма-
лишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 2000;  Чучалин 
А.Г., 2001 ).

У клінічній картині ХОЗЛ виділяють дві крайні 
прояви хвороби:
1. Бронхітичний тип («сині отечники»).
2. Емфізематозний тип («рожеві пихтелки») (див. 

табл. 2.) [Чучалин А.Г., 2001].
Бронхітичний тип [Малишевский М.В., 2007]. 

Хворих протягом багатьох років турбує кашель з мо-
кротинням. Майже всі вони – злісні курці. Спочат-
ку кашель виникає лише взимку, і, не дивлячись на 
часті загострення, хворий звертається до лікаря тіль-
ки під час найважчих з них. З часом кашель стає по-
стійним, збільшуються частота, тривалість і тяжкість 
загострень. У більшості випадків хворого примушує 
звернутися до лікаря поява задишки при фізичному 
навантаженні; до цього часу у нього виявляють важку 
обструкцію бронхів. Деякі хворі звертаються по ме-

дичну допомогу лише після появи набряків унаслідок 
правошлуночкової недостатності, та зовсім небагато 
вперше потрапляють до лікувальної установи вна-
слідок гострої дихальної недостатності (виражений 
ціаноз, набряки, сопор).  Для цих хворих характерні 
надмірна вага та ціаноз.

Емфізематозний тип [Малишевский М.В., 2007]. 
Хворі протягом тривалого часу скаржаться на задиш-
ку при фізичному навантаженні та несильний кашель 
з мізерним слизовим мокротинням. Загострення вна-
слідок інфекції (з виділенням слизисто-гнійного мо-
кротиння) спостерігаються рідко. Статура при емфі-
зематозному типі ХОЗЛ звичайно астенічна. Нерідко 
наголошується схуднення із-за невідповідності кало-
рійності їжі енергетичним потребам організму.

Характерною особливістю перебігу ХОЗЛ у всіх 
випадках є неухильне прогресування захворювання, 
навіть на ранніх етапах, коли людина не відчуває себе 
хворим, але формування патологічних змін у респіра-
торній системі вже йде. Як правило, відмова від ку-
ріння та лікувальні заходи здатні знизити швидкість 
прогресування хвороби, проте зупинити її не вдаєть-
ся. Час наступу важкої стадії ХОЗЛ різний у кожно-
му конкретному випадку. Термінальна стадія захво-
рювання характеризується важкою задишкою при 
щонайменшому фізичному навантаженні, втратою 
м'язової маси, вираженими змінами психіки.

Сучасні підходи до призначення лікувальних і 
реабілітаційних заходів при ХОЗЛ. Основні напрями 
лікування хронічного обструктивного захворювання 
легенів. Мета лікування: профілактика прогресуван-
ня хвороби; полегшення симптомів; підвищення то-
лерантності до фізичного навантаження; поліпшення 
якості життя; профілактика та лікування ускладнень; 
профілактика та лікування загострень; зменшення 
смертності.

Основні напрями лікування: зниження впливу фак-
торів ризику; освітні програми; медикаментозне ліку-
вання.

Припинення куріння – перший обов'язковий крок 
у програмі лікування ХОЗЛ. Хворий повинен чітко 
усвідомлювати шкідливий вплив тютюнового диму 
на дихальну систему. Припинення куріння є єдиним 

Таблиця 2
Основні ознаки фенотипів ХОЗЛ

Ознаки Переважно
бронхітичний

Переважно
емфізематозний

Співвідношення основних 
симптомів Переважає кашель Переважає задишка

Обструкція Виражена Виражена
Гіперінфляція Слабо виражена Сильно виражена

Забарвлення шкірних
покривів Дифузний синій ціаноз Рожево-сірий відтінок шкіри

Легеневе серце Розвивається рано Розвивається пізно
Поліцитемія Не характерна Можлива

Кахексія Не характерна Часто є
Тривалість життя Менше Більше
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ефективним і економічно обґрунтованим способом, 
що дозволяє скоротити ризик розвитку ХОЗЛ і запо-
бігти прогресуванню захворювання.

Виробничі шкідливості, атмосферні та хатні по-
лютанти. Зниження ризику несприятливого впливу 
атмосферних і хатніх полютантів вимагає як індиві-
дуальних заходів профілактики, так і громадських і 
гігієнічних заходів. Первинні профілактичні заходи 
полягають у елімінації або скороченні впливу різних 
патогенних субстанцій на робочому місці, не менш 
важливою є вторинна профілактика – епідеміологіч-
ний контроль і раннє виявлення ХОЗЛ.

Освітні програми. При ХОЗЛ навчання грає важ-
ливу роль. Найбільший потенційний вплив на пере-
біг ХОЗЛ має навчання хворих з метою спонукання до 
відмови від куріння. Хворим на ХОЗЛ необхідне ро-
зуміння природи захворювання, факторів ризику, ве-
дучих до прогресування хвороби, усвідомлення влас-
ної ролі та ролі лікаря для досягнення оптимального 
результату лікування. Навчання повинне проводити-
ся по всіх аспектах лікування захворювання та може 
мати різні форми: консультації лікаря або іншого ме-
дичного працівника, хатні програми, заняття вдома, 
повноцінні програми легеневої реабілітації.

Медикаментозне лікування. Медикаментозна тера-
пія використовується у поєднанні з немедикаментоз-
ними впливами для профілактики та контролю симп-
томів захворювання, поліпшення легеневої функції, 
скорочення частоти та тяжкості загострень, поліпшен-
ня загального стану та підвищення толерантності до 
фізичного навантаження.

Проблема реабілітації хворих на ХОЗЛ стоїть дуже 
гостро. До недавнього часу в нашій країні під реабі-
літацією розумілося санаторно-курортне лікування зі 
всім характерним для цього набором заходів і проце-
дур. Якщо розглядати такий підхід, то він мало чим 
відрізняється від лікування з тією лише різницею, що 
він проводиться в умовах санаторію або курортної по-
ліклініки [Белевский А.С., 2007].

У той же час останніми роками відбулися суттєві 
зміни як у розумінні сутності реабілітації пацієнтів, 
страждаючих на патологію легенів, так і в наповненні 
самих реабілітаційних програм. Однак при цьому за-
кономірно встає питання про те, що таке реабілітація.

Згідно останнім спільним рекомендаціям Амери-
канського торакального товариства й Європейського 
респіраторного товариства визначення виглядає та-
ким чином: «Легенева реабілітація – мультідисциплі-
нарна, заснована на доказовій базі, всеосяжна система 
заходів для хворого на хронічне захворювання органів 
дихання, що має клінічно значущий перебіг захворю-
вання та порушення рівня повсякденної активності. 
Інтегрована у щоденне лікування, пульмонологічна 
реабілітація покликана зменшити прояви хвороби, 
оптимізувати функціональний статус, поліпшити ко-
оперативність і зменшити вартість лікування за ра-
хунок стабілізації або зменшення системних проявів 
хвороби» (Чучалин А.Г., 2007) [3, 4].

Таким чином, якщо коротко переказати попередній 
абзац, то найважливішим завданням реабілітації є по-

ліпшення соціальної адаптації пацієнта, порушеної 
внаслідок настання немочі, що є наслідком хронічної 
хвороби.

Основною причиною немочі всіх хворих на захво-
рювання легенів є зниження фізичних можливостей, 
однак більшість робіт нині сфокусована на хворих на 
ХОЗЛ. Це пов'язано з тим, що саме у цих пацієнтів 
спостерігається найбільше падіння переносності фі-
зичного навантаження, а ефект від лікарської терапії 
може бути значно посилений шляхом впровадження 
реабілітаційних програм. 

Дихальна реабілітація. Гіперсекреція, порушен-
ня мукоціліарного кліренсу та утруднення виділення 
мокротиння із дихальних шляхів є частими подіями у 
хворих із загостренням ХОЗЛ, тому заходи, спрямова-
ні на поліпшення кліренсу мокротиння, можуть забез-
печити додатковий клінічний ефект [http://www.gold-
copd.com]. До таких методів належать перкуторний 
масаж, вібрація грудної клітини, постуральний 
дренаж і «кашльові» прийоми. Фізична реабілітація 
при загостренні ХОЗЛ і навіть у важких хворих, 
що знаходяться на ІВЛ (стимуляція периферичної 
мускулатури), покращує ефективність лікування та 
результат. Місце фізіотерапії у лікуванні хворих із 
загостренням ХОЗЛ поки спірно: деякі погоджувальні 
документи рекомендують їх використання, тоді як 
інші ні.

Реабілітаційні заходи при ХОЗЛ складаються з 
таких компонентів: навчання пацієнтів; психологічна 
підтримка; фізичне тренування; корекція маси тіла 
[Белевский А.С., 2007].

Навчання пацієнтів. У вітчизняній літературі 
можна зустріти відомості про високу ефективність 
групових занять для хворих на ХОЗЛ, у зарубіжних 
дослідженнях ставлення до навчання хворих на ХОЗЛ 
скептичніше. При аналізі різних варіантів проведення 
занять з’ясувалося, що найбільш ефективним є 
індивідуальне навчання в поєднанні з фізичною 
реабілітацією.

Тим не менше, навчання хворих є найважливішим 
фактором, який дозволяє надавати необхідну для 
пацієнта інформацію, та повинно, безумовно, 
включатися в реабілітаційну програму. За результатами 
міжнародних і вітчизняних досліджень можна 
рекомендувати проведення занять у малих групах або 
(що переважно) індивідуально, тривалість занять не 
повинна перевищувати 1 годину, а загальна кількість 
занять – від трьох до п’яти. Основними темами 
повинні бути: будова легенів і бронхів; причини 
ХОЗЛ; відмова від куріння; правила лікування ХОЗЛ; 
техніка використання інгаляторів; загострення; 
фізичне тренування; прийоми полегшення задишки; 
киснетерапія й операція з приводу емфіземи. Поєднання 
навчальних занять з фізичними тренуваннями значно 
покращує результати навчання.

Психологічна підтримка є важливим, проте деколи 
дуже важко здійснюваним заходом реабілітаційної 
програми. Психотерапія, антидепресанти можуть 
дати позитивний ефект, однак підтверджуючих 
це досліджень досить мало. В той же час фізична 
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реабілітація, структуровані бесіди про хворобу та 
методи покращення самопочуття володіють самі 
по собі психотерапевтичною дією. Навіть при 
застосуванні програм психотерапії дослідниками 
визнається, що успіх в основному спостерігається у 
пацієнтів, що отримують фізичні тренування. 

Фізичне тренування. У пульмонологічній 
реабілітації фізичне тренування розглядається 
як основний захід щодо покращення фізичних 
можливостей [Белевский А.С., 2007]. Цей аспект 
понад усе вивчений для хворих на ХОЗЛ. Крім прямого 
покращення функції периферичної мускулатури 
фізичні тренування сприяють покращенню мотивації, 
покращують настрій, зменшують симптоми хвороби 
та позитивно впливають на серцево-судинну 
систему. Приступаючи до виконання фізичних 
тренувань, хворий повинен одержувати повноцінне 
медикаментозне лікування, носове дихання повинно 
бути максимально нормалізовано, для забезпечення 
безпеки процедури повинен бути проведений стрес-
тест, а також виявлені та по можливості скоректовані 
всі обставини, здатні перешкодити проведенню 
занять.

Методика тренувань. Для тренувань нижньої групи 
м’язів застосовуються вправи на велоергометрі або 
доріжці, що біжить, для верхньої групи – тренування 
з легкими гантелями, обважнювачами на зап’ястках 
або еспандерами [Белевский А.С., 2007]. Тренування 
з інтенсивним навантаженням призводять до більшо-
го успіху, проте у хворих на ХОЗЛ, що ніколи раніше 
не проходили фізичних тренувань, є виражена м'язова 
слабкість і порушення функції суглобів, що серйозно 
перешкоджає впровадженню інтенсивних тренувань. 
У зв'язку з цим тренування низької інтенсивності з 
поступовим збільшенням часу та об'єму навантажень 
є більш бажаними. Не рекомендується застосовувати 
як тренувальну вправу підйом тяжкості із-за небезпе-
ки виникнення синкопи. Телемоніторування функцій 
серцево-судинної системи рекомендується на почат-
ку занять і в разі виникнення небезпеки порушення 
ритму. Для хворих, у яких під час тренувань розви-
вається гіпоксемія, а також для отримуючих тривалу 
киснетерапію повинно бути передбачено забезпечен-
ня інгаляціями кисню. У літературі є вказівки на те, 
що навіть у хворих без гіпоксемії інгаляції кисню по-
кращують переносність фізичного навантаження під 
час тренувань. У зв'язку з цим рекомендується завжди 
поєднувати фізичні тренування з інгаляцією кисню 
(Белевский А.С., 2007; Гнитецкая Т.В., 2002; Клячкин 
Л.М., 1997; Малишевский М.В., 2007). У деяких па-
цієнтів переносність фізичних тренувань може бути 
поліпшена із застосуванням неінвазивної вентиляції 
легенів під час вправ.

Ефективність тренування респіраторних м'язів за-
лишається предметом інтенсивного вивчення. У не-
щодавніх дослідженнях показана висока ефективність 
зростаючого порогового навантаження на вдиху та 
видиху, яка призводить до покращення переносності 
фізичних навантажень і функціонального стану леге-
нів. При повній неможливості застосування фізичних 

тренувань унаслідок крайньої детренованості або для 
хворих у надто важкому стані може бути рекомендо-
вана нейром'язова електростимуляція периферичних 
м'язів.

Звичайно тренування проводять 2-3 рази на тиж-
день протягом періоду тривалістю до 7 тижнів. Одне 
заняття триває від 20 до 40 хв. залежно від вихідних 
фізичних можливостей пацієнта та супутніх станів. 
Загальною проблемою є те, що схильність до само-
стійних тренувань у домашніх умовах без фізичного 
реабілітолога у хворих на ХОЗЛ надто низка.

Корекція маси тіла. Не дивлячись на те, що зміни 
маси тіла відбуваються при багатьох захворюваннях 
легенів, основна маса робіт присвячена цьому фено-
мену у хворих на ХОЗЛ.

Корекція маси тіла для виснажених пацієнтів вклю-
чає білкову дієту з підвищенням калоража, введення 
анаболічних стероїдів, причому дані заходи повинні, 
безумовно, поєднуватися з фізичними тренуваннями 
щоб уникнути накопичення жирової маси. Є дані про 
позитивну дію креатину, препаратів, що модифікують 
енергетичний обмін, однак підкреслюється їх адитив-
на роль по відношенню до фізичних навантажень.

Таким чином, фізична реабілітація (або фізична 
терапія) є найважливішою невід'ємною частиною ве-
дення хворих на ХОЗЛ, значно поліпшуючою резуль-
тати лікування.

Застосування засобів фізичної реабілітації при 
ХОЗЛ

Лікувальну фізичну культуру при захворюваннях 
органів дихання застосовують на всіх етапах реабілі-
тації хворих (Гнитецкая Т.В., 2002; Зайцев В.П., 1992 
). Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у ви-
гляді чотирьох основних механізмів, серед яких при 
розвитку дихальної недостатності на перший план ви-
ступає механізм формування компенсації та тонізую-
чого впливу, а в подальшому – механізм трофічної дії, 
нормалізації функцій (схема 1) [Клячкин Л.М., 1997; 
Епифанов В.А., 2002; Каптелин А.Ф., 1995; Лещенко 
И. В., 2007; Клапчук В.В. 1995; Малишевский М.В., 
2007; Пєшкова О.В., 2000)]. 

Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, сприят-
ливо впливають на нервово-регуляторні механізми 
керування вегетативними функціями організму, під-
силюють моторно-вісцеральні рефлекси, активізують 
органічні взаємозв'язки між рухом і диханням.

Фізичні вправи при їхньому лікувальному засто-
суванні, рефлекторно та гуморально збуджуючи ди-
хальні центри, сприяють поліпшенню вентиляції і га-
зообміну. Під впливом занять лікувальною фізичною 
культурою підвищується загальний тонус і поліпшу-
ється нервово-психічний стан хворого; тонізується 
центральна нервова система; поліпшуються нервові 
процеси в корі великих півкуль головного мозку і вза-
ємодія кори і підкіркових центрів; активізуються за-
хисні сили організму; створюється оптимальний фон 
для використання всіх механізмів лікувальної дії фі-
зичних вправ. Все це є проявом тонізуючої дії ліку-
вальної фізичної культури.



95

2011

12

Систематично застосовувані фізичні вправи, по-
ліпшуючи крово- та лімфообіг у легенях і плеврі, 
сприяють більш швидкому розсмоктуванню ексудату.

І, нарешті, застосування фізичних вправ може 
сприяти нормалізації порушеної дихальної функції. В 
основі механізму нормалізації лежить перебудова па-
тологічно зміненої регуляції функції органів зовніш-
нього дихання. Кінцевий апарат інтерорецепторів, що 
відновляється при регенерації, створює передумови 
для нормалізації рефлекторної регуляції дихання.

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях 
органів дихання є широке застосування спеціальних 
дихальних вправ [Малишевский М.В., 2007; Пєш-
кова О.В., 2000]. Використовують вольове кероване 
статичне, динамічне та локалізоване дихання. Перше 
залучає до роботи дихальні м'язи і сприяє нормаліза-
ції відношення вдих-видих; друге поєднує дихання 
з рухами і підсилює вдих або видих; третє підсилює 
дихальні рухи у визначеній ділянці грудної клітки і 
одночасно обмежує її в іншій частині. Хворих навча-
ють довільної зміни частоти, глибини і типу дихання, 
подовженого видиху, який може додатково збільшува-
тися за рахунок вимови звуків і їх сполучень.

Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже 
важливим є вибір правильного вихідного положення 
хворого, що дозволяє посилити вентиляцію в обох чи в 
одній легені, верхній, нижній або середній її частині.

При побудові комплексів лікувальної гімнастики і 
самостійних занять слід передбачати вправи на зміц-
нення дихальних м'язів і розслаблення.

Основним засобом ЛФК є гімнастичні вправи. 
Серед них головне значення мають дихальні вправи, 
що поділяються на статичні, динамічні та дренажні. 
Статичні дихальні вправи виконують у стані спо-
чинку без рухів кінцівками і тулубом у різноманітних 
вихідних положеннях, у той час як динамічні дихаль-
ні вправи проводять у поєднанні з рухами рук, ніг і 
тулуба. Вправи, що спрямовані на відтік мокротин-
ня й ексудату з бронхів і легенів, прийнято називати 
дренажними вправами. Дихальні вправи зміцнюють 
дихальні м'язи, збільшують рухливість легень і груд-
ної клітини, навчають хворого правильному акту ди-
хання та покращують діяльність дихальної і серцево-
судинної систем. Як відзначають О.М. Кокосов і Е.В. 
Стрельцова [цит. за Пєшкова О.В., 2000], удоскона-

лення функціональних можливостей дихальної систе-
ми за допомогою дихальних і загальнозміцнювальних 
вправ допомагає керувати соматовегетативними функ-
ціями організму, попереджати захворювання органів 
дихання, підвищувати тонус організму та його опір-
ність впливу різноманітних несприятливих чинників 
зовнішнього середовища. Найбільша увага приділя-
ється навчанню хворих тому, як поєднувати правиль-
не дихання з різноманітними фізичними вправами в 
основних вихідних положеннях – стоячи, при ходьбі.

Лікувальні ефекти масажу: тонізуючий, актопро-
текторний, вазоактивний, трофічний, метаболічний, 
лімфодренуючий, імуностимулюючий, седативний, 
анальгетичний.

Фізіотерапію застосовують на всіх етапах реабілі-
тації [Малишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 2000]. 
Основними механізмами лікувальної дії фізичних ме-
тодів є нервово-рефлекторний і гуморальний.

Хворим рекомендовано періодично проходити 
санаторно-курортне лікування.

Механотерапію застосовують на післялікарняних 
етапах реабілітації у вигляді занять на тренажерах для 
підвищення функцій дихальної та серцево-судинної 
систем і фізичної працездатності.

Працетерапію застосовують на післялікарняних 
етапах реабілітації. Використовують відновну праце-
терапію, а в разі необхідності – професійну.

Висновки:
1. Хронічне обструктивне захворювання легенів 

– хронічне запальне захворювання, що виникає 
під впливом різних факторів екологічної агресії 
(факторів ризику), головним з яких є куріння тю-
тюну; що протікає з переважним ураженням дис-
тальних відділів дихальних шляхів і паренхіми 
легенів, формуванням емфіземи легенів (ЕЛ); 
нерідко супроводжуване поза легеневими проява-
ми; що характеризується частково зворотним або 
незворотним обмеженням швидкості повітряного 
потоку; індуковане запальною реакцією.

2. У клінічній картині ХОЗЛ виділяють два крайні 
прояви хвороби: бронхітичний тип («сині отечни-
ки»), емфізематозний тип («рожеві пихтелки»).

3. Основні напрями лікування: зниження впливу 
факторів ризику; освітні програми; медикаментоз-
не лікування.

Нервовий механізм
Гуморальний механізм

Рефлекторна дія (тонізуюча): поліпшення нервових процесів у корі великих півкуль, посилення взаємодії 
кори і підкіркових структур, відновлення правильного акта дихання

Трофічна дія: активізація процесів обміну, крово- і лімфообігу, активізація регенерації, зворотній розвиток змін, 
попередження ускладнень, відновлення еластичності тканини легень, поліпшення оксигенації всього організму

Компенсаторна дія: поліпшення пристосувальних реакцій, мобілізація допоміжних  
механізмів дихання, кровообігу, збільшення утилізації кисню тканинами

Нормалізація порушених функцій: зовнішнього дихання,  
газообміну в легенях і тканинах організму, кровообігу

Схема 1 Основні механізми дії фізичних вправ [Малишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 2000]
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4. Згідно останнім спільним рекомендаціям Амери-
канського торакального товариства і Європейського 
респіраторного товариства рекомендується застосо-
вувати хворим на ХОЗЛ легеневу реабілітацію. 
5. Реабілітаційні заходи при ХОЗЛ складаються з 

таких компонентів: навчання пацієнтів; психологічна 
підтримка; фізичне тренування; корекція маси тіла.

6. Лікувальну фізичну культуру при захворюван-
нях органів дихання застосовують на всіх етапах реа-
білітації хворих. Лікувальна дія фізичних вправ про-

являється у вигляді чотирьох основних механізмів, 
серед яких при розвитку дихальної недостатності на 
перший план виступає механізм формування компен-
сації та тонізуючого впливу, а в подальшому – меха-
нізм трофічної дії, нормалізації функцій.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
розробкою диференційованої комплексної програми 
фізичної реабілітації для хворих при різних формах 
перебігу ХОЗЛ з урахуванням ступеню дихальної не-
достатності.
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Програмування занять фізичними вправами для покращення 

фізичного стану дітей молодшого шкільного віку
Слюсарчук В. В., Єдинак Г.А.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка 
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Анотації:
Розглянуто підходи до форму-
вання і реалізації змісту фізич-
ного виховання учнів початкової 
школи. Розроблено алгоритм 
програмування змісту уроків 
фізичної культури. Програма 
передбачає виконання вимог 
загальних і методичних прин-
ципів фізичного виховання, по-
ложень теорії адаптації, вимог 
чинної програми. Зазначено, 
що заняття повинні передба-
чати: диференційований підхід 
до учнів, урахування інтересів і 
побажань, мотивацією до само-
стійних занять фізичними впра-
вами, забезпечення високої 
моторної щільності. Рекоменду-
ється враховувати особливості 
динаміки показників фізичного 
стану дітей різних соматотипів.  

Слюсарчук В.В., Единак Г.А. Программиро-
вание занятий физическими упражнения-
ми для улучшения физического состоя-
ния детей младшего школьного возраста. 
Рассмотрены подходы по формированию и 
реализации содержания физического вос-
питания учеников начальной школы. Разра-
ботан алгоритм программирования содержа-
ния уроков физической культуры. Программа 
предусматривает выполнение требований 
общих и методических принципов физическо-
го воспитания, положений теории адаптации, 
требований действующей программы. Отме-
чено, что занятия должны предусматривать: 
дифференцированный подход к ученикам, 
учет интересов и пожеланиям, мотивацию 
к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, обеспечению высокой мо-
торной плотности. Рекомендуется учитывать 
особенности динамики показателей физиче-
ского состояния детей разных соматотипов.  

Sljusarchuk V.V., Iedynak G.A. 
Programming of employments physical 
exercises for the improvement of bodily 
condition of children of midchildhood. 
Approaches are considered on forming 
and realization of maintenance of physical 
education of students of initial school. The 
algorithm of programming of maintenance 
of lessons of physical culture is developed. 
The program foresees implementation of 
requirements of general and methodical 
principles of physical education, positions 
of theory of adaptation, requirements 
of the operating program. It is marked 
that employments must provide for: 
differentiated going near students, account 
of interests and to the wishes, motivation 
to independent employments by physical 
exercises, to providing of motor high-
density. It is recommended to take into 
account the features of dynamics of indexes 
of bodily condition of children of different 
somatotype.
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Вступ.1

Дані наукової літератури (Иващенко Л.Я., 2008; 
Круцевич Т.Ю., 2000; Осколкова З.А., 2000; Рибков-
ський А.Г., 2006) та отримані на попередньому етапі 
дослідження [31; 32] свідчать про необхідність про-
грамування занять фізичними вправами, спрямованих 
на покращення фізичного стану дітей шкільного віку. 

Окремі проектувальні дії, а саме їх зміст і умови 
реалізації,що враховують особливості процесу фізич-
ного виховання на сучасному етапі, містяться у не-
значній кількості досліджень дітей підліткового віку 
[1; 5]. Що стосується учнів початкової школи, то такі 
дослідження, по-перше практично відсутні (Давиден-
ко О.В., 2003; Кротов Г.В., 2010), по-друге, вивчають 
лише окремі аспекти порушеної проблеми. Означене 
засвідчує відсутність досліджень із розроблення ал-
горитму для програмування змісту занять, спрямова-
них на покращення фізичного стану дітей 8–10 років 
у процесі фізичного виховання, що у комплексі вра-
ховує відповідні положення галузевої науки, вимоги 
програми і практичний досвід, а отже необхідність 
проведення дослідження у цьому напрямі.

Робота виконується у приватному вищому навчаль-
ному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи 
у сфері фізичної культури і спорту Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006–2010 рр. 
за темою 3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-
нормативні основи фізичного виховання учнів і сту-
дентів». 
© Слюсарчук в. в., Єдинак Г.А., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – розробити на основі теоретико-емпіричних 

даних алгоритм формування і реалізації змісту 
фізичного виховання,спрямованого на покращення 
фізичного стану учнів початкової школи. 

Методи та організація дослідження. Під час 
дослідження використовували загальнонаукові методи: 
аналіз, системний, теоретичного моделювання. 
Ураховували таке: поняття «програма» має декілька 
значень (зміст і план діяльності, коротке викладення 
змісту навчального матеріалу, опис алгоритму 
вирішення завдання [4]);  програмування є процесом 
підготовки до вирішення поставлених завдань і 
передбачає складання «плану вирішення завдання» 
у вигляді набору операцій (алгоритмічне описання 
операцій), опис «плану вирішення завдання» 
(складання програми), транслювання програми у 
вигляді послідовних дій (Сінгаєвський С.М., 2002). 
Водночас виходили із необхідності виконати вимоги 
загальних і методичних принципів фізичного 
виховання (Круцевич Т.Ю., 2008;Шиян Б.М., 2001), 
чинної програми фізичного виховання [6], але 
передусім – пов’язані із реалізацією диференційованого 
підходу до учнів, урахуванням їхніх інтересів і 
побажань, формуванням потреби систематично 
використовувати фізичні вправи у повсякденній 
діяльності, забезпеченням високої моторної щільності 
уроків. Ураховували також закономірність утворення 
накопичувальної адаптації у визначеному напрямі як 
умову досягнення високого результату в покращенні 
фізичного стану учнів (Волков Л.В., 2010). Зазначене, 
а також дані методичної літератури (Виленская Т.Е, 
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2006; Вільчковський Е.С., 1998; Давиденко О.В., 2003; 
Круцевич Т.Ю., 2002; Леськів А.Д., 2000) й інформація, 
отримана у бесідах з учителями фізичного виховання, 
склали основу проектувальних операцій. 

Результати дослідження
На першому етапі програмування визначили 

комплекс проектувальних операцій, кожна із яких 
виконується у встановленій послідовності, а зміст 
спрямований на вирішення певного завдання, на  
другому – конкретизували кожну методичними 
підходами, засобами, методами, методичними 
прийомами, що відповідали змісту операцій і були 
найбільш ефективними, на третьому – визначали 
способи й умови їх реалізації. Перші два етапи 
передбачали таке.

Мета і завдання занять фізичними вправами(1). 
Проектувальна операція необхідна для визначення 
конкретної цілі та шляхів її досягнення в процесі 
фізичного виховання, що є важливим в отриманні 
запланованого результату (Загвязинский В.И., 2001). 
Визначили, що метою у нашому випадку є покращення 
фізичного стану учнів щонайменше до найближчого 
більш високого рівня. Кожне етапне завдання 
передбачало позитивну зміну певного  показника 
із складу визначених на навчальний рік,оперативне 
завдання – виконання змісту кожного уроку фізичної 
культури, його часткове відтворення у позаурочних 
заняттях в школі й самостійних удома.

Форми занять, під час яких вирішуватимуться 
поставлені завдання (2). Визначили, що основними 
формами будуть уроки фізичної культури та само-
стійні заняття вдома; кількість відповідно не відріз-
няється від визначеної[6] та складає одне на тиждень 
у вихідні дні. Такий тижневий обсяг є мінімально 
необхідним для досягнення ефекту,- при оптималь-
них параметрах фізичних навантажень необхідно не 
менше 3–4 занять у тиждень по 30–45 хв [3]. Крім 
цього використовують позаурочні форми: рухливі 
перерви і хвилинки, заняття фізичними вправами до 
початку самопідготовки, масові спортивно-оздоровчі 
заходи. Зміст (за винятком останнього)спрямовували 
на відпочинок учнів, що досягається використанням 
навантажень низької інтенсивності (Шевердина Н.А., 
2008). Водночас використовують додаткову форму, – 
«змагання наприкінці навчальної чверті», спрямовану 
на визначення результатів у вияві фізичних якостей, 
які учні розвивали протягом цього періоду. Змагання 
проводять у вихідний день, зазвичай суботу (за попе-
редньою домовленістю із батьками), а обов’язковою 
умовою є їхня присутність на цьому заході. Ймовір-
ність виконання домашнього завдання збільшується у 
зв’язку із таким: реалізується у вихідний день, тобто 
учні мають достатньо вільного часу; контроль за ви-
конанням і участь у ньому беруть батьки.

Визначення соматотипів учнів (3). Виконання цієї 
проектувальної операції саме на цьому етапі зумов-
лено тим, що із нею пов’язані всі подальші операції, 
а її  призначення – реалізувати вимогу про диферен-
ційований підхід до учнів. Ураховували, що високо-
ефективним і прогностичним критерієм є соматотип, 

оскільки сформовані підгрупи учнів однорідні за 
комплексом показників, передусім морфологічних 
і функціональних (Єдинак Г.А, 2001; Никитюк Б.А., 
2000) (останнє важливо з огляду на поставлену мету). 
Діагностику соматотипу здійснюють за методикою 
Штефко-Островського у модифікації С. С. Дарської, 
оскільки їй немає рівноцінної у вітчизняній та іно-
земній практиках за кількістю передбачених типів та 
чіткістю їх розмежування саме у дітей шкільного віку 
(Губа В.П., 2000).

Визначення складу показників фізичного стану, які 
необхідно покращити (4). Проектувальна операція до-
зволяє конкретизувати для учнів певних соматотипу і 
віку показники фізичної підготовленості, які необхід-
но покращити. У 8 років в усіх дівчаток такими є аб-
солютна м’язова,вибухова сила, а враховуючи сомато-
тип додатково: астеноїдний- координація у циклічних 
локомоціях; торакальний – гнучкість; дигестивний – 
швидкісна сила, гнучкість, координація у циклічних 
локомоціях; м’язовий – швидкісна сила, гнучкість. У 
всіх хлопчиків 8 років необхідно розвивати вибухо-
ву силу,а також: астеноїдний соматотип – координа-
цію у циклічних локомоціях; торакальний – м’язову 
силу;дигестивний – загальну витривалість, м’язову 
силу, гнучкість, координацію у циклічних локомоціях; 
м’язовий – швидкісну й м’язову силу.

У всіх9-річних дівчаток необхідно розвивати швид-
кісну, абсолютну силу, а також:у представниць астено-
їдного соматотипу – вибухову силу;м’язового – силову 
витривалість, вибухову силу, гнучкість, координацію у 
циклічних локомоціях; торакального – силову витри-
валість, вибухову силу, гнучкість; дигестивного – си-
лову, загальну витривалість, координацію у циклічних 
локомоціях. У всіх хлопчиків цього віку такими фі-
зичними якостями є абсолютна м’язова сила,а також: 
у представників астеноїдного соматотипу – швидкісна 
сила; торакального – силова витривалість, швидкісна, 
вибухова сила, гнучкість; дигестивного – координація 
у циклічних локомоціях; м’язового – силова витрива-
лість, вибухова сила. Водночас ураховують закономір-
ність зростання анаеробних та стабілізації аеробних 
можливостей таких дівчаток і хлопчиків[3].

Визначення послідовності розвитку фізичних 
якостей у навчальному році (5). Проектувальна опе-
рація дозволяє врахувати ефект попередніх занять, 
оскільки його накопичення – основа утворення ку-
мулятивної адаптації, без якої неможливо досягти 
покращення фізичних якостей (Волков Л.В., 2010).У 
зв’язку із цим та враховуючи зміст навчального 
матеріалу запропонована послідовність виглядає 
так:вибухова сила–абсолютна м’язова сила–анаеробні 
можливості в ігровій діяльності–абсолютна м’язова 
сила–анаеробні можливості в ігровій діяльності–
абсолютна м’язова сила–вибухова сила–анаеробні 
можливості в ігровій діяльності. У цій послідовності 
передбачають також навантаження, спрямовані на 
покращення швидкісної сили дівчаток м’язового со-
матотипу, а враховуючи рекомендації (Атлер М.Дж., 
2005)- для всіх також на покращення гнучкості під 
час занять удома.
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Урахування інтересів і побажань учнів щодо пев-

них видів фізичних вправ (6). Проектувальна операція 
спрямована на виконання відповідної настанови[6] та 
рекомендацій (Москаленко Н.В., 2009), а необхідність 
її реалізації саме на цьому етапі зумовлена змістом 
наступної операції. Ураховуючи отримані в констату-
вальному експерименті дані необхідно використовува-
ти рухливі ігри (переважно дві-три в окремому уроці), 
передусім із елементами баскетболу і різні естафети, 
а також додаткове до зазначеного побажання дівча-
ток і хлопчиків щодо ігор з елементами гімнастичних 
вправ та футболу відповідно. Також використовують 
рухливі ігри, спрямовані на закріплення й удоскона-
лення вивченого програмного матеріалу.

Дозування вправ для кожного уроку серії та занять 
удома із розвитку встановлених фізичних якостей (7). 
Проектувальна операція передбачає визначення пара-
метрів фізичних навантажень певного спрямування, 
які при мінімальному обсязі сприятимуть в окремому 
уроці (занятті вдома) утворенню термінової адапта-
ції, – основи досягнення накопичувальної адаптації. 
Зокрема для розвитку абсолютної м’язової сили міні-
мально необхідний виконання вправ складає 15–20 хв 
(Кузнецов В.С.,2002),для розвитку швидкісної сили 
-12–15хв(Волков Л.В., 2010), різних видів координації 
– 12–15хв(Лях В.І., 2006), вибухової сили – 20–22хв 
(Линець М.М., 1997), гнучкості – 15–20 повторень 
кожної, але не менше 10 хв у середньому темпі (Ат-
лер М.Дж., 2005), силової і загальної витривалості – 
відповідно 12–15 хв [2] та  6–10 хв у зоні помірної 
інтенсивності(Иващенко Л.Я, 2008),анаеробних мож-
ливостей – у межах від 5–6 хв. (Бутин И.М., 2002) до 
5–8 хв (Волков Л.В., 2010).

Оптимальне дозування вправ у комплексах зазна-
ченого спрямування буде таким. Підвищуючи функ-
ціональні можливості для нормальної реакції у по-
дальшому на більш високі фізичні навантаження під 
час перших 8 уроків використовують бігу повільному 
темпі рівномірним неперервним методом зі швидкіс-
тю50% від максимальної,тривалістю на 1–2 уроках 6 
хв, на кожному наступному – більше на одну хвилину 
до 12хв на останньому.

Анаеробні можливості учнів покращують в ігро-
вій діяльності,що передбачає субмаксимальні наван-
таження по 15–25 с кожне, кількість повторень в одній 
рухливій грі – 2, кількість ігор в уроці такого спряму-
вання – 3–4, відпочинок у між повтореннями й іграми 
– 1,5–3 хв.

Для розвитку абсолютної м’язової сили в окремо-
му уроці використовують рухливі ігри чи 5 фізичних 
вправ (по одній на м’язи верхніх, нижніх кінцівок, 
грудних м’язів, спини і живота); кількість повторних 
максимумів (ПМ) складає 1–8, темп повільний, кіль-
кість підходів у кожній вправі-2, відпочинок в обох 
випадках активний відповідно 40–50 і 80–90 с. Із кож-
ним наступним уроком серії кількість ПМ збільшують 
на один, після досягнення 8ПМ вправу замінюють ін-
шою аналогічною за залученням м’язів і знову дово-
дять кількість до 8 ПМ. 

Для розвитку вибухової сили використовують рух-
ливі ігри та комплекси, що містять, передусім різнови-
ди стрибків і метань. В окремому уроці виконують4–6 
вправ повторним методом,а організовують діяльність 
учнів методом колового тренування, де кожна вправа – 
окрема станція. Хлопчики і дівчатка займають по 2 (3) 
станції, виконуючи стрибкову вправу в максимальному 
темпі 15–20 с, вправу із метань й інші – 25–30 с,кожну 
– в 1–2 серіях, відпочинок між повтореннями активний 
40–50 с, між серіями – 2–3 хв. Комплекси вправ не змі-
нюють, а коригування навантажень у зв’язку із адапта-
цією забезпечується збільшенням кількості повторень 
вправи до індивідуально найбільшої.

Для дівчаток і хлопчиків астеноїдного, дигестив-
ного соматотипів розробили комплекси вправ для роз-
витку координації, які вони виконували вдома. Спи-
раючись на відповідні рекомендації (Лях В.И., 2006) 
визначили, що учень виконує фізичні вправи з індиві-
дуально максимальною швидкістю (темпом),кількість 
вправ комплексу (одна серія) – на початку 3, після адап-
тації – 4, без зміни таке: тривалість виконання кожної 
вправи – 6–8 с; кількість повторень залежно від під-
групи: 1 (низький вихідний рівень), 2 (середній і висо-
кий рівні); відпочинок між повтореннями – пасивний 
відповідно 50 і 40 с, між серіями – активний 3–3,5 хв. 
Комплекс виконується методом колового тренування, 
де кожна вправа – окрема станція, повне проходження 
одного кола – одна серія, кількість яких збільшують 
від 1 на початку до 2після покращення показника. По-
ступове збільшення фізичних навантажень у зв’язку із 
адаптацією учень забезпечує сам,підвищуючи індиві-
дуальну швидкість (темп) виконання вправ.

Дівчаткам дигестивного,а також дівчаткам і хлоп-
чикам м’язового соматотипів необхідно використову-
вати вдома комплекси вправ для покращення швид-
кісної сили. Кількість вправ комплексу (одна серія) 
на початку залежить від вихідного рівня розвитку цієї 
якості та складає при низькому вихідному рівні 5, се-
редньому – 6, високому – 7; кожну вправу виконують6 
с,темп – максимальний, відпочинок – пасивний відпо-
відно 90,80 і 70 с. Після п’яти занять кількість серій 
збільшували на одну, відпочинок між якими 3–3,5 хв, 
всі інші параметри незмінні. Комплекс виконується 
методом колового тренування, кожна вправа – окрема 
станція, повне проходження одного кола – одна серія. 

Хлопчикам дигестивного соматотипу необхідно 
вдома покращувати загальну витривалість. Для цього 
використовується змінний неперервний бігу повіль-
ному темпі 6–12 хв, швидкість бігу -50% від макси-
мальної, що залежно від самопочуття замінюється 
ходьбою, потім – знову бігом. Параметри виконання 
вправи такі: на перших двох заняттях – тривалість 
бігу 6 хв, на кожних двох наступних – її збільшують 
на 15 с, доводячи до 12 хв. Після цього вирішується 
завдання зменшити час ходьби до повної відмови від 
нього під час бігу та збільшити дистанцію, що дола-
ється протягом 12 хв. 

Розвиток під час уроків фізичної культури гнуч-
кості дівчаток торакального, м’язового, а також дівча-
ток і хлопчиків дигестивного соматотипів передбачає 
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виконання трьох вправ (по одній на верхні, нижні 
кінцівки і поперек), у середньому темпі, відпочинок  
активний 40 с(Атлер М.Дж., 2005). Кількість повто-
рень кожної вправи складає:  на першому занятті такої 
серії – 15, із кожним наступним – на одне більше до 
20 повторень, після цього виконують таку кількість 
повторень протягом трьох занять, потім вправу замі-
нюють іншою аналогічною із вказаним збільшенням 
повторень і т.д.

Визначення стимулів для мотивації учнів до висо-
кої фізичної активності в школі й удома (8). Моти-
вація відіграє важливу роль в успішному вирішенні 
завдань фізичного виховання, забезпеченні система-
тичного використання фізичних вправ у позашкіль-
ний діяльності учня, а її формуванню сприяє комп-
лекс стимулів, заохочень, переконань, реалізація 
контролюючої функції оцінки [9; 10]. У зв’язку із цим 
враховуються визначені в констатувальному експери-
менті мотиви учнів щодо занять фізичними вправами: 
висока оцінка, усна похвала, певна відзнака, інтерес 
до певних видів фізичних вправ. Водночас необхідно 
спонукати кожного учня до покращення своїх показ-
ників щонайменше до найближчого більш високого 
рівня, використовуючи як орієнтир дані динаміки цих 
показників. Водночас співпрацюють з батьками учнів, 
а саме: на початку навчального року їм доводять ре-
зультати тестування та умови оцінювання  досягнень; 
пояснюють, що досягти високих показників можна 
виконуючи завдання уроків фізичної культури, поза-
урочних занять у школі та рекомендації вчителя щодо 
занять удома; наприкінці кожної чверті реалізують 
розглянуту раніше форму «змагання наприкінці на-
вчальної чверті»;долучають до цих змагань батьків як 
уболівальників.  

Визначення термінів проведення і змісту педагогіч-
ного контролю (9). Проектувальна операція передба-
чає визначення змісту, конкретизацію видів і термінів 
проведення педагогічного контролю. Під час визначен-
ня показників, що будуть об’єктом контролю, необхід-
но враховували мету занять фізичними  вправами та 
обмеження їх кількості при одночасній відносно по-
вній характеристиці фізичного стану учня(Сергієнко 
Л.П., 2001). Термінами проведення контролю є: по-
чаток навчального року (вихідний контроль), кінець 
кожної навчальної чверті (поточний контроль), кінець 
навчального року (підсумковий контроль) та уроки 
фізичної культури, інші заняття фізичними вправами 
(оперативний контроль). Останній передбачає оціню-
вання реакції організму учня на фізичне навантаження 
візуально,у випадку необхідності – із використанням 
пульсометрії. Поточний контроль передбачає оціню-
вання стану розвитку фізичної якості, яку в цей період 
розвивали, вихідний і підсумковий – величини вияву 
досліджуваних показників.

Ураховуючи спрямованість контролю (фізичний 
стан учнів),вивчають  функціональні показники, фі-
зичну підготовленість, реакцію на запропоноване фі-
зичне навантаження. 

Організаційне забезпечення уроків (10). Проек-
тувальна операція спрямована на підвищення якості 

уроків фізичної культури, передусім в аспекті досяг-
нення їх високої загальної і моторної щільності. Для 
цього до початку навчального року здійснюють під-
готовку всього необхідного обладнання, інвентарю, 
приладів, технічних пристроїв, тренажерів  тощо. Під 
час підготовки до уроку фізичної культури визнача-
ють (виходячи із завдань) перелік необхідного облад-
нання, інвентарю. Водночас визначають організаційні 
дії, які необхідно провести до початку й під час уроку, 
пов’язані передусім із таким: підготовкою місць за-
нять до виконання кожного завдання уроку, оптималь-
ним розміщенням таких місць на майданчику, пере-
міщенням до них учнів, організацією їх діяльності на 
кожному такому місці, особливо у випадку викорис-
тання методу колового тренування.  

Визначення напрямів і способів співпраці із учите-
лями початкових класів у вирішенні поставлених перед 
учнями завдань (11). Проектувальна операція спрямо-
вана на вирішення важливого завдання, пов’язаного 
із забезпеченням учителів початкових класів знання-
ми й уміннями формувати зміст позаурочних занять і 
уроків фізичної культури учнів початкової школи. Для 
цього вчителям надається інформація, передусім тако-
го змісту: про існуючі в учнів інтереси і їхні побажан-
ня щодо виконання певних видів фізичних вправ; про 
стимули,що сприяють формуванню в учня бажання 
систематично використовувати такі вправив школі й 
удома; про необхідність співпраці учителя та батьків у 
аспекті зазначеного та про шляхи такої співпраці.

Визначення напрямів і способів співпраці із бать-
ками у вирішенні поставлених перед учнями завдань 
(12). Проектувальна операція зумовлена  великим 
потенціалом означеної співпраці, оскільки батьки 
відіграють важливу роль у формуванні особистості 
дитини [9]. Тому необхідно активніше долучати їх до 
вирішення завдань шкільного фізичного виховання, 
насамперед у питанні контролю за якістю виконан-
ня дитиною цих завдань, формування усвідомленого 
ставлення, мотивації та підвищення інтересу до за-
нять фізичними вправами. У зв’язку із цим необхід-
но на початку навчального року під час батьківських 
зборів за участі вчителя початкових класів і вчителя 
фізичного виховання довести до відома батьків: вимо-
ги із предмету «Фізична культура і основи здоров’я»; 
розклад запланованих спортивно-оздоровчих заходів, 
що передбачають присутність батьків; необхідність 
участі у заняттях їх дитини фізичними вправами у ви-
хідний день. Наступний крок – отримати підтримку 
батьків у запропонованих заходах та визначити спосо-
би співпраці (одержання протягом навчального року 
інформації про зміст занять фізичними вправами вдо-
ма із щоденника, де дитина робить запис комплексу 
вправ, консультативна допомога від учителя початко-
вих класів, фізичного виховання тощо). 

Висновки: 
1. Аналіз наукової літератури засвідчив недостатність 

досліджень, спрямованих на розроблення ефектив-
них технологій і методик покращення фізичного 
стану учнів початкової школи у процесі фізичного 
виховання. 



101

2011

12
2. Ураховуючи сутність понять «програма», «програ-

мування», а також загальні й методичні принципи 
фізичного виховання, положення теорії адаптації, 
вимоги програми про диференційований підхід, 
урахування інтересів і побажань учнів, формуван-
ня потреби систематичних занять фізичними впра-
вами, високу моторну щільність уроків і резуль-
тати констатувального експерименту розробили 

алгоритм програмування змісту для покращення 
фізичного стану учнів початкової школи в процесі 
фізичного виховання. 
Подальші дослідження необхідно спрямува-

ти на експериментальну перевірку ефективнос-
ті змісту фізичного виховання учнів початкової 
школи,розробленого з урахуванням запропонованого 
алгоритму, в аспекті вирішення поставлених завдань. 
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Орієнтація у просторі – одне зі складових  
танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років

Статьєв С.І.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто показники розвитку 
орієнтації у просторі глухих дітей 
молодшого шкільного віку. У екс-
перименті прийняло участь 258 
осіб (з них 100 – діти без патоло-
гії слухового аналізатору). Роз-
глянуто складові танцювальних 
рухів дітей. Зазначено на необ-
хідності вдосконалення специ-
фічних координаційних здатнос-
тей дітей. Показано можливості 
щодо довільного розслаблення 
м’язів, вестибулярної стійкості. 
Доведено, що показники розвитку 
орієнтації у просторі глухих дітей 
значно менші за показники дітей 
без порушення слухового аналі-
затору. встановлено, що осно-
вні складові танцювальних рухів 
сприяють покращенню параме-
трів орієнтації дітей у просторі.

Статьев С.И. Ориентация в простран-
стве – одна из составляющих танце-
вальных движений глухих детей 6-10 
лет. Рассмотрены показатели развития 
ориентации в пространстве глухих детей 
младшего школьного возраста. в экспери-
менте приняло участие 258 детей (из них 
100 – дети без патологии слухового ана-
лизатору). Рассмотрены составляющие 
танцевальных движений детей. Отмеча-
ется необходимость совершенствования 
специфических координационных способ-
ностей у детей. Показаны возможности от-
носительно произвольного расслабления 
мышц, вестибулярной стойкости. Доказа-
но, что показатели развития ориентации 
в пространстве глухих детей значительно 
меньше показателей детей без нарушения 
слухового анализатору. Установлено, что 
основные составляющие танцевальных 
движений способствуют улучшению пара-
метров ориентации детей в пространстве.

Statiev S.I. Orientation in space – one of 
constituents of dancings motions of deaf 
children 6-10 years old. The indexes of 
development of orientation in space of deaf 
children of midchildhood are considered. 
258 children took part in experiment (from 
them 100 are children without pathology of 
auditory to the analyzer). The constituents of 
dancings motions of children are considered. 
The necessity of perfection of specific co-
ordinating capabilities is marked for children. 
Possibilities are rotined in relation to the 
arbitrary weakening of muscles, vestibular 
firmness. It is well-proven that indexes 
of development of orientation in space of 
deaf children considerably less indexes of 
children without violation of auditory to the 
analyzer. It is set that the basic constituents 
of dancings motions are instrumental in the 
improvement of parameters of orientation of 
children in space.

Ключові слова:
глухі діти, танцювальні рухи, 
орієнтація, простір.

глухие дети, танцевальные движения, 
ориентация, пространство.

deaf children, dancings motions, orientation, 
space.

Вступ. 1

Ученими (Н.Г. Байкіна [1], М.С. Бесарабов, Р.М. 
Боскіс, Л.С. Виготський, О.П. Гозова, В.М.Зайцева, 
Г.Ф.Козирнов, А.О. Костанян [2], І.Я. Коцан, І.М. Ля-
хова [5], І.М. Мусатов, В.А. Рябичев, Б.В. Сермеєв, 
О.І. Форостян та ін.) доведено, що порушення слуху 
впливає на розвиток рухової функції, уповільнює рухо-
ві реакції, зменшує швидкість виконання рухів, призво-
дить до порушень координації рухів, нерівномірного 
розподілу зусиль і в цілому до недостатньої просто-
рової орієнтації. В.І. Лях у своїх роботах [3, 4] виді-
ляє такі види координаційних здатностей: спеціальні, 
специфічні, загальні. Спеціальні координаційні здат-
ності відносяться до однорідних за психофізіологіч-
ними механізмами цілісних цілеспрямованих рухових 
дій, систематизованих за зростаючою складністю. До 
специфічних координаційних здатностей відносяться 
здатності до точності відтворення, диференціювання, 
відмірювання і оцінки просторових, часових та сило-
вих параметрів рухів; до рівноваги, ритму, швидкого 
реагування, орієнтації у просторі, швидкої перебудови 
рухової діяльності, а також до довільного розслаблення 
м’язів, вестибулярної стійкості, зв’язку чи поєднання. 

 Проблемі сенситивних періодів розвитку орієнта-
ції у просторі «здорових» школярів присвячено бага-
то робіт (О.І. Аршавська, В.Д. Розанова, І.А. Аршав-
ський, В.М. Волков, А.А. Гужаловський та ін.).

Так, Л.А. Фомін, В.П. Філін рахують, що в пері-
од від 8-12 років характеризується високими темпами 
розвитку спритності і координації рухів. В цей пері-
од діти можуть навчитися практично всім рухам, що 
потребують точності і високої координації завдяки 
інтенсивному розвитку просторового орієнтування, 
покращення аналізу тактильно-кінестетичних сигна-
лів. Цьому сприяє пластичність центральної нервової 
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системи, інтенсивне вдосконалення рухового аналі-
затора, що відображається, зокрема, в покращенні 
просторово-часових характеристик рухів.

Певна частина дослідників (В.М. Волков, А.А. 
Окк, В.А. Ярмолюк, Л.Е. Любомирський) висловлю-
ють думку, що найбільш інтенсивний розвиток орі-
єнтації у просторі, спритності, спостерігається в мо-
лодшому шкільному віці, а найвищий рівень розвитку 
координаційних здатностей досягається у віці 11-12 
років зі стабілізацією у наступні роки.

 Необхідність педагогічного впливу в сенситив-
ні періоди розвитку організму повністю очевидна. 
Потрібно визначити той оптимальний вік, в якому 
та чи інша вправа буде давати найбільший позитив-
ний ефект у руховому розвитку, і, таким чином, зна-
ючи особливості онтогенезу й відповідно нормуючи 
вплив, можна раціонально управляти індивідуальним 
розвитком, оптимально будувати процес навчання і 
виховання.

Потрібно відзначити, що сенситивні періоди роз-
витку орієнтації у просторі глухих школярів та «здо-
рових» школярів не збігаються, отже, необхідно ви-
вчати їх вікові особливості та виявити сенситивні 
періоди розвитку. 

Таким чином, проблемі розвитку координаційних 
здатностей глухих дітей молодшого шкільного віку, а 
саме – орієнтації у просторі, присвячено мало робіт і 
тому ця проблема є дуже актуальною, потребує ґрун-
товного вивчення. За допомогою наших досліджень 
ми намагаємось розширити та поглибити вивчення 
даної проблеми.

Дослідження виконується в межах наукової теми 
кафедр теоретичних основ фізичного та адаптивного 
виховання і фізичної реабілітації Інституту здоров'я, 
спорту та туризму Класичного приватного універси-
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тету «Теоретико-методичні засади фізичного вихован-
ня і фізичної реабілітації різних груп населення» (№ 
державної реєстрації 0107U004193). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: оцінити показники розвитку орієн-

тації у просторі глухих дітей молодшого шкільного 
віку та порівняти їх з показниками одноліток без по-
рушення слухового аналізатору. 

Результати дослідження.
 Для визначення здатності до орієнтації у просторі 

глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному 
етапі педагогічного експерименту було запропонова-
но такі тести: «3 перекиди вперед», «Перехід через 
гімнастичну палицю», «Проскоки по лінії на правій 
та лівій нозі». 

Результати тестування вищезгаданих категорій 
дітей 6-10 років (за тестом «3 перекиди вперед») по-
казали, що діти молодшого шкільного віку з пору-
шеннями слуху мають значне відставання від чуючих 
однолітків за показниками розвитку орієнтації у про-
сторі на рівні значущості &=0,05 (t табл.< t розр.). Так, 
середня арифметична величина в КГ чуючих склала 
6,081, ЕГ – 11,432, у КГ глухих – 11,054. Різниця 
між середніми величинами глухих і чуючих дітей 
за критерієм Стьюдента становила 32,8, що вказує 
на істотні розбіжності між результатами тестування 
вищезазначених груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках розвитку орієнтації у просторі 
між групами глухих і чуючих однолітків становила 
46,8%.

 Разом із тим, порівнюючи результати цього 
тесту між КГ і ЕГ глухих дітей 6-10 років, можна 
стверджувати, що середні арифметичні величини 
суттєво не відрізняються між собою (t табл. > t 
розр., при t розр.=1,89) на рівні значущості p=0,05. 
У відсотковому відношенні різниця між середніми 
показниками розвитку пластичності становила 3,3%.

Результати здатності до узгодження та орієнта-
ції у просторі глухих та чуючих дітей 6-10 років (за 
тестом «Перехід через гімнастичну палицю») пока-
зали, що діти молодшого шкільного віку з порушен-
ням слухового аналізатора мають істотне відставання 
від чуючих однолітків за показниками здатності до 
узгодження та орієнтації у просторі на рівні значу-

щості p=0,05 (t табл.< t розр.). Таким чином, середня 
арифметична величина в КГ чуючих становила 
25,486, в ЕГ – 29,405, у КГ глухих дітей – 31,973. 
Різниця між середніми показниками глухих і чуючих 
дітей за критерієм Стьюдента склала 10,94, що вказує 
на суттєві розбіжності між результатами тестування 
вищезазначених груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках здатності до узгодження та 
орієнтації у просторі (за тестом «Перехід через 
гімнастичну палицю») між групами глухих і чуючих 
дітей 6-10 років становила 13,3%.

 Проте, порівнюючи результати цього тесту між 
КГ і ЕГ дітей 6-10 років з порушеннями слухового 
аналізатора, можна стверджувати, що середні 
арифметичні величини суттєво не відрізняються між 
собою (t табл. > t розр., при t розр.=1,74) на рівні 
значущості p=0,05. У відсотковому відношенні різниця 
між середніми показниками розвитку пластичності 
становила 8,03%.

 Результати тестування «Проскоки по лінії на пра-
вій та лівій нозі» на констатувальному етапі педагогіч-
ного експерименту показали, що глухі діти молодшого 
шкільного віку мають суттєве відставання від чуючих 
дітей 6-10 років за показниками розвитку швидкої 
орієнтації у просторі (за тестом «Проскоки по лінії 
на правій та лівій нозі») на рівні значущості p=0,05 
(t табл.< t розр.). Так, середня арифметична величина 
в КГ чуючих склала 3,459, в ЕГ – 2,486, у КГ глухих 
– 2,784. Різниця між середніми показниками глухих і 
чуючи дітей за критерієм Стьюдента становила 22,78, 
що вказує на суттєві розбіжності між результатами 
тестування цих груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках розвитку швидкої орієнтації у 
просторі (за тестом «Проскоки по лінії на правій та 
лівій нозі») становила 28,1%.

 Однак, порівнюючи результати цього тесту між 
КГ і ЕГ дітей 6-10 років з патологією слухового 
аналізатора, можна стверджувати, що середні 
арифметичні величини суттєво не відрізняються 
між собою (t табл. > t розр., при t розр.=1,68) на 
рівні значущості p=0,05. У відсотковому відношенні 
різниця між середніми показниками розвитку швидкої 
орієнтації у просторі (за тестом «Проскоки по лінії на 
правій та лівій нозі») становила 10,7%.

 Таблиця 1
Результати розвитку орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту за тестом «3 перекиди вперед»

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 6,081 ± 0,323 1,965 32,8 < 0,05 46,8
ЕГ глухі 77 11,432± 1,430 8,697

1,89 > 0,05 3,3КГ глухі 81 11,054± 0,497 4,969

 Таблиця 2
Результати тесту для оцінки здатності до узгодження та орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 

років на констатувальному етапі педагогічного експерименту (за тестом «Перехід через гімнастичну палицю»)

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 25,486 ±0,666 5,991 10,94 < 0,05 13,3
ЕГ глухі 77 29,405± 1,511 9,192

1,74 > 0,05 8,03КГ глухі 81 31,973 ±4,160 25,305
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Висновки.
Узагальнюючи вихідні результати дослідження 

глухих і чуючи дітей 6-10 років, що характеризують 
здатність до узгодження та орієнтації у просторі, ді-
йшли висновку, що діти з патологією слухового ана-
лізатора в середньому мають відставання від своїх чу-
ючих однолітків на 19,1%. Натомість, глухі діти КГ і 
ЕГ за цими показниками суттєво не відрізняються між 
собою. Різниця між середніми показниками в цих гру-

пах становила 5,4%. Це засвідчує однорідність груп і 
дозволяє нам проводити формувальний етап педаго-
гічного експерименту, який включатиме інноваційні 
впливи на розвиток орієнтації у просторі глухих дітей 
молодшого шкільного віку, які склали ЕГ.

 Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Планується проводити дослідження інших 
складових танцювальних рухів глухих дітей молод-
шого шкільного віку, визначення показників та рівнів 
їх сформованості.
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Таблиця 3
Результати розвитку швидкої орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту за тестом «Проскоки по лінії на правій та лівій нозі» 

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 3,459 ± 0,051 0,311 22,78  < 0,05 28,1
ЕГ глухі 77 2,486 ± 0,042 0,257 1,68 > 0,05 10,7КГ глухі 81 2,784 ± 0,034 0,303

Рис. 1. Узагальненні результати здатності до узгодження та орієнтації у просторі глухих і 
чуючих дітей 6-10 років на констатувальному етапі педагогічного експерименту.
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Фактори, які впливають на формування у дітей середнього  

та старшого шкільного віку ставлення до шкідливих звичок
Сутула В.О.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Показано результати опитуван-
ня учнів загальноосвітніх шкіл. 
в експерименті приймали участь 
589 учнів. відзначається. що пе-
реважна більшість учнів (91,5%) 
усвідомлюють негативний вплив 
на їх здоров’я шкідливих звичок 
(паління та вживання алкого-
лю). встановлено, що за роки 
навчання збільшується кількість 
учнів які палять та смакували 
алкогольні напої. Представлено 
дані, що свідчить про не сфор-
мованість у школярів відповідної 
позиції щодо паління та вживан-
ня алкоголю. Зазначено, що учні 
байдуже ставляться до розпо-
всюдженої серед дорослих звич-
ки палити та вживати алкоголь. 

Сутула В.А. Факторы, влияющие на фор-
мирование у детей среднего и старшего 
школьного возраста отношения к вредным 
привычкам. Показаны результаты опроса 
учеников общеобразовательных школ. в экс-
перименте принимали участие 589 учеников. 
Отмечается, что подавляющее большинство 
учеников (91,5%) осознают негативное влия-
ние на их здоровье вредных привычек (куре-
ние и употребление алкоголя). Установлено, 
что за годы учебы увеличивается количество 
учеников, которые курят и пробовали алко-
гольные напитки. Представлены данные, ко-
торые свидетельствуют о не сформированно-
сти у школьников соответствующей позиции 
относительно курения и употребления алко-
голя. Отмечено, что ученики безразлично от-
носятся к распространенной среди взрослых 
привычек курить и употреблять алкоголь.

Sutula V.A. Factors, influencing on 
forming for the children of middle and 
senior school ages of attitude toward 
harmful habits. The results of questioning 
of students of general schools are rotined. 
589 students took part in experiment. It is 
marked that swinging majority of students 
(91,5%) realize negative influence on their 
health of harmful habits (smoking and use 
of alcohol). It is set that for years study 
the amount of students which smoke and 
taste alcohol. Present information testifies 
to not formed for the schoolchildren of the 
proper position in relation to smoking and 
use of alcohol is presented. It is marked 
that students indifferently behave to 
widespread among grown man habits to 
smoke and use an alcohol.

Ключові слова:
шкідливі звички, мотивація, 
фактори, особистість, соціалі-
зація, потреба.

вредные привычки, мотивация, факторы, 
личность, социализация, потребность.

harmful habits, motivation, factors, 
personality, socialization, necessity.

Вступ. 1

В останні роки велика увага приділяється пошуку 
ефективних форм фізичного виховання дітей та мо-
лоді, формування у них потреби у здоровому фізично 
активному способі життя, що є основою їх особис-
тісної фізичної культури  [2, 4, 5, 6]. Формування у 
дітей та молоді потребнісної сфери – дуже складний 
процес, який має свої вікові особливості, зумовлені 
особливостями  процесу їх соціалізації [1, 3]. Отже, 
дослідження спрямовані на вивчення особливостей 
формування у дітей та молоді особистісної фізичної 
культури, мають важливе значення, оскільки дозво-
ляють правильно керувати процесом формування у 
молодіжному середовищі потреби у здоровому спо-
собі життя та ефективно розгортати роботу по про-
філактиці в цьому середовищі шкідливих звичок. 
Вирішення поставленої проблеми являється актуаль-
ним завданням сучасності, адже серед школярів які 
палять, за опублікованими даними [http\\:www.sntv.
ua/article/117639], таких які мають низькі розумові 
здібності (в порівнянні з тими які непалять) більше у 
вісімнадцять разів, зі зниженням слуху – в тринадцять 
разів, незадовільний фізичний стан – в дванадцять 
разів. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження полягає у з’ясуванні факто-

рів, що визначають ставлення учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів до здорового способу життя та 
шкідливих звичок.

Методика дослідження Для вирішення поставле-
них завдань було проведено спеціальне опитування 
589 учнів загальноосвітніх шкіл м. Харкова. У про-
цесі дослідження використовувалася анкета закритого 
типу яка містила ряд питань, що дозволили з'ясувати 

© Сутула в.О., 2011

причини розповсюдження в середовищі школярів 
шкідливих звичок та виділити фактори, які впливають 
на цей процес. 

Результати дослідження. 
Для з’ясування особливостей формування у шко-

лярів шкідливих звичок було проведено спеціальне 
соціологічне дослідження. Його результати представ-
лені у таблиці 1. Аналіз цих матеріалів показує, що 
переважна більшість учнів загальноосвітніх шкіл зна-
ють, що здоровий спосіб життя позитивно впливає на 
здоров’я людини, а шкідливі звички (паління та вжи-
вання алкоголю) – негативно (табл. 1, питання № 1, 
2, 5). Незважаючи на такі знання, спостерігається ви-
ражена тенденція, яка свідчить, що за роки навчання 
у школі збільшується кількість учнів таких, що мають 
бажання палити або уже палять (рис. 1). Матеріали 
дослідження свідчать, що кожен третій школяр серед-
нього та старшого шкільного віку уже мав досвід тю-
тюнопаління, а в сімнадцять років палить кожен 

п’ятий учень загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Аналіз причин, які зумовлюють появу у школярів 
цієї звички свідчить, що найвагомішими факторами 
є “за компанію” та “просто так” (табл. 1, питання № 
4). Першому фактору віддали перевагу у середньому 
35,7% учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а 
другому – 43,8%.

За роки навчання у школі, як свідчать результати 
дослідження, збільшується кількість учнів, які смаку-
вали ті чи інші алкогольні напої (рис. 2). Так, напри-
клад, у 5-му класі кожен п’ятий (!) школяр  пробував 
пиво (20,1%), а у 11-му класі пиво уже вживали троє 
з чотирьох учнів (!) (69 %) (табл. 1). Слабоалкоголь-
ні напої школярі починають активно вживати з 12-
річного віку (31%). У чотирнадцять років таких учнів 
вже 46,4%, а у сімнадцять – 60,9%.  Найбільш активна 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Рис. 1. Динаміка зростання тютюнопаління серед школярів 

Рис. 2. Динаміка зростання вживання алкогольних напоїв школярами

Рис. 3.  Збільшення кількості учнів, які байдуже ставляться до розповсюдженої серед 
людей звички палити та вживати алкоголь
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динаміка спостерігається у споживанні школярами 
вина. Так, в 11 років таких учнів – 7,2%, у 13 років 
– 36,8%, у 15 років – 64,3%, у 17 років вже 75% (!). Ре-
зультати аналізу також показують, що, починаючи з 15 
років, 40,9% школярів уже смакували горілку (табл. 1, 
питання № 6). Серед причин, що спонукають школя-
рів вживати різні алкогольні напої, найбільш значими-
ми є – “за компанію” та “просто так”. 

Незважаючи на відносно широке розповсюдження 
серед учнівської молоді шкідливих звичок (тютюно-
паління та вживання алкоголю), переважна більшість 
учнів готові допомогти своїм товаришам їх позбутися 
(табл. 1, питання № 8). 

Разом з тим слід зауважити, що в процесі навчання 
у школі спостерігається виражена тенденція до збіль-
шення кількості учнів, які байдуже ставляться до роз-

повсюдженої серед дорослих звички палити та вжива-
ти алкоголь (рис. 3).

Висновки
Результати дослідження свідчать, що переважна 

більшість учнів загальноосвітніх шкіл (91,5%) усві-
домлюють негативний вплив на їх здоров’я шкідли-
вих звичок (паління та вживання алкоголю). 

За роки навчання у школі збільшується кількість 
учнів що палять  та тих, які смакували ті чи інші ал-
когольні напої, а також учнів, які байдуже ставляться 
до розповсюдженої серед дорослих звички палити та 
вживати алкоголь. 

Серед причин, що спонукають школярів до шкід-
ливих звичок, головними являються «за компанію», 
або «просто так», що свідчить про не сформованість у 
них відповідної позиції щодо цього питання.
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Засоби інноваційних педагогічних технологій  

у підготовці майбутніх учителів фізичної культури
Cухобок О.Ю.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Аналізується проблема впрова-
дження засобів інноваційних педа-
гогічних технологій у професійно-
методичну підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури. Осно-
ву інноваційних процесів в освіті 
складають: проблема вивчення, 
узагальнення і поширення передо-
вого педагогічного досвіду та про-
блема впровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки в 
практику. Розглянуто найбільш прі-
оритетні і перспективні напрями та 
методи використання інноваційних 
педагогічних технологій, що пози-
тивно впливають на формування 
методичної компетентності май-
бутніх учителів. Серед напрямків 
виділено модульно-розвивальне 
навчання, засоби інформаційно-
комунікаційних технологій, ме-
тод проектів. Наголошено, що 
особистісно-орієнтовані педагогічні 
технології забезпечують професій-
ну і соціальну мобільність майбут-
нього фахівця, його конкуренто-
спроможність на ринку праці.

Сухобок О. Ю. Средства инновацион-
ных педагогических технологий в под-
готовке будущих учителей физической 
культуры. Анализируется проблема вне-
дрения средств инновационных педагоги-
ческих технологий в профессионально ме-
тодическую подготовку будущих учителей 
физической культуры. Основу инноваци-
онных процессов в образовании составля-
ют: проблема изучения, обобщение и рас-
пространение передового педагогического 
опыта, проблема внедрения достижений 
психолого-педагогической науки в практи-
ку. Рассмотрены наиболее приоритетные 
и перспективные направления и методы 
использования инновационных педагоги-
ческих технологий, которые положительно 
влияют на формирование методической 
компетентности будущих учителей. Сре-
ди направлений выделено модульно-
развивающее обучение, средства инфор-
мационно коммуникационных технологий, 
метод проектов. Отмечено, что личностно 
ориентированные педагогические техно-
логии обеспечивают профессиональную 
и социальную мобильность будущего спе-
циалиста, его конкурентоспособность на 
рынке труда.

Sukhobok O. Y. Means of innovative 
pedagogical technologies in 
preparation of future teachers of 
physical culture. The problem of 
introduction of facilities of innovative 
pedagogical technologies is analysed in 
professionally methodical preparation of 
future teachers of physical culture. Basis 
of innovative processes in education is 
made: problem of study, generalization 
and distribution of front-rank pedagogical 
experience. Also problem of introduction 
of achievements to pedagogical sciences 
in practice was considered. The most 
perspective directions and methods of the 
use of innovative pedagogical technologies 
are considered. They positively influence 
on forming of methodical competence of 
future teachers. Among directions it is 
selected module-developing teaching, 
facilities informatively of communication 
technologies, method of projects. It is 
marked that the personality oriented 
pedagogical technologies provide 
professional and social mobility of future 
specialist, his competitiveness at the 
market of labour.

Ключові слова:
педагогічний, технології, вчитель, 
фізична культура, кредитно-
модульна система, метод 
проектів, підготовка.

педагогический, технологии, учитель, фи-
зическая культура, кредитно-модульная 
система, метод проектов, подготовка.

pedagogical, technologies, teacher, 
physical culture, credit-module system, 
method of projects, preparation.

Вступ.1

Сучасні умови пред’являють нові вимоги до 
професійної підготовки нової генерації фахівців в 
галузі фізичного виховання та спорту. 

Оволодіння сучасними педагогічними технологіями 
стає пріоритетним спрямуванням у педагогічній освіті 
спеціалістів високої кваліфікації і зокрема майбутніх 
учителів фізичної культури. У сучасному суспільстві, 
що динамічно розвивається, необхідно прагнути 
дозабезпечення випереджальної підготовки майбутніх 
спеціалістів. 

У системі педагогічної освіти в галузі фізичного 
виховання і спорту винятково важливого значення 
набуває професійно-методична підготовка майбутніх 
фахівців з фізичної культури, яка обумовлює 
впровадження технологічно-обгрунтованих, 
інноваційних підходів в процес їх навчання у вузі 
з метою одержання такого рівня професіоналізму, 
завдяки якому він стане конкурентоспроможним 
на ринках праці й успішно буде працювати у 
всіх ланках спортивного руху. Саме тому, на 
нашу думку,формування професійно-методичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури 
уможливлюється завдяки використанню інноваційних 
педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень і науково-методичної 
літератури показує, що проблемі впровадження 
інноваційних педагогічних технологій у вищу 

© Cухобок О.Ю., 2011

педагогічну освіту і зокрема фізкультурну присвячено 
чимало теоретичних і експериментальних праць 
вітчизняних і зарубіжних педагогів. Окремі питання 
цієї проблеми вже розкрито в працях Л. Харченко, О. 
Тимошенко, Л. Сущенко, М. Степко, І. Богданової, Т. 
Ротерс,Р. Клопова, П.Петрова та ін.

Робота виконана відповідно до науково-дослідної 
тематики кафедри теорії та методики фізичного 
виховання Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження – є обґрунтування 

педагогічних умов використання інноваційних 
педагогічних технологій як засобу формування 
професійно-методичної компетентності майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту. 

Результати дослідження.
Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні 

характеризується відходом від тоталітарної уніфікації 
і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним 
переосмисленням цінностей, пошуками нового в 
теорії та практиці навчання і виховання. Основу 
інноваційних процесів в освіті складають дві 
важливі проблеми педагогіки – проблема вивчення, 
узагальнення і поширення передового педагогічного 
досвіду та проблема впровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки в практику[3]. 

Результатом інноваційних процесів слугує 
використання теоретичних і практичних нововведень, 
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а також таких, що утворюються на межі теорії і 
практики.

Як вказує С. Ніколаєнко [5], розвиток освіти, 
тобто перехід її в новий якісний стан, не може бути 
здійснено інакше, ніж через освоєння інновацій, 
через інноваційні процеси. Інновації розглядаються 
сучасними дослідниками як істотний елемент 
розвитку освіти. Вони виражаються в тенденціях 
нагромадження і видозміни різноманітних ініціатив і 
нововведень в освітньому просторі, що у сукупності 
приведуть до більш або менш глобальних змін у сфері 
освіти і трансформації її змісту та якості. Ініціативи 
виникають у ході власної еволюції сфери освіти, у 
пошуку перспективних форм і засобів педагогічної 
діяльності, апробації нових технологій навчання. 
Ініціативи закріплюються при обміні і поширенні 
досвіду, у формуванні масових починів і соціальних 
рухів педагогів, у сфері яких відбувається становлення 
груп ініціаторів і новаторів, що генерують нові 
соціально–педагогічні, психологічні, проективні і 
соціокультурні ідеї як актуальні продуктивні змісти і 
цінності реального (існуючого) і ідеального (уявного 
конструйованого та ідеалізованого) освітнього 
простору. Інновації – це такі актуально значимі і 
системні процеси, які виникають на основі розмаїтості 
ініціатив і нововведень, що стають перспективними 
для еволюції освіти і позитивно впливають на її 
розвиток [11]. 

Нині поняття „інновація” трактується як 
нововведення чи введення нового, однак єдиних 
підходів щодо змісту категорій „інновація” та 
„нововведення”ще не вироблено. На початку XX сто-
ліття розпочалося вивчення закономірностей ново-
введень в освітній галузі. Вченими досліджено ряд 
важливих аспектів педагогічної інноватики (В. П. 
Беспалько,М. С. Бургін, В. В. Гузеєв, І. М. Дичківська, 
М. В. Кларін та ін.). Однак пояснення суті педагогіч-
них інновацій є дуже суперечливими. В педагогічній 
інтерпретації під інноваціями розуміють нововведен-
ня в педагогічній системі, удосконалення методики 
реалізації педагогічного процесу. 

Як стверджує В. Сластьонін, педагогічна інновація 
є цілісним процесом,розрахованим на створення но-
вої форми освітньої практики,тобто це свідома спроба 
покращити існуючу практику відповідно до певних 
бажаних цілей [9]. 

На відміну від традиційного навчання інноваційне 
має на меті не стільки формування певної суми знань, 
скільки забезпечення розвитку особистості студента, 
воно прагне врахувати індивідуальність, самобут-
ність, самоцінність кожної людини. В інноваційному 
навчанні суб’єктивний досвід студента, його здібнос-
ті, інтереси, ціннісні орієнтації, інтелектуальні мож-
ливості є визначальними під час підбору цілей, змісту 
та методів навчання. На відміну від традиційного в 
інноваційному головною дійовою особою навчально-
го процесу є не викладач, а студент. Роль викладача 
– максимально виявити, оцінити, використати інди-
відуальні здібності студента, допомогти пізнати себе, 
самовизначитись і самореалізуватись.

Вважаємо, що до найбільш пріоритетних і перспек-
тивних напрямів та методів упровадження інновацій-
них педагогічних технологій, що позитивно впливають 
на формування методичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури, на нашу думку, слід від-
нести модульно-розвивальне навчання, інформаційно-
комунікаційні технології, метод проектів. Ці техноло-
гії навчання відносяться доособистісно-орієнтованих 
педагогічних технологій, що забезпечують професій-
ну і соціальну мобільність майбутнього фахівця, його 
конкурентоспроможність на ринку праці. 

Модульна технологія навчання – це дидактична 
система, яка являє собою сукупність форм і спосо-
бів організації та управління навчальним процесом 
з високим рівнем самостійності студентів на основі 
планомірно-поетапного засвоєння функціональних 
одиниць професійної діяльності [8].

За даними Н.Пастернак, „модульна технологія є 
особистісно орієнтованою технологією, де на чолі 
освітньої системи стоїть особистість студента, вона 
ж і є основною метою системи навчання” [5]. Мо-
дульне навчання реалізує новий підхід до організації 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання і передбачає відхід від традиційної схеми 
„навчальний семестр–навчальний рік, навчальний 
курс”; раціональний поділ навчального матеріалу дис-
ципліни на модулі (логічно завершені частини теоре-
тичних знань і практичних умінь з певної навчальної 
дисципліни) і перевірку якості засвоєння теоретично-
го і практичного матеріалу кожного модуля; перевірку 
якості підготовки студентів до кожного практичного 
чи семінарського заняття; використання широкої шка-
ли оцінювання знань, підвищення об’єктивності оці-
нювання знань студентів; поєднання поточного і під-
сумкового контролю навчальних досягнень студентів 
із засобами безперервного самоконтролю; запрова-
дження здорової конкуренції у навчанні; виявлення та 
розвиток творчих здібностей студентів. 

Важливою умовою реалізації кредитно-модульної 
технології у вищій фізкультурній освіті є можливість 
виділити основні наскрізні ідеї, на розкриття і засво-
єння яких спрямований кожний модуль. До суттєвих 
переваг кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу варто віднести застосування ін-
терактивних форм і методів роботи студентів під 
керівництвом викладача,індивідуалізацію навчання, 
цілеспрямовану роботу з самоосвіти в комп’ютерних 
класах, читальних залах, на об’єктах майбутньої про-
фесійної діяльності. 

Кредитно-модульна система інтегрує системний, 
діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід до 
змісту професійної підготовки майбутнього спеціа-
ліста. Системний підхід передбачає формування між-
предметного інтегративного змісту професійної підго-
товки майбутніх учителів фізичної культу. Відзначимо, 
що система – це стійка взаємозалежна і взаємодіюча 
структура, властивості та дії якої не зводяться до суми 
властивостей і дій, які складають її елементи. Таким 
чином, систематизація – це не просто упорядкування, 
виявлення структурних зв’язків, функціональних за-
лежностей, формалізація, але й досягнення результа-
ту, коли ціле діє ефективніше суми своїх складових 
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частин. Діяльнісний підхід передбачає включення сту-
дента в діяльність на всіх етапах пізнання. Причому 
навчальна діяльність студента повинна виступати як 
його особиста і самостійна. Це означає, що основни-
ми її компонентами мають бути особисті навчально-
пізнавальні мотиви,дії, цілепокладання, планування 
способів розв’язання навчальних завдань, а також 
самооцінка. Істотним моментом є рефлексія студентів 
відносно наявних у них знань, умов їх функціонуван-
ня і застосування на основі самоаналізу.

Особистісно-орієнтований підхід передбачає 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію студента і викладача, 
опору на самостійну роботу студентів, максимальну 
індивідуалізацію процесу професійної підготовки, 
формування комплексу індивідуальних навчальних 
модулів у рамках цілісного процесу підготовки спе-
ціаліста, можливість формування варіативних індиві-
дуалізованих модульних програм. Таким чином, мо-
дульна технологія передбачає реалізацію комплексної 
мети навчання:формування різнобічно розвинутої 
творчої особистості майбутнього учителя фізичної 
культури.

Суттєве збагачення навчального процесу у вищій 
педагогічній освіті відбувається завдяки новим інфор-
маційним технологіям. Майбутні фахівці з фізичного 
виховання та спорту повинні вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі, здійснювати пошук про-
фесійно значущої інформації, вміти розв’язувати про-
фесійні завдання з використанням сучасних інформа-
ційних технологій [10]. Проблема застосування нових 
інформаційних технологій у навчанні активно дослі-
джується вченими у нашій країні протягом багатьох 
років (В. П. Андрущенко,В. Ю. Биков, М. Г. Коляда, Л. 
Л. Коношевський, В. Е. Краснопольський та ін.). Нові 
інформаційні технології (НІТ) – це задана і керована 
процедура формування інформаційних процесів із ви-
користання певних інформаційних ресурсів, яка ін-
струментально реалізована автоматизованими інфор-
маційними або автоматизованими вимірювальними

інформаційними системами [4]. 
Як зазначає С. С. Вітвицька, нові інформаційні 

технології можна більш точно визначити як технічні 
інформаційні технології, оскільки вони є „процеса-
ми підготовки і передачі інформації, засобами якої є 
комп’ютер та інші технічні засоби. Вони розвивають 
ідею програмованого навчання і відкривають дійсно 
нові, ще не досліджені варіанти навчання, пов’язані 
з унікальними можливостями сучасних комп’ютерів 
і телекомунікацій” [1]. Основу сучасних інформа-
ційних технологій навчання складають електронно-
обчислювальна техніка, програмно-методичне забез-
печення і розвинені комунікаційні засоби.

З використанням інформаційних технологій роз-
ширюються можливості самостійної роботи майбут-
ніх учителів фізичної культури. Її основу становить 
робота з навчальними програмами, тестуючими сис-
темами, інформаційними базами даних. Застосуван-
ня нових інформаційних технологій у навчальному 
процесі сприяє активізації самостійної роботи май-
бутніх учителів фізичної культури; формуванню 
інформаційно-комунікаційної компетентності та роз-
витку комунікативних здібностей; формуванню нави-

чок аналітичної і дослідницької діяльності; розкриттю 
творчого потенціалу; відпрацюванню навичок і умінь, 
необхідних у професійній діяльності; формуванню 
вмінь приймати оптимальне рішення в складній си-
туації; посиленню прагнення до самовдосконалення. 
Інформатизація професійної фізкультурної освіти 
пред'являє нові вимоги до професійних якостей і рів-
ня підготовки фахівців. 

Опанування сучасних інформаційних технологій 
стає одним з основних компонентів професійної під-
готовки будь-якого фахівця, у тому числі і в області 
фізичної культури і спорту, що вимагає розробки і 
впровадження в учбовий процес професійно орієнто-
ваних програм і курсів, направлених на опанування 
основ необхідних знань і накопичення особистого до-
свіду їх використання у своїй професійній діяльності.

У підготовці майбутніх учителів фізичної культу-
ри важливим є не лише озброєння знаннями, але й 
розвиток умінь здобувати знання і використовувати 
їх у професійній діяльності[10]. Тому однією із про-
дуктивних педагогічних технологій у формуванні 
професійно-методичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури ми вважаємо методику 
проектування, в основі якої лежить інтеграція та без-
посереднє застосування знань студентів, набутих під 
час практичної проектної діяльності. Нині в Україні 
спостерігається значне посилення уваги до методу 
проектів, а науковці почали відносити його до інно-
ваційних педагогічних технологій, з якими людство 
ввійшло у нове тисячоліття.

В „Українському педагогічному словнику” С. Гон-
чаренка метод проектів – це організація навчання, за 
якою учні набувають знань і навичок у процесі пла-
нування й виконання практичних завдань – проектів, 
які поступово ускладнюються [11]. В.В.Гузєєв ак-
центує увагу на особистісно-орієнтованому підході і 
виокремлює такі ознаки проектної технології: само-
вмотивованість, що означає зростання зацікавленості 
роботою, її результатами завдяки врахуванню особис-
тісних інтересів, здібностей, рівня підготовки; мож-
ливість вчитися на власному досвіді і досвіді інших у 
конкретній справі; позитивні емоції студентів завдяки 
отриманню реального продукту власної праці [2]. Ме-
тод проектів спрямований на те, щоб дати можливість 
всім, без винятку, студентам реалізувати свій творчий 
потенціал, свої особисті плани.

Використання проектної технології у підготовці 
майбутніх учителів фізичної культури має такі по-
зитивні ознаки: акцентує увагу на процесі самостій-
ного пізнання, самостійному досягненні поставленої 
мети; формує мотивацію навчання, поглиблює інтер-
ес як проблеми навчання методиці спеціалізованих 
спортивно-педагогічних дисциплін,так і до власних 
можливостей щодо особистої участі у їх розв’язанні; 
формує навички орієнтації у сучасному інформацій-
ному просторі.

Провідною ознакою проектної технології є спря-
мованість на розвиток пізнавальних умінь майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту: самостій-
но відбирати та конструювати теоретичний матеріал 
у відповідності до поставлених завдань, орієнтування 
в інформаційному просторі, узагальнення та інтегру-
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вання знань, отриманих з різних джерел в процесі те-
оретичного і практичного навчання та презентування 
отриманих результатів. Участь у проектуванні при-
зводить до розвитку дослідницьких та творчих якос-
тей особистості, ініціативи,комунікативності, органі-
заторських здібностей, здатності до самовизначення 
і цілеспрямованості. Участь у проектній діяльності 
надає можливість студентам самовдосконалюватися, 
а також апробувати певну роль у системі відносин 
колективу учасників проекту (автор ідей, виконавець, 
учасник, організатор), або залишає право вибору на 
індивідуальну роботу, і в цьому разі виконавець про-
екту поєднує усі ролі в одній особі. 

Використання методу проектів сприяє ефективній 
підготовці майбутнього конкурентоспроможного фа-
хівця, який завдяки виконанню суспільно корисних 
завдань набуває власної думки щодо розв’язання про-
фесійних завдань та почуття відповідальності, вміє 
правильно будувати діалог з іншими спеціалістами, 
орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. 
Аналіз наведених підходів дає підставу стверджувати, 
що сутність методу проектів полягає у використанні 
проектних завдань, зорієнтованих на інтеграцію ін-
телектуальної діяльності з практичною діяльністю у 
різних галузях. 

Відзначимо, що важливою ознакою методу проек-
тів є активна взаємодія усіх учасників навчального про-

цесу. Студенти і викладачі виступають як рівноправні 
суб’єкти навчання. Акцент у процесі набуття знань 
зміщується з передачі-репродукції на творчий рівень 
їх застосування. У цілому під час роботи над проектом 
викладач виконує такі функції: допомагає і спрямовує 
студентів у пошуках необхідних джерел інформації; 
сам є джерелом інформації;координує весь процес; за-
охочує і підтримує студентів; виступає учасником про-
екту; здійснює постійний зворотній зв’язок з метою за-
безпечення успішності у роботі над проектом.

Висновки.
Впровадження інноваційних педагогічних тех-

нологій навчання у вищі навчальні заклади України 
сприяє поліпшенню професійної підготовки фахів-
ців, враховує досягнення студентів в навчальній ді-
яльності та робить їх мобільними на європейському 
освітньому просторі. Таким чином, підсумовуючи усе 
викладене вище, зазначимо, що інноваційні педаго-
гічні технології є ефективним засобом формування 
професійно-методичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури.

Подальші дослідження будуть спрямовані на прак-
тичну розробку комп’ютерних і мультимедійних на-
вчальних програм як ефективного засобу інновацій-
них педагогічних технологій у формуванні готовності 
майбутнього вчителя фізичної культури до ефективної 
професійної діяльності.
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Аналіз виступу українських ветеранів спорту  

на I Європейських іграх майстрів (Швеція, 2008 р.) 
Татарчук І.П.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто та проаналізовано ви-
ступи українських ветеранів спорту 
на І Європейських іграх майстрів 
(Швеція, 2008 р.). відзначається, 
що загалом в сучасному україн-
ському фізкультурно-спортивному 
русі спостерігається активний роз-
виток та структуризація руху вете-
ранів фізичної культури та спорту. 
Цьому сприяє низка об’єктивних 
чинників розвитку галузі і суспільно-
політичного та соціального розви-
тку України. Наголошено, що євро-
пейська спортивна громадськість 
упродовж багатьох років йде шля-
хом всебічного залучення грома-
дян старшого та похилого віку до 
рухової активності, масового спор-
ту та здорового способу життя. 

Татарчук И.П. Анализ выступления укра-
инских ветеранов спорта на I Европей-
ских играх мастеров (Швеция, 2008 р.). 
Рассмотрены и проанализированы высту-
пления украинских ветеранов спорта на I 
Европейских играх мастеров (Швеция, 2008 
г.). Отмечается, что в целом в современном 
украинском физкультурно-спортивном дви-
жении наблюдается активное развитие и 
структуризация движения ветеранов физиче-
ской культуры и спорта. Этому способствует 
ряд объективных факторов развития отрасли 
и общественно-политического и социального 
развития Украины. Отмечено, что европей-
ская спортивная общественность на протя-
жении многих лет идет путем всестороннего 
привлечения граждан старшего и преклон-
ных лет к двигательной активности, массово-
му спорту и здоровому образу жизни. 

Tatarchuk I.P. Analysis of appearance 
of the Ukrainian veterans of sport 
on the I European games of masters 
(Sweden, 2008). Considered and 
analysed appearances of the Ukrainian 
veterans of sport on the I European 
games of masters (Sweden, 2008). 
It is marked that in modern Ukrainian 
athletic-sporting motion there is active 
development and structuring of motion of 
veterans of physical culture and sport. The 
row of objective factors of development 
of industry is instrumental in it, social 
and political and social development 
of Ukraine. It is marked that European 
sporting public during many years goes 
by the comprehensive bringing in of 
citizens senior and advanced age to 
motive activity, mass sport and healthy 
way of life. 

Ключові слова:
фізкультурний, спортивний, рух, 
ветерани спорту, Європейські ігри.

физкультурный, спортивный, движение, 
ветераны спорта, Европейские игры.

athletic, sporting, motion, sport veterans, 
European games.

Вступ. 1

В сучасному українському фізкультурно-спортивному 
русі спостерігається активний розвиток та структуризація 
руху ветеранів фізичної культури та спорту. Цьому 
сприяє низка об’єктивних чинників розвитку як власне 
галузі фізичної культури та спорту, так і суспільно-
політичного та соціального розвитку України. Чимраз 
помітними є виступи українських спортсменів-ветеранів 
на міжнародній спортивній арені.

Починаючи з 1994 року ветерани спорту України 
є постійними учасниками Всесвітніх ігор майстрів, 
чемпіонатів світу та Європи. Станом на 2010 рік, 
згідно інформаційної довідки Ради ветеранів фізичної 
культури і спорту щорічно 700-800 провідних 
спортсменів-ветеранів беруть участь у міжнародних 
змаганнях, де здобувають чимало нагород (таб. 1). 

Зважаючи на значну кількість спортивних змагань 
як на внутрішній так і на міжнародній арені, неабиякі 
досягнення окремих ветеранів українського спорту та 
в окремих видах ветеранського спорту, у вітчизняній 
науково-методичній літературі бракує відповідного 
наукового супроводу розвитку руху ветеранів спорту 
та його різних аспектів. Відзначимо тільки поодинокі 
праці В.Олешка зі співавт. 2008 р., [3], Т. Казанкиної 
[4], В.Сагітової 2006р., [5], В. Крупського 2003., [6] та 
ін., які торкаються окремих наукових проблем розви-
тку руху ветеранів спорту. При цьому майже не дослі-
джуються загальні питання ролі та місця руху ветера-
нів спорту в історії та теорії вітчизняної науки в галузі 
фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В даній роботі ми поставили собі за мету розгля-

нути виступи українських ветеранів спорту на між-
народній спортивній арені, й, зокрема, на І Європей-
ських іграх майстрів (Швеція, 2008 рік).

Завдання дослідження. Визначити особливості ор-
ганізації та проведення Європейських ігор майстрів та 
проаналізувати участь в них ветеранів спорту України. 

© Татарчук І., 2011

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел; 
статистичної інформації, аналіз нормативно-правових 
документів, матеріалів спортивної періодики та між-
народної інформаційної мережі Internet; методи тео-
ретичної інтерпретації; історико-логічний метод.

Результати дослідження. 
Формування руху ветеранів фізичної культури і 

спорту зумовлене важливим соціальним чинником, 
пов’язаним з турботою про підтримку та збереження 
фізичного стану здоров’я колишніх спортсменів, 
аматорів і професіоналів, а також усіх осіб середнього 
та старшого віку, залученням їх до будь-яких фізичних 
вправ та занять масовим спортом [1, 2]. 

З метою вирішення саме таких питань у багатьох 
країнах Європи за ініціативи спортивних організацій 
розпочався активний процес розвитку спорту ветеранів 
(майстрів), який з часом поширився у багатьох країнах 
світу та сформувався в єдину міжнародну систему 
проведення чемпіонатів, Кубків світу та Європи з 
різних видів спорту та Всесвітніх ігор майстрів. 

Цей процес невпинно прогресує, кількість змагань 
серед ветеранів з кожним роком зростає, постійно 
збільшується кількість учасників таких змагань. 
Зокрема, Європейські ігри майстрів, які незважаючи 
на те, що вперше відбулися у 2008 році, зібрали 
велику кількість учасників та за рівнем спортивних 
результатів посіли належне місце в змагальній 
діяльності ветеранів спорту багатьох країн.

Зауважимо, що серед основних принципів, які 
пропагуються організаторами Європейських ігор 
майстрів є такі:

поширення філософії “спорт для життя” і “спорт • 
для всіх”;
підвищення мотивації дорослого населення щодо • 
участі в спорті задля зміцнення здоров’я;
створення  можливості щодо участі у комплексних • 
спортивних змаганнях із багатьох дисциплін у бага-
тонаціональному середовищі;
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Кількість медалей, здобутих українськими ветеранами спорту на Чемпіонатах світу та Європи (2007-2009 р.)

рік Кількість медалей Всього
золоті срібні бронзові

2007 37 35 44 117
2008 34 15 16 65
2009 22 16 18 56
2010 29 45 21 95

Таблиця 2
Результати участі ветеранів спорту України на перших Європейських спортивних іграх майстрів  

(29 серпня – 7 вересня 2008 року, м. Мальме, Швеція)

№ Вид спорту Кількість учасників  
з України

медалі Всьогозолоті срібні бронзові
1 Легка атлетика 17 16 14 3 33
2 Настільний теніс 5 - 1 1 2
3 Спортивне орієнтування 40 2 6 5 13
4 Футбол Три команди різних 

вікових груп, 60 осіб 2 1 1 4
5 Волейбол (чол.) Одна команда,8 осіб 2 - - 2
6 Гандбол (чол.) 17 - 1 -
7 Гандбол (жін.) 9 - - -
8 Фехтування 1 - 1 - 1
9 Греко-римська боротьба 19 7 7 1 15
10 Вільна боротьба 13 5 6 2 13
11 Регбі 30 - 1 - 1

Всього 219 34 38 13 85

заохочення людей старшого віку з усієї Європи бра-• 
ти участь у спортивних змаганнях, незважаючи на 
їх стать, расу, релігійні переконання чи спортивні 
досягнення;
встановлення зразка для молоді Європи в тому, що • 
спортивні змагання можуть продовжуватися впро-
довж усього життя людини.

Як зазначається на сайтах: 
www.lignano2011.it/index/homepage/L’evento/• 
EMG:la sua storia
htt/en.wikipedia.org/wiki/European Masters Games• 

Перші Європейські ігри ветеранів спорту, (European 
Masters Games 2008) відбулися у місті Мальма (Шве-
ція) з 29 серпня по 7 вересня 2008 року й зібрали по-
над 3500 спортсменів з 32 країн, чоловіків та жінок 
віком від 35 років які змагалися з 17 видів спорту. 

Такі Євроігри проводяться під егідою Міжнарод-
ної асоціації ігор майстрів  (IMGA), що є визнаною 
Міжнародним олімпійським комітетом, і яка наділила 
правом Європейську асоціацію майстрів (EMSA) ви-
ступити організатором ігор серед ветеранів в Європі. 

Учасниками ігор майстрів зазвичай є колишні чем-
піони Олімпійських ігор, світу, Європи, представники 
національних команд, клубні атлети та спортсмени 
різного соціального рівня. Такі терміни як «ветеран», 
«майстер» зазвичай використовуються до зрілих атле-
тів. Майстри – це ті учасники змагань, які змагаються 
відповідно до правил, встановлених Міжнародними 
федераціями з видів спорту, у вікових групах. Більшість 
Ігор майстрів організовуються за віковими категоріями 
з інтервалом 5 або 10 років. Такі змагання є індивіду-
альними, а не командними. На таких змагання відсутні 
попередня кваліфікація, або інші критерії відбору для 
участі. Єдиною вимогою участі в змаганнях є мінімаль-
ний вік – 30 років і старші на момент початку змагань.

Як зазначається в бюлетні “Спорт ветеранів Украї-
ни” (2008 р.) на перших Європейський іграх майстрів 

Україну представляли 219 провідних ветеранів спор-
ту у 10 видах програми. В напруженій спортивній бо-
ротьбі українські спортсмени-ветерани на цих Євроі-
грах вибороли 85 медалей, у тому числі 34 золотих, 38 
срібних та 13 бронзових (таб. 2). 

Необхідно відзначити успішний виступ на євро-
пейських змаганнях ветеранів спорту України з легкої 
атлетики, котрі у складі 17 спортсменів вибороли 16 
золотих, 14 срібних та 3 бронзові медалей [7].

Володаркою 5 золотих медалей стала киянка Тетя-
на Крепкіна (вікова група 40−45 років). 2 золоті та 1 
срібну медаль завоювала Тетяна Кривохижа із м. Суми 
(вікова група 50−55 років), по 2 золоті медалі вибороли 
Валентина Загальська з м. Києва (вікова група 40−45 
років) та Євген Ткаченко з м. Дніпропетровська (вікова 
група 35−40 років). У змаганнях зі стрибків у висоту 
Анатолій Ільїн з м. Миколаєва здобув золоту медаль у 
віковій групі 60−65 років, дві срібні медалі завоювала 
найстарша легкоатлетка України Олена Чуб з м. Брова-
ри Київської області (вікова група 80−85 роки) .

Срібні медалі у своїх вікових групах завоювали та-
кож Віктор Соловйов, Емілія Жадан та Тетяна Криво-
хижа у змаганнях жінок з бігу на 5 000 м, Алла Ковпак 
з бігу на 400 м (жінки) та Чуб Олена – у змаганнях зі 
спортивної ходьби на 10 км.

Успішно виступили українські ветерани спорту 
на перших таких європейських змаганнях з греко-
римської боротьби (7 золотих, 7 срібних та 1 бронзова 
медалі) та вільної боротьби (5 золотих, 6 срібних та 2 
бронзові медалі).

У віковій групі (45−50 років) (в.к. 63 кг) Михайло 
Нилипюк виборов золоту медаль. Срібні медалі − у 
Анатолія Павлюка (в.к. 63 кг), Сослана Адирхаєва 
(в.к. 76 кг) та Сергія Покатила (в.к. 130 кг).

У віковій групі (40−45 років) срібні медалі для Укра-
їни вибороли Іван Кашицький у (в.к. 58 кг), Микола Жи-
товоз (в.к. 63 кг) та Данієлян Каджик (в.к. 85 кг) [7]. 
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У віковій групі (55−60 років) у категорії до 63 кг 

золоту медаль виборов Володимир Зубченко, (в.к.  69 
кг) – Микола Чученко та у категорії (в.к. 130 кг) – Іван 
Корець. Срібна медаль − у Петра Антончука у катего-
рії (в.к. 97 кг), бронзова медаль у Віктора Смірнова у 
категорії (в.к. 85 кг).

У легкоатлетичних змаганнях зі штовхання ядра 
Анатолій Стеценко (м. Черкаси) у віковій групі (50−55 
років) завоював золоту медаль, а Борис Ковальський 
(м. Київ) у віковій групі (60−65 років) здобув срібну ме-
даль. Ще дві золоті медалі здобули українські команди 
з волейболу, одну з них − у абсолютній першості. 

Чемпіонами перших Євроігор в ігрових видах 
спорту стали футбольна команда з Харкова (вікова 
група 45−50), футбольний клуб «Решельє» з м. Оде-
си (вікова група 35−40 років), та волейбольна команда 
«Фуршет» вікова група (35−40 років) [7]. 

Високих спортивних результатів домоглися ве-
терани зі спортивного орієнтування. У цьому виді 
спортивної програми взяли участь 250 спортсменів з 
12 країн Європи. Українські спортсмени завоювали 2 
золоті, 6 срібних та 5 бронзових медалей.

1 срібну та 1 бронзову медаль вибороли на Євроі-
грах українські ветерани спорту з настільного тенісу 
та 1 срібну медаль з фехтування (шпага).

На сайті Міністерства у справах сім’ї, молоді і 
спорту зазначено, що вагомий внесок в успішний ви-
ступ ветеранів спорту України на І Євроіграх внесли: 
Асоціація ветеранів легкої атлетики України (33 ме-
далі), Федерація греко-римської боротьби України (15 
медалей), Асоціація спортивної боротьби України (13 
медалей), Федерація спортивного орієнтування Украї-
ни (13 медалей), Асоціація ветеранів футболу України 
(4 медалі), Асоціація ветеранів волейболу України (2 
медалі), Асоціація ветеранів настільного тенісу Украї-
ни (2 медалі), Федерація гандболу України (1 медаль) 
та Асоціація ветеранів регбі України (1 медаль) .

Доцільно зазначити, що у 2008 році завдяки фі-
нансовій та організаційній підтримці Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту, сприянню 
Національного Олімпійського Комітету України, Ради 
ветеранів фізичної культури і спорту було вперше 
здійснено організовану підготовку та виїзд команд ве-
теранів спорту України на змагання такого високого 
міжнародного рівня .

Під час перебування на змаганнях у Швеції пред-
ставники офіційної української спортивної делегації 
та провідних ветеранів фізичної культури та спорту 
України провели ділову конструктивну зустріч із ви-
конавчим директором Міжнародної асоціації ігор 
майстрів (IMGA) Дженсом Холмом та іншими органі-
заторами Євроігор, щодо подальшого співробітництва 
ветеранів спорту України з IMGA. Містер Дженс за-
цікавився розвитком спорту ветеранів України та ви-
явив бажання бути присутнім на фінальних змаганнях 
Всеукраїнських ігор ветеранів спорту.

Згідно Рішення №5 (від 22 жовтня 2008 року) Ви-
конкому Ради ветеранів фізичної культури і спорту 
виступ ветеранів спорту України на І Європейських 
іграх у Швеції (2008р.) визнали успішним.

Висновки: 
Організація та проведення Євроігор у Швеції свідчать 

про те, що європейська спортивна громадськість упро-
довж багатьох років йде шляхом всебічного залучення 
громадян старшого та похилого віку до рухової активнос-
ті, масового спорту та здорового способу життя.

Успішний виступ ветеранів спорту України на пер-
ших Європейських іграх майстрів – це нова сторінка 
в історії розвитку українського руху ветеранів спорту, 
приклад збереження та примноження спортивної слави 
незалежної України на міжнародній спортивній арені.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Технологія педагогічної діяльності з формування  
спеціальних рухових навичок майбутніх  

учителів фізичної культури засобами фітнесу
Твеліна А.О. 

Миколаївський національний  університет ім. В.О. Сухомлинського

Анотації:
Розглянуто науково-практичні про-
блеми інтеграції фітнес-технологій у 
систему підготовки майбутніх учите-
лів фізичної культури. Розроблено 
технологічний алгоритм проекту-
вання занять фізичною культурою 
засобами фітнесу. Представлено 
перелік етапів у строгій логіч-
ній послідовності: діагностичний; 
передпроектний; проектуваль-
ний; реалізаційний; контрольно-
коректувальний. Зазначається, що 
педагогічна діяльність включає: 
розробку програмно-методичного 
змісту фізичного виховання сту-
дентів; контроль ефективності 
застосування системи занять. Ре-
комендовано навчальний процес 
у групах фізичної підготовки сис-
тематизувати за допомогою роз-
робки навчальної програми і роз-
ташування навчального матеріалу 
в строгій логічній послідовності.

Твелина А.А. Технология педагогической 
деятельности по формированию специаль-
ных двигательных навыков будущих учи-
телей физической культуры средствами 
фитнеса. Рассмотрены научно-практические 
проблемы интеграции технологий фитнесса в 
систему подготовки будущих учителей физиче-
ской культуры. Разработан технологический 
алгоритм проектирования занятий физиче-
ской культурой средствами фитнесса. Пред-
ставлен перечень этапов в строгой логической 
последовательности: диагностический; пред-
проектный; проектировочный; реализационный; 
контрольно-коррекционный. Отмечается, что 
педагогическая деятельность включает: раз-
работку программно методического содержа-
ния физического воспитания студентов; кон-
троль эффективности применения системы 
занятий. Рекомендуется учебный процесс в 
группах физической подготовки систематизи-
ровать с помощью разработки учебной про-
граммы и расположения учебного материала 
в строгой логической последовательности.

Tvelina A.О. Technology pedagogical 
activities on the formation of special 
motor skills of future teachers 
of physical education facilities 
fitness. Reviewed the scientific and 
practical problems of integration of 
technology into the fitness training of 
future teachers of physical culture. 
The technological design algorithm by 
means of physical training fitness. A list 
of stages in a strict logical sequence: 
diagnostic, pre-project, projecting; 
realizable; control and corrective. It 
is noted that educational activities 
include: development methodology 
and software content of physical 
education students, monitoring the 
effectiveness of the system classes. 
We recommend the learning process in 
groups to systematize physical training 
with curriculum development and the 
location of the training material in strict 
logical sequence. 

Ключові слова:
фізична культура, рухові навички, 
фітнес, технологія, програма.

физическая культура, двигательные навыки, 
фитнесс, технология, программа.

physical education, motor skills, fitness, 
technology, software.

Вступ.1

Зміни в суспільно-економічному житті України, 
і орієнтація людей на нові можливості придбання 
певного соціального статусу, супроводжуються 
підвищеними вимогами до здоров’я громадян. При 
цьому стан здоров’я населення України викликає 
тривогу, а в молодих фахівців, що виходять зі стін 
ВНЗ, відбувається значне погіршення здоров’я ще під 
час навчання.

Удосконалення фізичного виховання у ВНЗ 
висвітлюється багатьма дослідниками [1-3, 8], 
і як останній регламентований етап підготовки 
до соціально-професійної діяльності, і як один з 
найбільш важливих компонентів зміцнення здоров’я 
фізичне виховання у ВНЗ вимагає постійного 
удосконалювання, що відповідає особливостям 
розвитку сучасного суспільства. 

Підвищений інтерес студентів до нових оздоровчих 
видів вправ і можливість одночасного вирішення ряду 
задач фізичного виховання, формування культури рухів 
(оптимальності й естетичності рухових дій) засобами 
фітнесу обумовлюють застосування системи вправ 
фітнесу як  базовий засіб у заняттях зі студентами – 
майбутніми учителями фізичної культури.

Незважаючи на досить велику кількість наукових 
досліджень по застосуванню оздоровчих вправ [4-7], 
питання використання системи вправ фітнесу в систе-
мі фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ 
залишаються невивченими.

Дослідження було виконане згідно тематичного 
плану та загальної проблеми наукових досліджень 

© Твеліна А.О. , 2011

Національного педагогічного університету ім. М.П. 
Драгоманова «Зміст, форми, методи і засоби фахо-
вої підготовки вчителів» у рамках теми «Удоскона-
лення змісту вищої педагогічної освіти з фізичного 
виховання». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка науково-практичних 

засад інтеграції фітнес-технологій у систему підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури для формування 
у них спеціальних рухових навичок.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення, педагогічне спостереження, методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Процес фізичного виховання у своїй основі має 

три вектори впливу: створення широкого кола знань 
в області фізичної культури, навчання руховим діям 
(формування культури рухів) і керування розвитком 
фізичних якостей. Причому усі вони є взаємозалеж-
ними. Отже, широке використання засобів фізичної 
культури, у тому числі нетрадиційних, а також різних 
видів навчальних занять сприяє більш повноцінній 
фізичній і теоретичній підготовленості студентів. 

У ході дослідження з'ясувалося, що недоліками 
традиційної системи фізичного виховання у ВНЗ є на-
ступні: орієнтація винятково на контрольні нормативи 
і тілесний компонент навчального процесу, ігноруван-
ня взаємозв'язку фізичного виховання з іншими вида-
ми виховання. Ці  недоліки обумовлюють зниження 
інтересу до занять фізичними вправами, обмеження 
рухової активності, низький рівень теоретичної, фі-
зичної підготовленості студентів. Означені пробле-
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ми сприяли науковому пошуку по удосконалюванню 
програмно-методичного змісту фізичного виховання 
у ВНЗ фізкультурного і педагогічного профілю.

Одним з найбільш оптимальних засобів форму-
вання культури рухів є фітнес, що представлений в 
оздоровчій фізичній культурі у вигляді системи вправ. 
Процес виконання вправ фітнесу, що синтезують 
техніку рухових дій і естетичні переживання під час 
рухів (переживання самого музичного твору, рухів у 
сполученні з музикою), дозволяє створювати гармо-
нічний образ самовираження, і здійснювати разом з 
тим корисну фізичну роботу. Таким чином, фітнес, що 
поєднує в собі елементи мистецтва і фізичні вправи, 
може одночасно вирішувати багато задач фізичного 
виховання.

Найбільш популярними видами фітнесу в студен-
тів є силовий фітнес, шейпінг і пілатес, а також тан-
цювальні напрямки. Система фітнесу може застосову-
ватися у фізичному вихованні студентів і вирішувати 
ряд задач (оздоровчих, виховних, освітніх).

Застосування комплексу засобів фітнесу, а також 
різних видів навчальних занять дозволить оптимально 
доповнити вплив системи вправ фітнесу на розвиток 
рухових якостей, підвищення рівня знань, що впли-
вають на мотивацію й інтереси майбутніх учителів 
фізичної культури, і збільшити можливості реалізації 
життєвих задач.

Під педагогічною технологією ми розуміємо ціліс-
ну сукупність послідовних дій, операцій і процедур, 
спрямованих на досягнення поставленої мети, що га-
рантовано приводять до запланованого результату, а 
під технологією занять фітнесом – цілісну упорядко-
вану сукупність валідних і ефективних засобів, мето-
дів і прийомів, що гарантовано забезпечують планова-
ний рівень фізичної кондиції тих, що займаються.

Нами пропонується технологічний алгоритм про-
ектування занять фізичною культурою засобами фіт-
несу, що може бути представлений як перелік опера-
цій, реалізованих у строгій логічній послідовності:

1 етап (діагностичний) – комплексна соціологіч-
на, педагогічна і медико-біологічна діагностика, що 
випереджає власне проектувальну діяльність. Набір 
вхідних у неї операцій і процедур дозволяє виявити 
цільові настанови до занять фізичною культурою з ви-
користанням засобів фітнесу, оцінити рівень фізичної 
кондиції (здоров'я, функціонального стану і фізичної 
підготовленості) контингенту студентів. Чим вище 
об'єктивність даних, отриманих у ході діагностики, 
тим точніше вихідні передумови проектування різних 
складових системи занять. На першому етапі прово-
дяться опитування й обстеження студентів – майбут-
ніх викладачів фізичної культури. У підсумку повинні 
бути виявлені цільові настанови до занять фізичними 
вправами, визначений рівень функціонального стану, 
фізичної підготовленості, рівень здоров'я, показники 
статури.

2 етап (передпроектний) – визначення орієнтирів 
для вибудовування проекту системи занять фізичною 
культурою з використанням засобів фітнесу. Другий 
етап повинен передбачати визначення орієнтирів для 

вибудовування проекту системи занять фізичною 
культурою з використання засобів фітнесу зі студен-
тами. На підставі результатів діагностики установле-
но, що згадана система занять повинна забезпечувати: 
удосконалювання пропорцій статури (зниження маси, 
зменшення обхватних розмірів частин тіла, нормалі-
зацію складу тіла); відновлення рівня функціонуван-
ня основних, життєво-важливих систем організму 
(серцево-судинної, дихальної, м'язової); нівелювання 
наслідків і профілактику захворювань; досягнення 
нормативних показників прояву основних фізичних 
якостей (витривалості, сили, гнучкості, спритності); 
поліпшення настрою і самопочуття; врахування осно-
вних інтересів, потреб і індивідуальних схильностей 
у виборі засобів і планованих результатів занять фі-
зичною культурою із використанням засобів фітнесу.

3 етап (власне проектувальний) – розробка моделі 
заняття фізичною культурою з використанням засобів 
фітнесу, структури і змісти макроциклу кондиційного 
тренування, включаючи підбор засобів, методів, ме-
тодичних прийомів, параметрів навантаження і від-
починку, що забезпечують досягнення планованих 
результатів. Третій етап повинен бути присвячений 
розробці моделі заняття фітнесом, а також структури 
і змісти макроциклу кондиційного тренування, вклю-
чаючи підбор засобів, методів, методичних прийомів, 
параметрів навантаження і відпочинку, що забезпечу-
ють досягнення планованих результатів.

4 етап (реалізаційний) – розгортання системи за-
нять, у ході якого відбувається поступальне зближен-
ня реальних показників фізичної кондиції студентів з 
їх запланованими значеннями.

5 етап (контрольно-коректувальний), у рамках 
якого виробляється оцінка ефективності розробленої 
системи занять, що, визначається, з одного боку, осо-
бистими успіхами тих, що займаються, в плані під-
вищення рівня здоров'я, функціонального стану, фі-
зичної підготовленості й удосконалення статури, і, з 
іншого боку, їх задоволеністю досягнутими результа-
тами. У ході оперативного контролю при необхідності 
повинні вноситися корективи в плани окремих занять, 
мікро- і мезоциклів занять фізичною культурою з ви-
користанням засобів фітнесу з метою забезпечення 
можливо більш повної відповідності планованих і ре-
альних показників.

Моделі педагогічної діяльності по проектуванню, 
організації і проведенню навчального процесу із засто-
суванням фітнес-технологій представлено на рис. 1.

З огляду на особливості навчання у ВНЗ, 
навчально-тренувальний процес за програмою фіт-
несу може бути представлений двома макроциклами, 
але з урахуванням семестрової побудови, включення 
лекційного і методико-практичного курсу, етапного 
і поточного видів контролю, що, у свою чергу, скла-
даються з мезоциклів, що включають три наванта-
жувальних мікроцикли й один розвантажувальний. 
На час розвантажувальних мікроциклів планувалося 
проведення лекцій, методико-практичних, контроль-
них занять, а також самостійних занять по індивіду-
альних завданнях.



118

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

П
ер

ев
ір

ка
 е

ф
ек

ти
вн

ос
ті

 з
ас

то
су

ва
нн

я 
си

ст
ем

и 
за

ня
ть

 ф
із

ич
но

го
 в

их
ов

ан
ня

 
ст

уд
ен

ті
в 

пр
от

яг
ом

  н
ав

ча
ль

но
го

 р
ок

у
I семестр   

Ф
ор

м
ув

ан
ня

 к
ул

ьт
ур

и  
ру

хі
в 

 

Ро
зв

ит
ок

  
ко

ор
ди

на
ці

йн
их

  
зд

іб
но

ст
ей

   

Ро
зв

ит
ок

 з
аг

ал
ьн

ої
 

ви
тр

ив
ал

ос
ті

Навчальний  рік  

Ро
зв

ит
ок

 с
ил

ов
их

 
як

ос
те

й

Ро
зв

ит
ок

 гн
уч

ко
ст

і

II семестр  

те
ор

ет
ич

ни
х 

і  
м

ет
од

ик
о-

пр
ак

ти
чн

их
  

зн
ан

ь,
 у

м
ін

ь 
і н

ав
ич

ок
  

Ф
ор

м
ув

ан
ня

 с
ті

йк
ої

  
м

от
ив

ац
ії 

у 
ст

уд
ен

ті
в  

до
 з

ан
ят

ь 
   

Базові напрямки впливу системи занять (обов'язкових 
навчально-тренувальних, лекційних, методико-

практичних, контрольних; самостійних)

Програмно -методичне  забезпечення  фізичного  виховання   
студентів  на  основі  застосування  вправ  фітнесу   
(у тому числі  розробка  документів  планування)     

Ко
ре

кц
ія

 п
ро

гр
ам

но
-м

ет
од

ич
но

го
 з

м
іс

ту
 ф

із
ич

но
го

 
ви

хо
ва

нн
я 

ст
уд

ен
ті

в 
ві

дп
ов

ід
но

 д
о 

 р
ез

ул
ьт

ат
ів

 
ко

нт
ро

лю
 п

ро
тя

го
м

  н
ав

ча
ль

но
го

 р
ок

у

Рис. 1. Педагогічна технологія фізичного виховання студентів  
на основі використання системи вправ фітнесу

Рис. 2. Модель фізичної підготовки студентів – майбутніх учителів фізичної культури  
із використанням засобів фітнесу 
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В результаті дослідження нами була розроблена 
модель технології підготовки учителів фізичної куль-
тури з використанням засобів фітнесу (рис. 2).

Підставою для розробки технології реалізації мо-
делі проведення занять фізичною культурою з вико-
ристанням засобів фітнесу послужили: модель про-
ведення традиційних занять фізичною культурою; 
особливості сучасних підходів до фізичного вихо-
вання студентів, що включає як базовий компонент 
змісту програми, так і варіативний компонент, що до-
зволяє розробляти новий зміст і використовувати свої 
методики.

Складові частини технології реалізації моделі про-
ведення занять фізичною культурою з використанням 
засобів фітнесу представлені на рис. 3.

Розроблена нами технологія реалізації моделі про-
ведення  занять фізичною культурою з використанням 
засобів фітнес-підготовки в системі фізичного вихо-
вання студентів здійснювалася відповідно до програ-
ми фізичного виховання у ВНЗ.

Навчально-тренувальний процес у студентських 
групах фізичної підготовки буде успішним у тому 
випадку, якщо його розглядати як єдину систему, 
складові частини якої взаємозалежні і спрямовані на 
вирішення основних задач. Виходячи з цього, вар-
то систематизувати навчально-тренувальний процес 
за допомогою розробки навчальної програми і роз-
ташування навчального матеріалу в строгій логічній 
послідовності, що забезпечує оптимальні умови його 
освоєння.

Висновки.
В результаті дослідження розроблено технологіч-

ний алгоритм проектування занять фізичною культу-
рою засобами фітнесу, що може бути представлений 
як перелік операцій, реалізованих у строгій логічній 
послідовності: діагностичний етап; перед проек-
тний етап; проектувальний етап; реалізаційний етап; 
контрольно-коректувальний етап. Пропонована мо-
дель педагогічної діяльності по проектуванню, орга-
нізації і проведенню навчального процесу включає: 
розробку програмно-методичного змісту (і докумен-
тів планування) фізичного виховання студентів (яке 
спрямовано на формування культури рухів; розвиток 
координаційних здібностей, загальної витривалості, 
силових здібностей, гнучкості; придбання теоретич-
них, методико-практичних знань, умінь і навичок; 
формування стійкої мотивації до занять фізичними 
вправами); контроль ефективності застосування сис-
теми занять, з урахуванням якого здійснювалася ко-
рекція навчального процесу фізичного виховання. По-
дальші дослідження слід спрямовувати на розробку 
програмно-методичного забезпечення формування 
професійних навичок і вмінь студентів – майбутніх 
учителів фізичної культури.

Рис. 3. Технологія реалізації моделі занять фізичною культурою з використанням засобів фітнесу
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Фізична культура в умовах становлення  

радянської тоталітарної культури (1920-ті рр.)
Тимошенко Ю.О. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто стан і розвиток фізичної 
культури і спорту в УРСР міжвоєн-
ної доби. З’ясовано місце фізичної 
культури в процесі формування ра-
дянського тоталітаризму. У дослі-
дженні використано, переважно, 
архівні документи. Закцентовано 
увага на парадигмальну спрямо-
ваність фізичної культури, власне 
– на її мілітарність. Обґрунтовано 
думку, що фізична культура в до-
сліджуваний період виконувала 
не стільки спортивну чи оздоровчу 
функції, скільки ідеологічну. За-
значено, що у спортивній політиці 
комуністичної партії надавалась 
перевага саме мультиспортивним 
заходам. Доведено, що вирішаль-
ну роль у розвитку фізкультурно-
спортивної сфери в УРСР відігра-
вала самодіяльність людей.

Тымошенко Ю.А. Физическая культура в 
условиях становления советской тотали-
тарной культуры (1920-е гг.). Рассмотрено 
состояние и развитие физической культуры 
и спорта в УССР межвоенные годы. выяс-
нено место физической культуры в процессе 
формирования советского тоталитаризма. 
в исследовании использованы, преимуще-
ственно, архивные документы. Акцентируется 
внимание на парадигмальную направлен-
ность физической культуры, собственно – на 
ее милитарность. Обоснована мысль, что 
физическая культура в исследуемый период 
выполняла не столько спортивную или оздо-
ровительную функции, сколько идеологиче-
скую. Отмечено, что в спортивной политике 
коммунистической партии предоставлялось 
преимущество именно мультиспортивным ме-
роприятиям. Доказано, что решающую роль в 
развитии физкультурно-спортивной сферы в 
УССР играла самодеятельность людей.

Tymoshenko Y.O. Physical culture 
beyond the conditions of soviet 
totalitarian culture development 
(1920-s). It is considered the state and 
development of physical culture and 
sports in the USSR the interwar years. 
Found a place of physical culture in the 
formation of Soviet totalitarianism. The 
study used mainly archival documents. 
It focuses on the paradigmatic 
orientation of physical education, in fact 
– for her militarnost. It substantiates the 
idea that physical culture in the study 
period served not so much a sport or 
recreational functions as ideological. 
It is noted that the sports policy of the 
Communist Party is granted the benefit 
of multisport events. It is proved that 
a decisive role in the development of 
physical culture and sports areas in the 
USSR played amateur men.
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Вступ.1

В умовах відносної свободи, характерної для пе-
ріоду нової економічної політики (1921-1928 рр.), 
культурне життя в Радянському Союзі нуртувалося 
боротьбою різноманітних течій, тенденцій, поглядів 
на право визначати форми і норми постреволюційної 
культури. Спорт і фізична культура загалом не зали-
шалися осторонь цього процесу. Одначе з часом усі 
вони сходять нанівець перед наступом радянської іде-
ологічної машини.

Робота виконана в межах планової теми НДР ка-
федри соціально-гуманітарних дисциплін «Парадиг-
ма здорового способу життя в дискурсах фізичного 
виховання і спорту» (номер державної реєстрації  
0111U001716).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – з’ясувати місце фізичної 

культури в процесі формування радянського тоталіта-
ризму.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють пер-
ше пореволюційне десятиліття.

Об’єктом дослідження є фізична культура і спорт 
у Радянському Союзі, зокрема в УРСР, у 1920-ті рр.

Предметом дослідження є фізична культура в умо-
вах становлення радянської тоталітарної культури.

Методи дослідження. Робота ґрунтується на ви-
користанні історичного аналізу наукової літератури та 
джерел; системного та порівняльного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Від середини 1920-х рр. комуністична партія бере 

на себе організацію спортивних фестивалів і свят із 
метою зафіксувати у них той сенс, мету, що вона 
прагне реалізувати у фізичній культурі. Такі заходи не 
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обов’язково були суто спортивними. Скоріше, це були 
політичні заходи на спортивну тематику. Всі ці масові 
вистави, інсценування, паради, що надавали радян-
ському спорту першої половини ХХ ст. оруелловського 
(тоталітарного) вигляду, були скоріше оболонкою, ніж 
змістом, одначе це були часи, коли держава найбільш 
демонстративно втручалася в фізичну культуру з ме-
тою нав’язати їй необхідний сенс (причому, спостері-
галося це не лише в Радянському Союзі). Готовність 
із якою світ спорту сприйняв застосовані що до нього 
державою засоби рольової моделі, з усіма її консерва-
тивними складовими, свідчить про конформістський 
зміст спортивного життя загалом. Спортсмени і тре-
нери від початку більш готові до прийняття політич-
ного порядку й дисципліни, нав’язуваної ззовні, ніж 
літератори чи художники. Разом із тим, зірки завжди 
були одним із головних складових спорту, а радянська 
держава досить швидко відчула необхідність у ство-
ренні власних зірок, точніше, героїв. Тому й не див-
но, що поворот до антиегалітаризму в спорті відбувся 
на кілька років раніше, ніж відмова від зрівняльних 
тенденцій у більшості сфер соціального, культурного 
й  економічного життя країни. Зупинимося на кількох 
прикладах.

Спартакіади. Після революції радянська країна 
відмовилася від участі в Олімпійських іграх, при цьо-
му мусимо зауважити, що і Західний світ не горів осо-
бливим бажанням її там бачити, влаштувавши справ-
жню блокаду новопосталій країні. Проте, як зразок 
мультиспортивного свята Олімпійські ігри станови-
ли певний інтерес, оскільки демонстрували переваги 
фізичної культури й виявляли рівень спортивної під-
готовки. Відтак було запропоновано власний варіант 
змагань. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

У 1913 р. соціал-демократичні партії Європи за-
снували свій міжнародний спортивних рух. По за-
кінченні світової війни він відродився у 1920 р. в 
Люцерні й інституційно оформився як Люцернський 
Спортивний Інтернаціонал (надалі – ЛСІ). Після чого 
були організовані дві успішні Робітничі Олімпіади – у 
Празі (1921 р.) і Франкфурті (1925 р.). 

Комуністи, що давно вже розійшлися із соціал-
демократією в ідеологічному плані, не хотіли посту-
патися їй у впливі на робітників і в спортивній царині. 
Тому в 1921 р. вони заснували свій Червоний Спор-
тивний Інтернаціонал (надалі – ЧСІ), перший конгрес 
якого відбувся 23.07.1921 р. у Москві. Його створення 
в жодному разі на варто сприймати як інтерес більшо-
виків бо спорту – це був один із елементів ідеологіч-
ної боротьби, для кращого впливу на робітничий клас 
Європи. Заявити про себе ЧСІ планував на згаданій 
Франкфуртській робітничій Олімпіаді. Проте ні сек-
ції ЧСІ, ні радянські спортсмени на неї допущені не 
були, через неузгодженість позицій. Це не значить, 
що контактів між спортсменами не було взагалі – спо-
радично радянські делегації відвідували Фінляндію, 
Норвегію, пізніше – Францію; у 1926 р. фіксуємо по-
їздку збірної команди Харкова з гандболу на змаган-
ня до Вюртенберга. Та європейські соціал-демократи 
боялися, що в такий спосіб комуністи використають 
спортивні арени для популяризації своїх ідей. І не без-
підставно – в низових колективах їм з великими труд-
нощами вдавалося протидіяти комуністичній агітації. 
На Парижський конгрес ЛСІ Червоний Спортінтерн 
вийшов з ініціативою про об’єднання або ж проведен-
ня спільних змагань за умови, що ЛСІ відмовиться від 
офіційного вступу в Соціалістичний (Лондонський) 
Інтернаціонал та Амстердамський Профспілковій Ін-
тернаціонал. Як бачимо з вимог – більшовиків мало 
цікавив власне спорт, головними були саме політичні 
вимоги, в яких унаочнилася ситуація в міжнародному 
робітничому русі, що розділився за ознакою прийнят-
тя/не прийняття комуністичної доктрини. Спорт став 
одним із фронтів цієї боротьби.

Керівники ЛСІ відкинули ці вимоги, погодившись 
лише на проведення спільних змагань за умови, що 
комуністи не використовуватимуть їх для пропаганди 
своїх ідей. Це було зроблено аби заспокоїти низові ко-
лективи, що лояльно ставилися до союзу з комуніста-
ми. Як випливає з джерел, ЧСІ зробив ставку саме на 
них, намагаючись налагодити стосунки в обхід керів-
ництва ЛСІ. Ситуацію нуртувало ще й та обставина, 
що Люцернський Спортінтерн не був монолітним. 
Можемо виділити в ньому кілька течій. Ліва течія 
щиро прагнула зберегти і проводити класову лінію в 
спорті, вона прихильно ставилася до комуністів і при-
ймала ЧСІ. Географічно її представники зосереджува-
лися в Ельзас-Лотарингії, Фінляндії, серед прихиль-
ників соціалістів у Німеччині та німецьких районах 
Чехословаччини, Швейцарії, до певної міри в Італії. 
Права течія відкидала співпрацю з ЧСІ й опиралася 
на секції в Чехословаччині та Франції. Поміркована 
течія підтримувала ідеї класової боротьби та періо-
дично виступала проти буржуазного спорту. До неї 

відносилася більшість членів ЛСІ. Таку роз’єднаність 
викликала низка питань принципового характеру: 1) 
питання об’єднання з ЧСІ; 2) питання про співпрацю 
чи ставлення до буржуазних спортивних організацій; 
3) ставлення до заводських спортивних організацій та 
ще низка політичних питань [1]. Радянський Союз, 
використовуючи протиріччя в соціалістичному серед-
овищі Європи, намагався зміцнити свої позиції, вико-
ристовуючи, серед іншого й фізкультурно-спортивне 
середовище. Цікаво, що його ідеї на міжнародній аре-
ні з цього питання не завжди корелювалися з тими іде-
ями та процесами, що протікали в самому Союзі. Та 
це й не дивно. Від самого початку більшовики чітко 
розмежовують: одні гасла та ідеї винятково для «вну-
трішнього вжитку», інші – «для закордону».

Варто зауважити, що вплив соціалістів та кому-
ністів на робітничий спортивний рух у різних країнах 
був не однаковий, чисельність контрольованих ними 
спортивних гуртків, переважно, поступалися так зва-
ним буржуазним. Зокрема, на 1927 р. ЧСІ об’єднував 
секції в таких країнах: у СРСР (в 6 союзних республі-
ках) мав біля 2 млн. фізкультурників, у Чехословач-
чині його секції нараховували понад 110 тис. осіб, у 
Франції – 7,5 тис. осіб, у Норвегії – 10-12 тис. осіб, в 
Аргентині та Уругваї – разом біля 4 тис. осіб [2]. Як 
зазначалося вище, ЧСІ мав уплив на низові організації 
ЛСІ – в деяких секціях до 30%, але переважно – 5-10% 
їх членів. Та все ж загалом вони навіть разом посту-
палися несоціалістичним організаціям. Для порів-
няння: у Німеччині в робітничих спортивних гуртках 
(контрольованих ЛСІ та ЧСІ) нараховувалося загалом 
1300 тис. осіб, а в буржуазних – 6 млн. осіб; у Франції 
в робітничих гуртках – 25 тис., у буржуазних – 950 
тис. осіб; у Великобританії взагалі не було соціаліс-
тичних спортивних гуртків, а в буржуазних – 3 млн. 
членів. Фінляндія була єдиною країною, де кількість 
членів робітничих спортивних організацій була біль-
шою – 32 тис. проти 30 тис. осіб [3]. Зрозуміло, що 
за такого розкладу сил несоціалістичний спортивний 
рух виступав значимою загрозою щодо впливу на ро-
бітничий клас. Із цим треба було боротися і бажано 
спільними зусиллями.

На міжнародній арені ці роки були не дуже сприят-
ливим для комуністичної пропаганди. В економічній 
сфері наступив період стабілізації та післявоєнного 
зростання. Боязнь революційних вибухів змусила лі-
дерів європейських країн покращити становище ро-
бітників через соціальне законодавство. А все, що було 
добре для європейського робітництва – сприймалося 
негативно комуністами, бо підривало їх пропаганду. 
Відтак, у 1923-1925 рр. майже в усіх цих країнах спо-
стерігався певний застій щодо зростання чисельності 
робітничих спортивних організацій. Більше того, у 
документах ЧСІ цього періоду бачимо констатацію 
того, що «…значительная часть рабочих спортсменов 
осталась в стороне от рабочего движения и рабочих 
спортивных организаций, а то и прямо вступила в 
буржуазные спортивные организации. Другая часть с 
головой ушла в чисто спортивную работу, что частич-
но содействовало внутреннему укреплению рабочих 
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спортивных организаций, что нашло отражение в рос-
те спортивного оборудования гимнастических сил, 
спортивных площадок и т.д.» [4]. Із наведеного урив-
ка бачимо, що лише злигодні були тією необхідною 
умовою, за якої зростає ефективність комуністичної 
ідеології й вона може знаходити собі прихильників. 
Інший момент, що привертає увагу – згадка про робіт-
ників, які «з головою поринули в спорт». З контексту 
документу видно, що це явище якщо й не викликає 
захоплення, то й не сприймається цілком негативно – 
у ньому вбачаються певні позитивні моменти. Одна-
че вище, в інших документах, стосовно Радянського 
Союзу така зацікавленість спортом має прямо про-
тилежну реакцію. Знову бачимо принцип політичної 
доцільності – якщо спорт можемо використати для 
розширення своїх прихильників у Європі, то це вияв-
ляються цілком прийнятним. Цікаво, що коли постало 
питання зі створенням Союзної ради фізичної культу-
ри, керівники ЧСІ Подвойський і Лемберг виступили 
проти цього. Вони вказували на те, що Союзна рада 
практичної допомоги національним республікам (де 
вже існували свої ВРФК) суттєво не надасть, але галь-
муватиме їх ініціативу й виступатиме зайвою струк-
турою в стосунках між ними та Спортінтерном. Мож-
ливо, з точки зору логіки, ця думка була доцільною.  З 
іншого боку – створення Союзної ВРФК однозначно 
зменшували вплив і політичну значимість лідерів ЧСІ, 
тому вони й виступали проти цього. Схожі аргументи 
бачимо й у протоколі засідання Бюро ЦК ЛКСМУ, яке 
категорично виступило проти створення ВРФК СРСР 
[5]. Проте в контексті Радянського Союзу не завжди 
варто шукати логіку, тут більш важлива доцільність. А 
з цієї позиції Союзна РФК була важливим елементом 
контролю за діяльністю низових структур; елементом 
централізованого управління фізичною культурою 
й отримання від нею бажаного владою результату. І 
в такому ракурсі фізкультурне життя відповідало то-
дішнім тенденціям політичного й економічного по-
всякдення.

Важливим напрямком боротьби, що до певної міри 
об’єднав деяких членів ЛСІ з секціями Червоного 
Спортінтерну, стала протидія організації фабрично-
заводських спортивних гуртків. Справа в тому, що в 
досліджуваний період у низці країн Європи з ініціа-
тиви власників заводів і фабрик відкриваються спор-
тивні гуртки, частину коштів на утримання яких 
виділяли ці власники, а відтак, робили заняття в них 
доступними для ширших соціальних верств. Зрозумі-
ло, що такі кроки не просто переманювали робітників 
із соціалістичних спортивних осередків (і так нечис-
ленних – про що писалося вище), але й повинні були 
якоюсь мірою притлумити соціальні протиріччя. Якщо 
брати за основу інтереси спортивного руху, оздоров-
лення, інтереси робітників – створення таких завод-
ських спортивних осередків можна лише вітати. Але 
якщо підходити до цього питання з позицій класової 
боротьби й політичної доцільності – то звичайно, що 
така ініціатива була неприйнятною як для комуністів, 
так і для частини соціалістів. Тому цілком правильно, 
зі своєї точки зору, лідери ЧСІ говорили, що буржуа-

зія «…делает из своего спортивного движения вели-
колепное явно политическое орудие для своих целей. 
В сознание масс она вталкивает, что спорт – это вещь 
совершенно аполитичная, что в спортивных занятиях 
все равны и т.д. Буржуазия воспитывает спортивные 
массы в том духе, что спорт – есть сотрудничество ка-
питалистов и пролетариев, здесь все равны, никто ни 
чем не отличается друг от друга» [6]. В такому кон-
тексті ця ініціатива була шкідливою для революцій-
ної боротьби, хоча для пересічного робітника від неї 
тільки користь. Проте, коли це більшовиків цікавили 
інтереси пересічного робітника, якщо на порядку ден-
ному була загроза світовій революції?

Таким чином бачимо, що, з одного боку – радян-
ська влада відкидала можливість співпраці з буржуаз-
ними спортивними організаціями (а ті, в свою чергу, 
також не горіли особливим бажанням до співпраці), з 
іншого – європейські соціал-демократи всіляко пере-
шкоджали участі спортсменів-комуністів у своїх спор-
тивних заходах. Комуністи не могли миритися з таким 
станом справ – на кінець 1920-х рр. вони усвідомили 
ідеологічну силу спорту. На порядку денному стало 
питання організації свого масштабного спортивного 
заходу. Так з’явилася ідея проведення спартакіад.

Відтак, перше в СРСР спортивне свято – Спар-
такіада 1928 р., на яку прибули представники з 
12 країн – стало відповіддю на проведені у тому 
ж році «буржуазні» Олімпійські ігри і так звані 
«реформістські» ігри, організовані Люцернським 
Спортивним Інтернаціоналом. На ній відзначилися 
й українські футболісти, які здобули перемогу в пів-
фіналі над збірною Уругваю 7:1. Футбольна збірна 
Уругваю двічі вигравала Олімпійські ігри, тому ця 
перемога була оцінена в радянській пресі з великим 
пафосом. Хоча всі розуміли, що ця команда, набрана з 
уругвайських робітників, які працювали в Європі, до 
переможниці Олімпійських ігор стосунку не мала. 

Звертає на себе увагу риторика радянської деле-
гації ЧСІ щодо Спартакіади та Олімпійських ігор: 
«Олимпиада 1928 г. явится демонстрацией национа-
листических и фашистских устремлений буржуазии, 
демонстрацией ее силы, которую она хочет показать 
как угрозу рабочему классу. Мы должны поставить 
вопрос о противопоставлении Олимпиаде нашу 
Спартакиаду или что-нибудь подобное во всесоюз-
ном масштабе с участием заграничных товарищей» 
[7]; чи в іншому документі: «…Спартакиада должна 
быть мощной демонстрацией сил физкультурного 
движения трудящихся…чтобы в противовес мощному 
буржуазному физкультурному и спортивному движе-
нию, устраивающему в 1928 г. свою Олимпиаду, про-
никнутую духом империализма, продемонстрировать 
общность интересов физкультурного движения тру-
дящихся» [8]. Уже в самій назві радянських ігор міс-
тився свідомий виклик соціал-демократам, оскільки в 
них був не лише натяк на античного вождя повсталих 
рабів, але й на однойменний рух німецьких лівих, роз-
громлений за участі соціал-демократів у 1919 р. 

Відмінністю Спартакіади від Олімпійських ігор, 
серед іншого, була також наявність у програмі мілі-
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тарних заходів, народних танців і театралізованих 
вистав. Ще в процесі обговорення самої ідеї Спар-
такіада розглядалася як антитеза Оліміпіаді: «Осно-
вне місце в Спартакіаді беруть колективні змагання, 
масові демонстрації, інсценіровки на теми класової 
боротьби, змагання національних спортів. Крім того, 
будуть індивідуальні змагання, виставки з робітничо-
спортивного руху тощо.» [9]. Окрім параду на Крас-
ній площі, відкриття спартакіади 1928 р. передбачало 
водне свято на р. Москві та масові «гуляння» 30 тисяч 
людей на Ленінських горах. Оцей останній захід від-
творював одну з найтиповіших і давніх форм селян-
ського святкового дозвілля, і взагалі Спартакіада в цій 
частині більше нагадувала вихід на пікнік, ніж сер-
йозний спортивний захід. Проте це вже був перший 
крок у бік культивації спортивної складової фізичної 
культури. Чемпіонство і рекордсменство все ще зали-
шаються лайливими словами, але радянська влада вже 
усвідомила можливості спорту в ідеологічній обробці 
мас. Необхідно було знайти лише потрібну форму.

В наступні роки кількість повідомлень щодо діяль-
ності ЧСІ значно зменшується. В цьому відчувається 
спад інтересу до нього з боку комуністичної партії. На-
дії на світову революцію не виправдалися, маси робіт-
ників не пішли за ЧСІ, а тому СРСР вдається до інших 
кроків щодо поширення на Заході комуністичної іде-
ології. Ця структура наприкінці 1920-х рр. існує суто 
формально – у лютому 1931 р. на Всесоюзному з’їзді 
ВЛКСМ керівникам Червоного Спортінтерну закида-
ють, що впродовж двох років вони не скликали плену-
мів [10]. Такий стан справ можливий лише при втраті 
інтересу з боку радянського керівництва. Підтверджує 
такий висновок ситуація з організацією Берлінської 
Спартакіади, що планувалася на липень 1931 р. лише в 
лютому 1931 р. у газеті «Фізична культура» з’являється 
заклик взяти участь у спартакіаді. Наступна згадка 
про неї трапиться лише 31 березня і саме з цього чис-
ла газети в ній буде постійна рубрика про підготовку, 
планування і проведення відбіркових змагань тощо. 
Але ж за три місяці такий захід не робиться. У люто-
му святкували 10-ліття ЧСІ – газета «Фізична культу-
ра» наповнення здравицями на честь ЧСІ, критикою 
II Інтернаціоналу та Люцернського Спортінтерну, але 
про планований великий захід пролетарського спорту 
– Берлінську спартакіаду – жодного слова. Натомість 
із квітня – маса статей із загальним спрямуванням: 
«підтримати», «готуватися» і т.п., майже в кожному 
номері газети логотип спартакіади. Розпочинається 
збір коштів, випускаються марки. І от у червні стає 
відомо, що влада Берліна її заборонила. Знаючи 
радянське керівництво не можна повірити, що цей 
крок не був очікуваним. Складається враження, що 
та активність, можна сказати – істерія – навколо неї в 
останні місяці й були розгорнуті саме тому, що влада 
очікувала такого результату. А весь пафос навколо неї 
творився за для двох речей: по-перше, зібрати з людей 
під ще одним приводом додаткові кошти; по-друге, 
підживити мілітарстські очікування в суспільстві – 
«ось як буржуїни нам заважають» – й використати 
це як політичну акцію об’єднатися навколо партії чи 

більше сил віддати індустріалізації, й, звичайно ж, 
організувати черговий збір коштів на черговий же 
дирижабль (танк, літак тощо). Щось подібне згодом 
буде й навколо організації Світової спартакіади в 
Москві у 1933 р.

Ще одним складовим тоталітарної культури 
європейського міжвоєння будуть усілякі спортивно-
театралізовані заходи, які в Радянському Союзі 
оприявнються у формі Дня фізкультурника.  Перше 
свято, присвячене фізичній культурі і спорту пройшло  
влітку 1923 р., суттєво не вплинувши на культурне 
життя столиці СРСР. Натомість у 1929 р., в уже 
офіційний День фізкультурника було проведено парад 
фізкультурників, естафету і футбольний матч між 
командами УСРР та РСФСР. Від 1931 р. цей день 
почали відзначати масовим парадом на Красній площі 
за присутності всього партійного керівництва. Схожі 
багатолюдні паради проходили й у всіх столицях 
республік та по великих містах. (Зокрема у 1934 р. 
у фізкультурних парадах у Києві та Харкові було 
задіяно по 40 тис. осіб, із яких 5 тис. – діти; в Одесі 
– 29 тис., в Дніпропетровську – 23 тис., з яких 4 тис. 
– діти (в обох містах); у Сталіно – 15 тис., у Вінниці 
– 9 тис. осіб [11].)

Заходи на честь Дня фізкультурника лише 
опосередковано мали стосунок до спорту. Це 
було передусім театралізоване політичне дійство, 
сфокусоване на фізичній культурі, мета якого – 
виправдати (обґрунтувати) ієрархію, що склалася в 
СРСР й отримати публічне схвалення влади тих, які 
виявилися на верху. Перші паради фізкультурників 
підкреслювали масовий і егалітарний характер 
фізичної культури в СРСР, вхід на Красну площу був 
відкритий для всіх. Проте з часом ситуація змінилася 
– доступ отримали лише ті хто мав звання «майстер 
спорту» чи значок ГПО («Готов к труду и обороне»), 
а з 1939 р. вхід узагалі став за квитками [12]. Те, що 
починалося як багатолюдне свято з акцентом на 
егалітаризм (рівність усіх), перетворилося на ще один 
показник ієрархічності тоталітарного суспільства. 

Звернемо увагу на той момент, що фізкультурні 
паради були ще й демонстрацією досконалої 
пролетарської тілесності, яка явно не передбачала 
еротизму. Автори репортажів незмінно захоплено 
описували фізичну красу учасників, не проводячи 
різниці між привабливістю жіночого і чоловічого 
тіла. Зокрема, тіло, як інструмент індустріалізації 
наочно фігурувало в параді 1940 р., коли із сотень 
тіл було складено величезний залізничний міст. 
Пізніше такі «скульптури» з людських тіл (незалежно 
– чоловічих чи жіночих) стали невід’ємною 
рисою парадів фізкультурників. Це була загальна 
тенденція тоталітарного міжвоєння, коли політичні 
поступовці намагалися соціалізувати сильного 
хлопця як робітника. Німецькі нацистські плакати 
ідеалізували сильного пролетарського чоловіка, який 
творить новий Рейх; радянське реалістичне мистецтво 
(соціалістичний реалізм) славило більшовика-
стаханівця; рекламні плакати «нового єврея», 
сіоністського поселенця в Палестині, показували 
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його роздягненим до пояса, м’язистим і засмаглим, 
за обробкою ланів. Оскільки суттєвої різниці між 
спортивними заходами в Німеччині, Італії, СРСР 
не спостерігаємо, можемо говорити, що паради 
фізкультурників були тісно пов’язані з тоталітарною 
моделлю держави [13].

Висновки. 
Таким чином зазначимо, що з кінця 1920-х 

рр. у спортивній політиці комуністичної партії 
буде надаватися перевага саме мультиспортивним 
заходам, порівняно зі спортивними змаганнями в 
окремих видах спорту. Коли проводяться змагання в 
якомусь одному виді всі розмови – уболівальників, 
коментаторів, учасників – обертаються навколо 
тактики, стилів, результатів тієї чи іншої, конкретної, 
гри. На противагу цьому, коли одночасно проводиться 
кілька змагань, у фокусі обговорення присутні не 
самі ці численні види спорту, а спорт загалом, спорт 
як такий, проявом якого є зустріч спортсменів різних 

національностей і республік на свят молодості, 
динамізму, оптимізму. Загалом, як показав досвід 
кількох наступних десятиліть, для держави значно 
простіше нав’язати нові смисли, уроки, і знаки 
спартакіадам, а потім і олімпіадам, ніж змаганням у 
одному виді спорту, де гра сама по собі була і знаком і 
смислом. Організовуючи свої мультиспортивні свята, 
радянське керівництво прагнуло прилучити широкі 
верстви населення до цивілізованих форм активності 
й дозвілля. В капіталістичному світі олімпійські види 
спорту (можливо, за винятком футболу та боксу) 
вважалися захопленням лише освічених верств, а в 
СРСР влада прагнула зробити їх формою дозвілля 
робітників і селян. Із часом, експерименти перших 
Спартакіад поступилися місцем більш серйозним 
формам діяльності. Й коли в 1952 р. СРСР долучився 
до олімпійського руху, йому не довелося розпочинати 
з нуля. 
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Співвідношення засобів тренувальної роботи  
важкоатлетів високої кваліфікації різних вагових категорій

Шимечко І.М.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Аналізуються індивідуальні мо-
дельні параметри обсягу та ін-
тенсивності тренувальної роботи 
важкоатлетів за групами вправ. 
У дослідженнях брали участь 
5 спортсменів збірної команди 
України з важкої атлетики. Зазна-
чено на необхідності ведення та 
аналізу документів планування 
та обліку тренувальної роботи. 
Наведено варіанти розподілу 
тренувального навантаження 
у зонах інтенсивності залежно 
від періоду підготовки (4 мікро-
цикли). встановлено тенденції 
зміни співвідношення засобів 
тренування залежно від вагової 
категорії спортсменів. Рекомен-
довано кількісні показники обсягу 
та інтенсивності тренувального 
навантаження за групами вправ. 

Шимечко И.М. Соотношение средств 
тренировочной работы тяжелоатлетов 
высокой квалификации различных ве-
совых категорий. Анализируются индиви-
дуальные модельные параметры объема и 
интенсивности тренировочной работы тяже-
лоатлетов по группам упражнений. в иссле-
дованиях принимали участие 5 спортсме-
нов сборной команды Украины по тяжелой 
атлетике. Отмечается необходимость веде-
ния и анализа документов планирования и 
учета тренировочной работы. Приведены 
варианты распределения тренировочной 
нагрузки в зонах интенсивности в зависи-
мости от периода подготовки (4 микроцик-
ла). Установлены тенденции изменения 
соотношения средств тренировки в зависи-
мости от весовой категории спортсменов. 
Рекомендуются  количественные показате-
ли объема и интенсивности тренировочной 
нагрузки по группам упражнений. 

Shymechko I. M. Correlation of facilities 
of training work of weightlifters of 
high qualification of different weight 
categories. The individual model 
parameters of volume and intensity of 
training work of sportsmen are analysed 
on the groups of exercises. In researches 
5 sportsmen of collapsible command 
of Ukraine took part on heavy athletics. 
The necessity of conduct and analysis 
of documents of planning and account 
of training work is marked. The variants 
of partition of training load are resulted 
in the areas of intensity depending on 
the period of preparation (4 microcycle). 
The tendencies of change of correlation 
of facilities of training depending on the 
weight category of sportsmen are set. The 
quantitative indexes of volume and intensity 
of the training loading are recommended  
on the groups of exercises. 

Ключові слова:
важкоатлети, обсяг, інтенсив-
ність, тренування, періоди, ме-
зоцикл.

тяжелоатлеты, объем, интенсивность, 
тренировка, периоды, мезоцикл.

weightlifters, volume, intensity, training, 
periods, mesocycle.

Вступ. 1

Останнім часом у теорії і практиці важкоатлетич-
ного спорту постійно постає проблема якісного розпо-
ділу засобів тренувальної роботи спортсменів різних 
вагових категорій насамперед у мезо та мікроциклах 
підготовки [1, 2, 3, 5]. Такий розподіл, на думку авто-
рів, впливає на ефективність проведеної важкоатлета-
ми підготовки та дозволяє реалізувати їм свої силові 
та функціональні можливості [7].

Аналіз науково-методичної літератури свідчить 
[3,4,5,6], що певна частка фахівців постійно здійснює 
пошук оптимального розподілу показників обсягу та 
інтенсивності тренувальної роботи спортсменів на-
самперед у мезоциклах підготовки різного типу із 
урахуванням їх вагових категорій. Останньою робо-
тою в Україні у цьому плані була дисертація С.О. Пу-
цова [8], в якій автор саме розглянув співвідношення 
засобів тренування у важкоатлеток-жінок різних груп 
вагових категорій.

Робота виконана згідно Зведеного плану НДР 
НУФВСУ на 2011-2015 рр. з теми 2.10.

Мета, завдання роботи,матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити співвідношення за-

собів тренувальної роботи важкоатлетів високої ква-
ліфікації залежно від періодів підготовки та вагових 
категорій.

Методи досліджень:аналіз науково-методичної 
літератури, вивчення передового досвіду роботи 
спортсменів і тренерів, педагогічні спостереження за 
тренувальною діяльністю, аналіз документів плану-
вання та обліку тренувальної роботи, методи матема-
тичної статистики.

© Шимечко І.М., 2011

У дослідженнях брали участь 5 важкоатлетів збір-
ної команди України з важкої атлетики, серед них два 
МСМК та три ЗМС.

Результати досліджень.
Після опрацювання програм підготовки спортс-

менів та щоденників тренувань нами підраховувався 
обсяг та інтенсивність тренувального навантаження 
за групами вправ: ривкові та поштовхові, тяги ривкові 
та поштовхові, присідання у підготовчому та змагаль-
ному мезоциклах, тривалість яких становила чотири 
мікроцикли. Отримані дані дають нам повне уявлення 
про виконану роботу, її тенденції, обсяг та інтенсив-
ність виконаних вправ. 

Нижче представлено показники тренувальної ро-
боти підготовчого мезоциклу МСМК С-а, вагова кате-
горія 69 кг (табл. 1,2). 

Аналіз даних свідчить, що обсяг тренувальної ро-
боти даного атлета у ривкових вправах становить – 
446 (24,0 %) піднімань, у поштовхових вправах -500 
(26,9 %), у тягах ривкових – 280 (15,3 %); у тягах по-
штовхових – 296 (15,9 %) піднімань, у присіданнях – 
332 (17,9 %). Усього за мезоцикл підготовчого періоду 
виконано – 1854 піднімань, а обсяг навантаження ста-
новить – 275 065 кг.

Обсяг тренувальної роботи даного атлета у зма-
гальному періоді у ривкових вправах становить – 392 
(25,8 %) піднімань, у поштовхових вправах-390 (27,5 
%), у тягах ривкових – 220 (14,4 %), у тягах поштов-
хових – 210 (13,7 %) піднімань, у присіданнях – 316 
(20,6 %). Усього за змагальний мезоцикл виконано 
– 1532 піднімань, що на 17,4 % менше, ніжу підго-
товчому періоді. Обсяг навантаження атлета становив 
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Таблиця 1

Показники тренувальної роботи підготовчого періоду за групами вправ спортсмена С-а у категорії 69 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
наванта-
ження, кг

ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-
109

110-
119

120-
129

Ривкові 250
56,0 %

152
34 %

38
9,0 %

6
1,0% - - 446 52950 86,3

Поштовхові 260
52 %

196
39 %

40
8 %

4
1 % - - 500 71940 86,9

Тяги ривкові 34
12 %

60
21 %

88
31,5 %

68
24 %

30
11,5 % - 280 38205 98,4

Тяги 
поштовхові

36
12 %

58
19,5 %

96
33 %

74
25 %

32
10,5 % - 296 49500 97,0

Присідання 36
11 %

84
25 %

98
29,5 %

66
20,5 %

44
13 %

4
1,0 % 332 64470 95,0

Примітка. У чисельнику обсяг КПШ за мезоцикл, у знаменнику – його відсоток. Червоним виділено максимальна кіль-
кість піднімань у певній зоні інтенсивності.

Таблиця 2
Показники тренувальної роботи змагального періоду за групами вправ спортсмена С-а у категорії 69 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
наванта-
ження, кг

ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-109 110-
119

120-
129

Ривкові 110
27,8 %

176
44,4%

104
26,3 %

6
1,5 % - - 396 45225 90,6

Поштовхові 158
40,5 %

166
42,5%

62
16 %

4
1,0 % - - 390 59280 90,6

Тяги ривкові - 56
25 %

90
41 %

74
34 % - - 220 30900 99,7

Тяги 
поштовхові - 48

22,9 %
54

25,7 %
86

40,9 %
22

10,5 % - 210 40950 101,2

Присідання 26
8 %

88
28 %

84
27 %

110
35 %

8
2 % - 316 57940 104,9

Таблиця 3
Показники тренувальної роботи підготовчого періоду за групами вправ МСМК Ч-и у категорії 85 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
наванта-
ження, кг

ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-
109

110-
119

120-
129

Ривкові 190
43,6%

166
38,1%

74
16,9%

6
1,4% - - 436 54540 88,0

Поштовхові 200
44,4%

130
28,9%

110
24,4%

10
2,3 % - - 450 68480 87,4

Тяги ривкові - 66
22,0%

102
34,0%

90
30,0%

30
10,0%

12
4,0% 300 50060 103

Тяги 
поштовхові - 32

10,6%
92

30,7%
116

42,0%
50

16,7% - 290 60800 100

Присідання - 116
27,4%

140
33,2%

124
29,5 %

30
7,1 %

12
2,8 % 422 77540 94,8

Таблиця 4
Показники тренувальної роботи змагального періоду за групами вправ МСМК Ч-и у категорії 85 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
навантажен-

ня, кг
ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-

109
110-
119

120-
129

Ривкові 86
22,6%

134
35,3%

146
38,4%

14
3,7% - 380 57710 95,7

Поштовхові 76
19,4%

172
44,1%

118
30,4%

24
6,1% - - 390 68220 95,2

Тяги ривкові - - 78
36,1%

68
31,5%

70
32,4% - 216 35700 98,0

Тяги 
поштовхові - 28

13,2%
90

42,0%
72

33,6%
24

11,2% - 214 44685 99,8

Присідання - 18
6,0%

50
16,7%

140
46,6%

92
30,7% - 300 60080 109,5
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– 237 295 кг, що на 13,7 % менше, ніж у підготовчому 
періоді.

Варіанти розподілу тренувального навантаження 
за зонами інтенсивності залежно від періоду підго-
товки свідчать, що у підготовчому періоді найбільший 
обсяг роботи у ривкових і поштовхових вправах вико-
нувався у зоні інтенсивності 70–79 %, а у змагальному 
періоді – 80–89 % відповідно.

Висновки по С-а:у підготовчому періоді дещо 
збільшена кількість піднімань у тягах та зменшена – у 
присіданнях (на 2–4 %). У змагальному періоді також 
дещо збільшено кількість піднімань у тягах ривкових 
та поштовхових (на 3–4 %). Обсяг навантаження у 
змагальному періоді зменшено недостатньо (модель-
на величина – 25–35 %).

Нижче представлені (табл. 3,4) показники трену-
вальної роботи підготовчого мезоциклу МСМК В. 
Ч-и, вагова категорія – 85 кг.

Аналіз даних свідчить,що обсяг тренувальної ро-
боти даного атлета у ривкових вправах становить – 
436 піднімань (23,0 %), у поштовхових вправах – 450 
(23,7 %),у тягах ривкових і поштовхових – 300 (15,8 
%) і 290 (15,3 %), у присіданнях – 422 піднімань (22,2 
%). Усього за мезоцикл обсяг тренувальної роботи 
становив – 1898 піднімань, а обсяг навантаження до-
сяг – 311 420 кг.

Обсяг тренувальної роботи даного атлета у зма-
гальному мезоциклі становить у ривкових вправах 
– 380 (25,3%), у поштовхових вправах -390 (26,0 %), 
у тягах ривкових і поштовхових – 216 (14,4 %) і 214 
(14,3), у присіданнях – 300 (20,0 %) піднімань штанги. 
Усього за мезоцикл виконано – 1500 піднімань, що на 
21,0 % менше, ніж у підготовчому періоді. Обсяг тре-
нувального навантаження становить – 266 395 кг, що 
на 14,5 % менше, ніж у підготовчому періоді.

Варіанти розподілу тренувального навантаження 
за зонами інтенсивності свідчать, що у підготовчому 
періоді найбільший обсяг роботи у ривкових і по-
штовхових вправах атлет виконував у зоні інтенсив-
ності 70–79 %, а у змагальному періоді – 80–89 і 90–99 
% відповідно.

Висновки по Ч-и: у підготовчому та змагальному 
періоді дещо збільшена кількість піднімань у тягах 
(на 2–4 %), обсяг тренувальної роботи у змагальному 
періоді повинен бути меншим на 10-15 %. 

Нижче подано показники тренувальної роботи 
підготовчого періоду ЗМС І-ва, вагова категорія 94 кг. 
(табл. 5,6).

Аналіз даних свідчить, що обсяг тренувальної ро-
боти даного атлета у підготовчому періоді у ривкових 
вправах становить – 400 (22,3 %) піднімань; у поштов-
хових вправах – 404 (22,5 %), у тягах ривкових і по-
штовхових – 210 (14,8 %) і 206 (14,5 %), у присіданнях 
відповідно – 428 (23,9 %) піднімань.

Усього за підготовчий період виконано – 1792 під-
німань, а обсяг тренувального навантаження стано-
вить – 344700 кг. 

Обсяг тренувальної роботи атлета у змагальному 
мезоциклі у ривкових вправах становив – 374(26,3 %) 
піднімань; у поштовхових вправах – 372 (26,2); тягах 

ривкових і поштовхових – 192 (13,5 %) і 196 (13,8 %), 
у присіданнях -286 (20,1 %) піднімань. Усього за мезо-
цикл виконано – 1420 піднімань, що на 20,8 % менше, 
ніж у підготовчому періоді, обсяг тренувального на-
вантаження становив – 290 420 кг, що на 16,0 % мен-
ше, ніж у підготовчому періоді.

Варіанти розподілу тренувального навантаження 
за зонами інтенсивності свідчать, що у підготовчому 
періоді найбільший обсяг роботи у ривкових і по-
штовхових вправах атлет виконував у зоні інтенсив-
ності 70–79 %, а у змагальному періоді – 80–89 % від-
повідно.

Висновки по І-ву: у підготовчому та змагальному пе-
ріоді також дещо збільшена кількість піднімань у тягах 
(на 2–4 %), а також обсяг навантаження у змагальному 
періоді залишається завищеним (на 10-15 %). 

Нижче подані показники тренувальної роботи під-
готовчого періоду ЗМС Ш-ко, вагова категорія понад 
105 кг (табл. 7,8). 

Таким чином, обсяг тренувальної роботи даного 
атлета у  підготовчому періоді в ривкових вправах ста-
новив – 380 (22,5%) піднімань, у поштовхових

вправах – 400(23,7 %) піднімань, у тягах ривкових 
та поштовхових – 250 (14,7 %) і 260(15,4 %); у присі-
даннях – 400 (23,7 %) піднімань. Усього за мезоциклі 
підготовчого періоду виконано – 1690 піднімань, а за-
гальний обсяг навантаження становить – 351 450 кг.

Обсяг тренувальної роботи даного атлета у зма-
гальному періоді у ривкових вправах становив – 340 
(26,3 %) піднімань, у поштовхових вправах – 344(26,6 
%) піднімань, у тягах ривкових і поштовхових – 170 
(13,2 %) і 166(12,9 %) піднімань; у присіданнях – 
270(20,9 %) піднімань. Усього за змагальний мезоцикл 
виконано – 1290 піднімань, що на 24,0 % менше, ніж 
у підготовчому періоді. Обсяг тренувального наванта-
ження становив – 274 190 кг, що на 22,0 % менше, ніж 
у підготовчому періоді.

Варіанти розподілу тренувального навантаження 
за зонами інтенсивності свідчать, що у підготовчому 
періоді найбільший обсяг роботи у ривкових і по-
штовхових вправах атлет виконував у зоні інтенсив-
ності 70–79 %, а у змагальному періоді – 80–89 % від-
повідно.

Висновки по важкоатлету Ш-ко: у підготовчому 
та змагальному періоді дещо збільшена кількість під-
німань у тягах (на 3–5 %). Обсяг інших вправ знахо-
диться у межах модельних характеристик, рекомендо-
ваних фахівцями.

Нижче наводимо показники тренувальної роботи 
важкоатлетів високої кваліфікації різних вагових кате-
горій у ривкових та поштовхових вправах(рис. 1 і 2).

Як свідчить аналіз даних на рис. 1 і 2 обсяг роботи 
у ривкових вправах зменшується із підвищенням ва-
гових категорій залежно від періоду підготовки – на 
19,3 та 22,1 % і поштовхових вправах – на 20,0 та 23,1 
% відповідно. У тягах ривкових – на 10-12 %, поштов-
хових – на 21-22 %, у присіданнях – на 5-15 %. Тобто 
підтверджується тенденція до зменшення обсягів тре-
нувальної роботи у спортсменів більш важких ваго-
вих категорій.
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Таблиця 5

Показники тренувальної роботи підготовчого періоду за групами вправ ЗМС І-ва у категорії 94 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
навантажен-

ня, кг
ВІ, %

70-79 80-89 90-99 100-
109

110-
119

120-
129

Ривкові 164
41,0%

156
39 %

70
17,5%

10
2,5% - - 400 63860 86,2

Поштовхові 214
52,9%

140
34,7%

40
9,9%

10
2,5% - - 404 81680 86,9

Тяги ривкові 28
10,0%

30
10,7%

130
46,4%

80
28,6%

12
4,3% - 280 50480 101

Тяги 
поштовхові

10
3,6%

50
17,8%

76
27,1%

134
47,9%

10
3,6% - 280 58400 98,9

Присідання 42
9,8%

82
19,2%

90
21,0%

126
29,4%

88
20,6% - 428 90280 97,4

Таблиця 6
Показники тренувальної роботи змагального періоду за групами вправ ЗМС І-ва у категорії 94 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
навантажен-

ня, кг
ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-109 110-

119
120-
129

Ривкові 116
31,0%

158
42,3%

92
24,6%

8
2,1% - - 374 64200 93,1

Поштовхові 120
32,3%

152
40,9%

94
25,2%

6
1,6% - - 372 76180 91,4

Тяги ривкові - 56
29,2%

68
35,4%

68
35,4% - - 192 32300 92,5

Тяги 
поштовхові - 52

26,5%
86

43,9%
38

19,4%
20

10,2% - 196 42390 95,5

Присідання 12
4,2%

88
30,8%

46
16,0%

128
44,8%

12
4,2% - 286 65550 103,4

Таблиця 7
Показники тренувальної роботи підготовчого періоду за групами вправ ЗМС Ш-ко у категорії понад 105 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
навантажен-

ня, кг
ВІ, %70-79 80-89 90-99 100-

109
110-
119

120-
129

Ривкові 90
23,7%

240
63,2%

50
13,1% - - - 380 60940 86

Поштовхові 110
27,5%

248
62%

42
10,5% - - - 400 79550 84,2

Тяги ривкові - 40
16 %

118
47,2%

80
32,0%

12
4,8 % - 250 50410 99

Тяги 
поштовхові

30
11,5%

38
14,6%

116
44,6%

76
29,3% - - 260 63000 97

Присідання 48
12%

62
15,5%

124
31,0%

134
33,5%

32
8,0% - 400 97550 104

Таблиця 8
Показники тренувальної роботи змагального періоду за групами вправ ЗМС Ш-ко у категорії понад 105 кг

Група
вправ

Зона інтенсивності, %
КПШ

Обсяг
навантажен-

ня, кг
ВІ, %

70-79 80-89 90-99 100-109 110-
119

120-
129

Ривкові 88
25,9%

116
34,1%

132
38,8 %

4
1,2% - - 340 62990 91,0

Поштовхові 84
24,4%

116
33,7%

138
40,2 %

6
1,7% - - 344 73750 90,5

Тяги ривкові - 42
24,7%

90
52,9%

38
22,4% - - 170 30720 95,7

Тяги 
поштовхові - 32

19,3%
90

54,2%
34

20,5%
10

6,0% - 166 40460 98,7

Присідання 24
8,9%

54
20,0%

98
36,3 %

78
28,9%

16
5,9% - 270 66270 99,2
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Рис. 2. Показники тренувальної роботи важкоатлетів високої кваліфікації  
різних вагових категорій у поштовхових вправах

Рис. 1. Показники тренувальної роботи важкоатлетів високої кваліфікації  
різних вагових категорій у ривкових вправах
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Висновки

1. Досліджено співвідношення засобів тренувальної 
роботи важкоатлетів високої кваліфікації у різних 
періодах підготовки та групах вагових кaтегорій. 
Підтверджено тенденцію, що показники обся-
гу тренувальної роботи у змагальному періоді 
спортсменів високої кваліфікації зменшуються сто-
совно підготовчого періоду але не на таку величину, 
як пропонують фахівці важкої атлетики. Показники 
інтенсивності роботи навпаки збільшуються.

2. Індивідуальні модельні параметри обсягу та 
інтенсивності тренувальної роботи важкоатлетів 
за групами вправ мають свої особливості: у 
підготовчому періоді обсяг ривкових і поштовхо-
вих вправ становить 21-23 %, а у змагальному він 
зростає до 25-27 %, тоді як обсяг тяг ривкових та 
поштовхових має зворотню тенденцію – 14-15 % і 
12-13 % відповідно, обсяг присідань має такі вели-
чини -23-24 % і 20-21 % відповідно. 

3. Встановлено варіанти розподілу тренувального 

навантаження у зонах інтенсивності залежно від 
періоду підготовки та за групами вправ. Більшість 
спортсменів у підготовчому періоді найбільшу 
кількість піднімань у ривкових та поштовхових 
вправах виконують у зоні інтенсивності 70-79 % 
(за винятком атлета Ш-ко), тоді як у змагальному 
періоді – 80-89 і 90-99 %. У присіданнях тенденція 
така: у підготовчому періоді – 90-99 %, у змагально-
му періоді -100-109 %.

4. Встановлено зміни тренувальної роботи важкоатлетів 
високої кваліфікації різних вагових категорій за 
групами вправ. У ривкових та поштовхових впра-
вах, тягах і присіданнях обсяг роботи зменшується 
із підвищенням вагових категорій спортсменів на 
19-23 %, у тягах ривкових – на 10-12 %, поштовхо-
вих – на 21-22 %, у присіданнях – на 5-15 %. 
У подальшому планується детально розглянути 

обсяги та інтенсивність тренувальної роботи більшої 
групи важкоатлетів важких вагових категорій (105 і 
понад 105 кг) та встановити відмінності їхньої роботи 
з іншими спортсменами.
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Використання сучасних фітнес технологій у фізкультурно-
оздоровчих заняттях із чоловіками в умовах фітнес клубу

Юрчук С.М.
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто вплив занять сучас-
ними фітнес технологіями на 
фізичний стан чоловіків I і II зрі-
лого віку. До дослідження було 
залучено 64 чоловіки. виявлено 
мотивацію до занять фітнесом у 
чоловіків. Заняття проводились 
за спеціально складеною програ-
мою. Зазначено, що регулярне 
відвідування занять у 80 % чоло-
віків дозволили підвищити рівень 
фізичного стану. Спостерігалось 
зменшення розмірів обхватів, 
збільшення показників сили і ви-
тривалості, зменшення маси тіла. 
Значно знизилася кількість про-
студних захворювань – 23,1 % 
хворіли усього двічі, 34 % випро-
бовуваних – один раз, 42,9 % – не 
хворіли взагалі.

Юрчук С.Н. Использование современных 
фитнесс технологий в физкультурно-
оздоровительных занятиях с мужчинами 
в условиях фитнесс клуба. Рассмотрено 
влияние занятий современными фитнесс 
технологиями на физическое состояние 
мужчин I и II зрелого возраста. в исследова-
нии принимали участие 64 мужчины. Обна-
ружена мотивация к занятиям фитнессом у 
мужчин. Занятия проводились по специаль-
но составленной программе. Отмечено, что 
регулярное посещение занятий у 80 % муж-
чин позволили повысить уровень их физиче-
ского состояния. Наблюдалось уменьшение 
размеров обхватов, увеличение показателей 
силы и выносливости, уменьшение массы 
тела. Значительно снизилось количество 
простудных заболеваний – 23,1 % болели 
всего дважды, 34 % испытуемых – один раз, 
42,9 % – не болели вообще.

Yurchuk S.N. Use of modern fitness 
technologies in athletic-health-
improvement reading with men in 
terms fitness of club. It is considered 
the influence of employments modern 
fitness by technologies on the bodily 
condition of men I and II mature age. 64 
men took part in research. Found out 
motivation to employments by a fitness for 
men. Employments were conducted on the 
specially made program. It is marked that 
regular attendance of employments at 80 % 
it was allowed to promote men level of their 
bodily condition. There was diminishing 
of sizes of circumferences, increase of 
indexes of force and endurance, degrowth 
body. The amount of cold diseases went 
down considerably – 23,1 % were ill all 
twice, 34 % examinee – one time, 42,9 % 
– were not ill in general.

Ключові слова:
фітнес технології, чоловіки, 
оздоровчий, заняття.

фитнесс технологии, мужчины, 
оздоровительный, занятие.

fitness of technology, men, health-
improvement, employment.

Вступ.1

Сучасний спосіб життя прирік нас на малорухоме 
існування. Наслідком цього стало невідоме раніше за-
хворювання, як гіпокінетична хвороба. Вона включає 
коронарну хворобу серця, гіпертонію, надлишкову 
масу тіла, тривожність, депресію, стреси.

Науково-технічний прогрес, сучасні соціально-
економічні умови розвитку суспільства пред’являють 
підвищені вимоги до стану здоров’я людини. Питан-
ня збереження і зміцнення здоров’я населення є осно-
вною культурною, економічною, соціальною і полі-
тичною проблемою держави. 

За даними соціологічних опитувань лише 15% 
українців вважають себе здоровими [http://www.
ukrstat.gov.ua]. Наукові дослідження свідчать, що на-
пружена навчальна і інтелектуальна діяльність при-
водить до зменшення часу, який використовується 
для рухової активності викликає погіршення стану 
здоров’я, зменшує загальну опірність організму до 
впливу несприятливих чинників.

Хронічні неінфекційні хвороби залежать в першу 
чергу від чинників ризику захворювань та стилю жит-
тя. Їх коріння лежить в способі життя чоловіків, по-
ширеності шкідливих звичок(паління, зловживання 
алкоголю, вживання наркотичних засобів та ін.), нера-
ціональному харчуванні, підвищенні психоемоційних 
навантажень, зниженні фізичної активності чоловіків 
При збереженні в Україні надалі високих показників 
смертності в працездатному віці з покоління сучасних 
20-річних чоловіків до 60 років доживе лише 60%. А 
це вимагає посилення уваги до стану здоров’я чолові-
ків, як основи збереження здоров’я чоловіків у більш 
зрілому віці. Тому пріоритетним напрямком державної 
політики в Україні є формування і зміцнення здоров’я 
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населення, що знайшло відображення в ряді законо-
давчих актів.[zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi].

В той же час стан здоров’я населення упродовж 
останнього десятиліття різко погіршилось, збільши-
лася кількість захворювань серцево-судинною і ди-
хальною систем, опорно-рухового апарату, інфекцій-
них захворювань.

У сучасних умовах життя інтерес до занять фітнесом 
є досить високим [Давыдов В. Ю. 2003, Шамардин 
А. И. 2005, Краснова Г. О. 2005]. Фізична активність 
дозволяє підтримувати себе в чудовій фізичній формі, 
зміцнити і зберегти здоров’я, бути упевненим в собі, 
а значить вести повноцінний спосіб життя, знаходи-
тися в гармонії з собою і довкіллям [Платонов В. Н. 
2006]. Така ситуація в суспільстві характеризується 
розширенням засобів оздоровчої фізичної культури, 
створенням нових програм фітнес технологій.

Сьогодні більшість чоловіків зрілого віку для 
підтримки свого здоров’я звертається до популяр-
них спортивно-оздоровчих занять, таких як, фітнес 
аеробіка(силовий напрямок, стрейчинг), сайклае-
робіка (імітація їзди на велосипеді), елементи за-
нять на тренажерах TRX [trxcymbals.com] і вправи з 
CROSSFITу [www.crossfit.com] та ін., які сприяють 
підвищенню функціональних можливостей систем 
організму.

Останнім часом предметом численних досліджень 
є вивчення рівня фізичного стану чоловіків I і II зрі-
лого віку і шляхів його підвищення. (Гоглюватая Н., 
2006; Ворончихина И.А., 2006; Булгакова О. В., 2007; 
Стрілецька Ю.В., 2007;).

Аналіз останніх публікацій, пов’язаних з питан-
нями впливу занять фітнесом на організм чоловіків, 
показав, що розвиток сфери рекреації і оздоровчої 
фізичної культури нині не може обійтися без науково 



133

2011

12
обґрунтованого впровадження сучасних інноваційних 
технологій у фітнес індустрію.

Дослідники з питань фізичного виховання вважа-
ють, що об’єм рухової активності за тиждень повинен 
складати 6-10 годин для людей старших 25 років, для 
18-25- 10-14 годин, для школярів – 14-21 годин, а для 
дошкільнят 21-28 годин в тиждень [Давыдов В. Ю. 
2004, Ріпак І. М. 2003].

У 88,9% активних фізкультурників ризик серцево-
судинних захворювань відсутній або мінімальний. В 
той же час у людей, які не займаються фізичною куль-
турою, в тих же вікових групах ризик явно виражений 
складає 54%.

Як відмічають багато фахівців [Платонов В. Н. 
2006, Давыдов В. Ю. 2004, 2005 та ін.] при побудові 
фізкультурно-оздоровчих занять для чоловіків зрілого 
віку слід враховувати такі чинники, як професійна 
діяльність і стан здоров’я тих, що займаються, а в 
основі методики занять з чоловіками повинен лежати 
принцип біологічної доцільності в підборі фізичних 
вправ.

Робота виконана за планом НДР ННІ фізичної 
культури спорту і здоров’я Черкаського національно-
го університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити вплив занять сучасними 

фітнес технологіями на фізичний стан чоловіків I і II 
зрілого віку в умовах фітнес клубу.

Завдання роботи :
Вивчити стан питання впливу занять сучасними 1. 
фітнес технологіями на фізичний стан чоловіків I 
і II зрілого віку за літературними джерелами.

Визначити рівень фізичного стану досліджуваного 2. 
контингенту.

Виявити мотивацію до занять фітнесом у 3. 
чоловіків.

Визначити ефективність впливу занять фітнесом 4. 
на здоров’ї чоловіків.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
в роботі завдань використовувалися наступні методи 
дослідження :

теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової • 
літератури;
антропометричні методи дослідження;• 
фізіологічні методи;• 
педагогічні методи;• 
метод анкетування;• 
методи математичної статистики.• 

Для вирішення поставленої мети нами досліджу-
валося використання сучасних фітнес технологій 
із чоловіками у фізкультурно-оздоровчих заняттях 
в умовах фітнес клубу, були використані такі мето-
ди, як спостереження, анкетування серед чоловіків 
І і ІІ зрілого віку з метою вивчення мотивів і інтер-
есів до фізкультурно-оздоровчих занять, а також для 
створення портрету сучасного чоловіка – споживача 
фізкультурно-оздоровчих послуг.

Також із досліджуваними були проведена оцінка 
рівня фізичного стану, роботи респіраторної системи 
(проби Штанге і Генчі), аналіз діяльності серцево-

судинної системи по показниках ЧСС і АТ, визначена 
оцінка фізичної працездатності

У дослідженнях брали участь чоловіки I і II зріло-
го віку у кількості 64 особи, які замаються у фітнес 
клубі.

Результати досліджень.
З числа опитаних, більшість чоловіків зайнята у 

сфері діяльності комерційних фірм – 85,5 %; 11 % – 
працюють в державних установах і 3,5 % – тимчасово 
не працюють. Вищу освіту з них мають 86,4 % опита-
них чоловіків.

Конкуренція при отриманні престижних посад 
змушує чоловіків вимогливіше відноситися до своєї 
зовнішності і стану здоров’я. Як показали наші дослі-
дження, 76 % чоловіків ведуть здоровий спосіб життя, 
12 % – епізодично палять і тільки 12 % – не можуть 
відмовитися від цієї шкідливої звички.

46,7 % опитаних показали, що їм подобається сам 
процес   занять,   по   34,4 % – відвідують їх для корек-
ції фігури і зміцнення здоров’я, а 182,9 % – з метою 
спілкування.

Аналіз результатів стану фізичного розвитку по-
казав, що середня маса тіла чоловіків II зрілого віку 
перевищує норму, що є характерним для цього віко-
вого періоду. 24,4 % обстежуваних чоловіків мають 
надлишкову масу тіла, а показники розмірів обхватів 
перевищують норму.

На підставі отриманих даних була розроблена 
комплексна програма занять фітнесом з урахуванням 
фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і соціально-
психологічних інтересів чоловіків зрілого віку.

Програма включала вправи спрямовані на зміц-
нення зв’язок, основних м’язових груп (живіт, 
грудей,спина, плечі,руки, ноги), адаптацію кардіорес-
піраторної системи зменшення розмірів обхватів тіла, 
збільшення рухливості суглобів і корекції постави.

Аналіз діяльності серцево-судинної і дихальної 
систем вказує на відсутність відхилень в значеннях 
ЧСС і АТ, хоча у чоловіків II зрілого віку відзначалося 
деяке підвищення АТ.

Оцінка фізичної працездатності чоловіків I і II зрі-
лого віку показала, що у чоловіків I зрілого віку по-
казники працездатності були хорошими і середніми, 
а показники працездатності чоловіків II зрілого віку 
менш оптимістичні і свідчать про середній і нижче за 
середнього рівня – це говорить про неадекватність їх 
адаптації до фізичного навантаження.

Стан респіраторної системи ми оцінили за показ-
никами проб Штанге і Генчі. Дані свідчать про задо-
вільний стан дихальної системи і невисокий рівень 
тренованості.

В процесі констатуючого експерименту на початку 
експерименту рівень фізичного стану вище за серед-
ній мали 5 % випробовуваних, середній – 42 % і 53 % 
чоловіків – низький і нижче за середній.

Повторні дослідження, які були проведені після 
шестимісячного курсу занять оздоровчими видами 
фітнесу, показали, що організм чоловіків відреагував 
на фізичні навантаження майже однаково. Чоловіки II 
зрілого віку за функціональними показниками ”наздо-
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гнали“ чоловіків I зрілого віку.
Підвищилися і показники рівня фізичного розви-

тку як в I, так і в II зрілому віці. Повторні дослідження 
показали, що вже 78 % чоловіків мали високий і вище 
за середній рівень фізичного розвитку.

Оцінка суб’єктивних показників здоров’я відмічає 
істотні зміни: 52% відвідуючи індивідуальні так і гру-
пові заняття чоловіки отримали психологічний ком-
форт, навчилися радіти життю, 45% – недооцінюють 
себе, але задоволені своїм станом здоров’ям, про це 
свідчить діяльність імунної системи, а саме ОРЗ хво-
ріли 23,1% чоловіків всього 2 рази, 34 % – тільки 1 
раз, а інші 42,9 % – не хворіли взагалі.

Аналіз впливу фізкультурно-оздоровчих занять на 
організм чоловіків I і II зрілого віку показує, що саме 
оздоровчий фітнес сприяє збільшенню працездатнос-
ті, продовженню молодості, поліпшенню якості ді-
тородної функції і загальному психічному здоров’ю, 
чоловіки почувають себе добре в усіх відношеннях: 
соціальному, емоційному, ментальному і медичному.

Фізична робота у поєднанні з правильним спосо-
бом життя, куди входить і збалансоване харчування, 
поєднання роботи і відпочинку сприяли хорошому са-
мопочуттю. Заняття фітнесом є потужним джерелом 

позитивних емоцій і енергії. Фітнес притягає молодих 
і здорових, літніх і ослаблених і є ефективним мето-
дом лікування сердечних і нервових захворювань.

Висновки.
Заняття оздоровчими видами фізичної культури, та-1. 
кими як фітнес є найбільш ефективними засобами 
оздоровлення, корекції фігури, нормалізації діяль-
ності усіх функцій і систем організму.
Регулярне відвідування занять у 80 % чоловіків до-2. 
зволили підвищити рівень фізичного стану, зменши-
ти розміри обхватів збільшити показники сили і ви-
тривалості, а також зменшити масу тіла.
Заняття, які були проведені за спеціально складеною 3. 
програмою для чоловіків I і II зрілого віку дозволи-
ли підвищити рівень фізичного розвитку у 44% чо-
ловіків I зрілого віку і у 36 % чоловіків II зрілого 
віку до високого рівня.
Значно знизилася кількість простудних захворювань 4. 
– 23,1 % хворіли усього двічі, 34 % випробовуваних 
– один раз, 42,9 % – не хворіли взагалі.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямі вивчення інших проблем використання су-
часних фітнес технологій в оздоровчій фізичній куль-
турі для чоловіків зрілого віку.
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Використання проблемних ситуацій при формуванні 

педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання 
Яловик В.Т.

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Анотації:
Обґрунтовано необхідність фор-
мування педагогічної творчості 
майбутніх учителів фізичного ви-
ховання. Розглянуто етап активі-
зації самостійно-творчої роботи 
при формуванні педагогічної 
творчості майбутніх учителів фі-
зичного виховання. Зазначено, 
що етап реалізується на практиці 
через використання проблемних 
професійних ситуацій. висвітле-
но комплекс  професійно-творчих 
завдань, які стимулюють студен-
тів до активної творчої роботи, 
формують творчу уяву і фанта-
зію, професійну спрямованість. 
визначено систему творчих 
умінь та навичок, які формують-
ся в процесі фахової підготовки 
спеціалістів фізичного виховання 
з урахуванням специфіки сучас-
ної освіти. 

Яловик В.Т. Использование проблемных 
ситуаций при формировании педагоги-
ческого творчества будущих учителей 
физического воспитания. Обоснована не-
обходимость формирования педагогического 
творчества будущих учителей физическо-
го воспитания. Раскрыто этап активизации 
самостоятельно-творческой работы при фор-
мировании педагогичного творчества буду-
щих учителей физического воспитания. От-
мечается, что этап реализуется на практике 
через использование проблемных профес-
сиональных ситуаций. Освещен комплекс 
профессионально-творческих заданий, кото-
рые стимулируют студентов к активной твор-
ческой работе, формируют творческое во-
ображение и фантазию, профессиональную 
направленность. Определена система творче-
ских умений и навыков, которые формируют-
ся в процессе профессиональной подготовки 
специалистов физического воспитания с уче-
том специфики современного образования. 

Yalovik V.T. Using of problem situations 
for forming pedagogical creativity of 
future teachers of physical education. 
The necessity of forming of pedagogical 
creativity of future teachers of physical 
education is grounded. The stage of 
activation is exposed to independently-
creative work at forming of educationally 
correct creation of future teachers of 
physical education. It is marked that the 
stage will be realized in practice through 
the use of problem professional situations. 
A complex is lighted up professionally-
creative tasks, which stimulate students 
to active creative work, form creative 
imagination and fantasy, professional 
orientation. The system of creative 
abilities and skills which are formed in 
the process of professional preparation 
of specialists of physical education taking 
into account the specific of modern 
education is certain. 

Ключові слова:
особистість, студент, твор-
чість, навчання, ситуація. 
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Вступ.1

Принципові зміни у політиці, економіці та соці-
альному житті нашого суспільства обумовили зрос-
тання значимості педагогічної праці, оскільки саме 
система освіти має забезпечити кожному громадяни-
ну нашої країни реальні умови для повноцінного роз-
витку, підвищення загальнокультурного та професій-
ного рівнів, самовдосконалення і самовиховання.

Серед провідних елементів освіти, її стрижнем 
та визначальною умовою успішного функціонуван-
ня є підготовка висококваліфікованих спеціалістів [2, 
с.35]. 

Аналіз вимог Болонського процесу у галузі 
професійно-педагогічної освіти свідчить про необ-
хідність підготовки педагога-творця у всій системі 
середньої, професійної та вищої освіти. В сучасних 
умовах творчий педагог – це перш за все дослідник, 
що володіє певними якостями: науковим психолого-
педагогічним мисленням, високим рівнем педагогіч-
ної майстерності, певною дослідницькою сміливіс-
тю, розвинутою педагогічною інтуїцією, критичним 
аналізом, потребою в професійному самовихованні 
і активним використанням передового педагогічного 
досвіду [8, с.5]. 

Не обминув цей процес і фахівців з фізичного ви-
ховання, перед якими стоїть нагальна потреба фор-
мування педагогічної творчості для подальшої ефек-
тивної педагогічної діяльності. 

Розв’язанню проблем формування творчої особис-
тості студентської молоді у процесі фахової підготов-
ки вчителів фізичного виховання присвячені дослі-
дження О.Ємця, Н.Зубанової, Р.Карпюка,  О.Пєхоти, 
А.Цьося, Б.Шияна та інших. 
© Яловик в.Т., 2011

Орієнтації студентів на творчу самореалізацію 
в майбутній професійній діяльності й визначенню 
шляхів формування творчої особистості у вищому на-
вчальному закладі присвячені роботи О.Абдулліної, 
М.Віленського, В.Караковського, О.Киричук, 
Н.Кичук, А.Мудрика, А.Орлова, Л.Подимової, 
Р.Скульського, Н.Щуркової. 

Проблему педагогічної творчості вчителів розгля-
дали В.Андреєв, В.Кан-Калик, І.Зязюн, М.Нікандров, 
М.Поташник, С.Сисоєва. 

Сучасні дослідники проблем підготовки вчите-
лів фізичного виховання (О.Демінський, О.Ємець, 
О.Петунін, Б.Шиян, Ж.Холодов та інш.) відміча-
ють, що головним чинником в процесі становлення 
студента як майбутнього вчителя є наявність про-
фесійних знань, вмінь та навичок, якими вони ово-
лодівають під час навчання в вищому навчальному 
закладі. О.Пєхота додає до цього, що ця сукупність 
знань, умінь та навичок трансформуються під впли-
вом самостійної творчої діяльності в педагогічну 
творчість. Педагогічна творчість вчителя фізичного 
виховання залежить від різних чинників: професій-
ної підготовки, особистісних якостей і обов’язково 
від проведення творчої педагогічної діяльності. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – визначити, яким чином викорис-

тання проблемних ситуацій сприяє формуванню  пе-
дагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного 
виховання. 

Результати дослідження. 
Принципові зміни у політиці, економіці та соці-

альному житті нашого суспільства обумовили зрос-
тання значимості педагогічної праці, оскільки саме 
система освіти має забезпечити кожному громадяни-
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ну нашої країни реальні умови для повноцінного роз-
витку, підвищення загальнокультурного та професій-
ного рівнів, самовдосконалення і самовиховання. У 
зв’язку з цим на сучасному етапі значно підвищуються 
вимоги суспільства до творчого потенціалу молоді; ін-
тенсивно ведеться пошук оптимального змісту, форм і 
методів підготовки вчителів, готових до педагогічної 
творчості, яка сприяє самореалізації як вчителів, так і 
їх вихованців [7, с.43]. 

Закон України «Про вищу освіту» визначає мету 
вищої освіти «…забезпечення всебічного творчого 
розвитку людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства» [8, с.4]. Саме тому сьогодні ставляться 
підвищені вимоги до фахової підготовки майбутніх 
спеціалістів з фізичного виховання. Впродовж на-
вчання у вищому навчальному закладі вони мають не 
тільки у повному обсязі й глибоко оволодіти системою 
наук про особливості фізичного виховання школярів, 
методику проведення занять з фізичного виховання, а 
й навчитися творчо застосовувати ці знання на прак-
тиці [5, с.117].

Педагогічна творчість вчителя фізичного вихован-
ня характеризується тими відмінностями, які лежать 
в площині специфічних завдань фізичного виховання. 
Ми розглядаємо педагогічну творчість майбутніх вчи-
телів фізичного виховання як сукупність спеціальних 
знань, умінь, навичок, мотиваційних установок щодо 
творчої педагогічної діяльності, що спрямована на не-
стандартне вирішення основних завдань фізичного 
виховання школярів. 

Для того, щоб майбутні вчителі фізичного вихо-
вання мали змогу не тільки провести урок з фізичного 
виховання, а ще й зацікавити учнів в зміцненні свого 
здоров’я, поліпшенні рухової активності, слід ще в 
процесі навчання в ВНЗ залучати їх до проведення і 
розв’язання різноманітних творчих завдань для фор-
мування педагогічної творчості. 

Одним з засобів, які допомагають формувати пе-
дагогічну творчість  майбутніх вчителів фізичного 
виховання є використання проблемного навчання, а 
саме проблемних професійних ситуації. Проблемна 
ситуація – це пізнавальне завдання, яке характери-
зується протиріччям між знаннями, вміннями і на-
вичками і відношенням до представлених вимог [6]. 
Поняття «ситуація» використовується як обстановка, 
сукупність умов і обставин. Так, відомий психолог 
О.Леонтьєв широко використовував термін «предмет-
на ситуація», який відносив до найістотніших ланок 
цілеутворення. Об’єктивна сторона проблемної си-
туації ним розглядається як координація суб’єкта з 
об’єктивною ситуацією. Саме в такій ситуації виникає 
той унікальний внутрішній стан суб’єкта, який пере-
дує його усвідомленим психічним процесам і так чи 
інакше впливає на них. Цей стан – установка – готов-
ність суб’єкта здійснювати певний акт в об’єктивній 
ситуації, проблемний за змістом. Тут об’єктивна си-
туація є центральною ланкою в процесі розв’язування 
особливого завдання. Причому вона відразу стає 
проблемною за умови відсутності у суб’єкта засобів 
розв’язання [1, с.21].

Всі зазначені підходи, більш-менш звужують по-
няття «ситуація» у словосполученні «проблемна си-
туація». Визначення «ситуація» включає декілька 
значень. Це й – положення, і розташування, й збіг 
обставин. Зосереджуючи увагу на чітко зайнятій 
суб’єктом позиції в об’єктивній сукупності елементів 
середовища (подій, умов, обставин), вчені істотно об-
межують теоретичні засоби щодо розкриття реальної 
взаємодії особистості й ситуації (ширше – середови-
ща). У цьому разі, активність приписується тільки 
середовищу, що здійснює стимулюючі й коректуючі 
впливи на діяльність людини. Активність суб’єкта у 
пізнавальному процесі фактично виключається. Про-
блемна ситуація – не просто психічний стан утруд-
нення, зацікавлення чи переживання у навчальному 
процесі. Це водночас одна об’єктивна ситуація, яка 
може стати проблемною, як тільки студент зустрі-
неться з нею [6]. 

І.Лернер аналізує план розв’язання проблемних 
ситуацій, який включає чотири етапи: 1) аналіз умови 
і вимоги проблемної задачі й виникнення проблем-
ної ситуації; 2) прийняття проблемної ситуації та ви-
сунення припущень і гіпотез щодо її розв’язання; 3) 
обґрунтування гіпотез і доведення основної гіпотези, 
розв’язування конкретної проблемної ситуації; 4) пе-
ревірка ефективності розв’язку та остаточне зняття 
проблемної ситуації [1, с.23].

Проблемні ситуації у діяльності вчителя фізич-
ного виховання виникають під час виконання різно-
манітних завдань. Найчастіше вони виникають під 
час основної і підготовчої частин уроку фізичного 
виховання. Передумов для виникнення проблемної 
ситуації у діяльності вчителя фізичного виховання 
значно більше, ніж у вчителів інших предметів. Це 
зумовлено як специфікою і умовами самої діяльнос-
ті, так і швидкою зміною видів діяльності під час 
уроку [5, с.7].

Передумов для виникнення проблемних ситуацій 
у діяльності вчителя фізичного виховання значно 
більше, ніж у вчителів інших предметів. Це зумов-
лено як специфікою і умовами самої діяльності, так 
і швидкою, часто раптовою зміною видів діяльнос-
ті під час уроку. Можна не звертати уваги на багато 
простих і здавалось би звичних ситуацій. Однак за 
цими окремим випадками приховуються корені гли-
боких педагогічних процесів і, в першу чергу, став-
лення учнів до вчителя, до його предмета. Якщо не 
звертати увагу на незначні відхилення від норм по-
ведінки, успіхи та невдачі дітей, то, з одного боку, це 
призводить до більш глибоких і значних відхилень 
у їх поведінці, а з іншого, – формує у  вчителя без-
принципність, а згодом – байдужість, що зрештою 
негативно позначиться на результативності педаго-
гічної діяльності. Найчастіше проблемні ситуації в 
діяльності вчителя фізичного виховання виникають 
раптово, що при недостатній фаховій підготовле-
ності педагога може призвести до зриву навчально-
виховного процесу [3, с.20]. 

Тому, в процесі проведення занять з дисципліни 
«Теорія і методика фізичного виховання» в Волин-
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ському національному університеті ім.Л.Українки, 
ми використовуємо проблемні професійні ситуації, 
які звичайно виникають в діяльності  вчителя фізич-
ного виховання і пропонуємо студентам вирішувати 
їх самостійно з обов’язковим наведенням прикладів 
з свого досвіду.  Проблемні ситуації ми використо-
вуємо двох видів: ситуації з можливими прогнозова-
ними варіантами відповідей, де студенти обирають 
найбільш ефективний на їхню думку варіант або до-
писують свій варіант вирішення, і ситуації відкрито-
го типу, при вирішенні якої студенти повинні вказа-
ти свій варіант вирішення проблемної ситуації (і не 
один).  

Наведемо декілька прикладів: 
Ситуація 1: Урок фізичної культури у 8 класі. Діти 

старанно виконують завдання, вчитель уважно спо-
стерігає. Під час зміни місця занять учениця М. голо-
сно звертається до подруги. Вчитель, почувши це, з 
окриком називає її прізвище. На таке звертання дівчи-
на різко відповідає вчителеві: «Підлікуйте нерви». Що 
ви зробите на місці вчителя: 

а) зробите вигляд, що не почули репліки, і ніяк не 
відреагуєте; 

б) сухо зауважите: «Я був про тебе кращої дум-
ки»; 

в) рішуче попередите ученицю, накажете залиши-
тись після уроку і проведете етичну бесіду; 

г) весело скажете: «Прекрасна ідея – тільки нам, 
очевидно, треба лікуватися разом»; 

д) звернетесь до учнів зі словами: «Якої ви думки 
з приводу вчинку подружки?; 

е) застосуєте інші способи (конкретно вказати, які 
саме).

Ситуація 2: Професійна майстерність учителя фіз-
культури залежить від багатьох чинників. Зокрема, у 
навчанні і вихованні результати залежать не тільки від 
рівня методичної підготовки вчителя, а й від ставлен-
ня учнів до нього як особистості. Вчителю-початківцю 
довелося проводити заміну уроків фізичної культури 
в 7 класі, де працює досвідчений учитель (той, напри-
клад, терміново виїхав на семінар). На уроці вивча-
ється тема «Баскетбол», і діти повторюють прийом і 
передачу м’яча. Вчитель уважно спостерігає за кла-
сом, переводячи погляд з однієї пари гравців на іншу. 
Помітивши грубу помилку учня М., підійшов до нього 
з наміром дати пораду, як її виправити. На це учень 
збуджено відповів: «А нас так учили». Що ви зробите 
на місці вчителя: 

а) особисто продемонструєте вправу учневі і ви-
магатимете повторення за вашим зразком; 

б) звернетесь до учнів класу з пропозицією про-
слідкувати за виконанням вправи згаданим учнем і 
зробити порівняльну оцінку; 

в) доброзичливо скажете учневі, що, можливо, він 
був не дуже уважний під час пояснення вчителем; 

г) порадите учневі спостерігати за виконанням 
вправи іншими і взяти це за зразок; 

д) попросите добре підготовленого учня проде-
монструвати вправу й порівняєте з помилковим вико-
нанням вправи зазначеним учнем; 

е) застосуєте інші способи (конкретно вказати, які 
саме).

Ситуація 3. Якість навчально-виховного процесу 
з фізичного виховання значною мірою залежить від 
атмосфери спілкування. Молодий вчитель намагаєть-
ся бути вимогливим та категоричним у стосунках  з 
учнями. Як наслідок – на уроках в залі незвично тихо, 
діти виконують завдання уроку, вчитель зосередже-
ний та уважний, звертається до учнів лише офіційною 
мовою. І ось вчителя призначили класним керівником 
8 класу. Під час проведення загальношкільного кро-
су всі учні класу з’явились на змагання, але пробігли 
впівсили, фінішували майже всі одночасно і посіли 
останнє місце серед восьмикласників. Це стало пред-
метом нарікань дирекції школи. Що ви зробите на міс-
ці вчителя – класного керівника?.

Виконуючи завдання по складанню і розв’язанню 
таких ситуацій, вони набувають потрібні практич-
ні вміння та навички для самостійного проведення 
професійної діяльності [3, с.21-22].

Аналіз результатів самостійної творчої діяль-
ності майбутніх вчителів фізичного виховання під 
час проведення занять свідчить, що творчий само-
розвиток особистості студентів відбувається під час 
розв’язання саме таких проблемних професійних си-
туацій, запропонованих викладачем або які пропону-
ють самі студенти. 

По закінченню вузу, постійно працюючи над 
зростанням рівня ділової кваліфікації, вивчаючи 
передовий досвід своїх колег, випускник вносить в 
шкільну методику фізичного виховання творчі еле-
менти і новаторський підхід [3, с.22]. 

Проведений аналіз показує, що професійна підго-
товка вчителя фізичного виховання пов'язується перш 
за все з наявністю та рівнем реалізації професійних 
знань, умінь, навичок і сформованістю професійно 
значущих особистісних якостей в процесі самостій-
ної роботи при вирішенні проблемних професійних 
ситуацій.

Висновки. 
Використання в навчальному процесі проблемних 

професійних ситуацій, їх складання та вирішення 
дуже ефективно впливає на формування педагогічної 
творчості майбутніх вчителів фізичного виховання. 
Реалізація системи навчання передбачає максимальне 
розширення творчих елементів діяльності майбутніх 
фахівців за рахунок використання проблемних про-
фесійних ситуацій, реалізації принципів індивідуалі-
зації, педагогіки співробітництва.
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Дидактичні ігри в системі підготовки  
фахівців з фізичної культури і спорту

Ярмощук О.О.
Рівненський державний гуманітарний університет

Анотації:
Розкрито значення дидактичних 
ігор для професійної підготовки 
майбутніх вчителів фізичної куль-
тури. У дослідженні прийняло 
участь 63 викладача. Дано оцінку 
впливу занять в ігровій формі на 
розвиток творчого професійно-
го потенціалу і самореалізацію. 
Стверджується, що дидактичні 
ігри сприяють розвитку творчого 
професійного потенціалу і само-
реалізації студентів. Зазначено, 
що застосування дидактичних 
ігор значно впливає на розвиток 
творчого професійного потенці-
алу і самореалізацію студентів. 
Рекомендується в організацію 
освітнього процесу педагогічних 
кадрів впроваджувати активні 
методи навчання, що пов'язані з 
розвитком особистості фахівця і 
формування у нього дидактично-
го мислення.

Ярмощук Е.А. Дидактические игры в 
системе подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту. Раскрыто 
значение дидактичных игр для профессио-
нальной подготовки будущих учителей фи-
зической культуры. в исследовании приня-
ли участие 63 преподавателя. Дана оценка 
влияния занятий в игровой форме на раз-
витие творческого профессионального по-
тенциала и самореализацию. Утвержда-
ется, что дидактичные игры содействуют 
развитию творческого профессионального 
потенциала и самореализации студентов. 
Отмечено, что применение дидактичных 
игр значительно влияет на развитие твор-
ческого профессионального потенциала 
и самореализацию студентов. Рекомен-
дуется в организацию образовательного 
процесса педагогических кадров внедрять 
активные методы обучения, которые свя-
занные с развитием личности специали-
ста и формированием у него дидактично-
го мышления.

Yarmoschuk O.O. Didactic games in 
the system of specialists preparation 
of physical culture and sport. The 
value of didactics games is exposed 
for professional preparation of future 
teachers of physical culture. 63 teachers 
took part in research. The estimation of 
influence of employments is rotined in a 
playing form on development of creative 
professional potential and self-realization. 
It becomes firmly established that didactics 
games assist development of creative 
professional potential and self-realization 
of students. It is marked that application of 
didactics games considerably influences 
on development of creative professional 
potential and self-realization of students. 
It is recommended in organization of 
educational process of pedagogical shots 
to inculcate active methods teaching 
which the personalities of specialist 
related to development and forming for 
him of didactics thought.

Ключові слова:
студенти, фізичне виховання, 
акмеологія, технології, профе-
сійна підготовка, дидактичні 
ігри, самореалізація.

студенты, физическое воспитание, ак-
меология, технологии, профессиональная 
подготовка, дидактические игры, саморе-
ализация.

students, physical culture, acmeological 
technologies, professional preparation, 
didactic games, self-actualization.

Вступ.1

Сучасні педагогічні технології пов’язані з профе-
сійною підготовкою фахівців зорієнтовані на розвиток 
творчого потенціалу і самореалізацію. Для системи 
підготовки педагогічних кадрів є всі підстави розгляда-
ти дидактичні ігри як форму акмеологічних технологій 
підготовки і підвищення професіоналізму педагогів. 

Дидактичні ігри одержують усе більше поширен-
ня в навчальному процесі. Вони відносяться до числа 
активних форм і методів навчання, що протиставля-
ються так званим «традиційним».

Головною причиною появи дидактичних ігор є по-
шук можливостей для включення навчаючихся, у твор-
чу діяльність у рамках колективної форми навчання.

Дидактичні ігри не випадково привертають увагу: 
саме в них з’являється можливість найбільш ефектив-
ного поєднання всіх навчальних ситуацій з акцентом 
насамперед на ситуації пізнавальної спрямованої ак-
тивності і дослідницької діяльності.

Дослідження виконано з метою реалізації завдань 
в рамках Європейської кредитно-трансферної систе-
ми, яка передбачає особистісно-орієнтовану форму 
навчання та організацію самоосвіти студента.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було довести значення 

використання дидактичних ігор в процесі підготовки 
фахівців з фізичної культури і спорту.

Завдання дослідження:
1. Аналіз використання дидактичних ігор в на-

вчальному процесі студентів спеціальності «фізичне 
виховання».
© Ярмощук О.О., 2011

2. Дати оцінку впливу проведення занять в ігровій 
формі на розвиток творчого професійного потенціалу 
і самореалізацію.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
контент-аналіз, анкетування та опитування виклада-
чів, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Опитування та анкету-
вання проводилось на базі Рівненського державного 
гуманітарного університету. У дослідженні прийняло 
участь 63 викладача Рівненського державного гумані-
тарного університету педагогічного факультету.

Об’єкт дослідження – підготовка фахівців з фізич-
ної культури і спорту в умовах кредитно-трансферної 
системи організації навчального процесу.

Предмет дослідження – оцінка впливу дидактич-
них ігор на розвиток творчого професійного потенціа-
лу і самореалізацію студентів.

Результати дослідження.
Аналіз літератури показав, що проблемою викорис-

тання ділових ігор у процесі вивчення окремих навчаль-
них дисциплін та підготовки фахівців різного профілю 
займались багато фахівців, зокрема А.А.Вербицький 
Я.С.Гінзбург,  Н.М.Коряк, М.М.Крюков, Л.Ю. Сімо-
ненко  та інші.  Проблемам інтерактивного спілку-
вання присвячені праці Н.М. Богомолової, Б.Ф. Ло-
мова, Р.С. Немова та ін.  Н.К.Ахметов, А.О.Деркач, 
А.Й.Капська, І.М.Носаченко, П.І.Підкасистий, 
В.Г.Семенов, Є.М.Смірнов, А.А.Тюков, Ж.С.Хайдаров, 
С.Ф.Щербак, П.М.Щербань та інші досліджували 
теоретичні аспекти проблеми дидактичної гри. Ще 
ряд авторів. Т.Г. Кашканової, О.Ю. Приходько, О.О. 
Хоменко та інші  висвітлюють у своїх дослідженнях 
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Питання , що   розглядатимуться використання  педагогічних технологій

вступ  – вступне  слово  викладача 

1. Особистісно-діяльнісний    
підхід  до  організації   

 навчального  процесу

2. Педагогічні  функції , уміння  
вчителя  фізичної  культури  

3. Педагогічна  майстерність  та   
педагогічна  техніка  вчителя

   

Застосовуємо  методику  «Задоволеність   
педагога  обраною  професією 

»  (модифікація А.О.Реана  методик   
Б.А.Ядова , Н.в.Кузьміної ) 

використовуємо  метод   
«Мозкова  атака »   

Застосовуємо  дидактичну  
гру  «Педагогічний  досвід »   

4.Самостійна  робота: «Хороший  вчитель  який  він?»   

Підведення  підсумків  заняття    

Схема  проведення  заняття

Рис.1. Схема проведення заняття з використанням активних методів навчання

позитивний вплив навчальних ділових ігор на форму-
вання професійної компетенції  майбутніх фахівців.

Поряд з тим, ряд авторів, зокрема І.М. Куліш, 
С.Д. Неверкович, П.М. Щербань, Д.Б.Ельконін та інші 
вважають, що на даний час підготовка студентів не 
орієнтована на формування рефлективної свідомості 
як передумови творчої діяльності, тому навчальні за-
вдання в освітньому процесі повинні бути спрямо-
вані на формування нових здібностей у майбутніх 
фахівців, їх свідомості, розвиток творчого мислення.

Психолого-педагогічні дослідження і педагогіч-
ний досвід в галузі ігрового навчання свідчать про те, 
що в системі вищої педагогічної освіти викладачі об-
межуються в основному створенням і застосуванням 
у навчальному процесі однієї чи декількох дидактич-
них ігор. Таке застосування дидактичних ігор мало-

ефективно для професійної підготовки майбутніх пе-
дагогів. В даний час виникла необхідність розробляти 
системи дидактичних ігор з однієї чи декількох на-
вчальних дисциплін. 

Нині автором використовуються дидактичні міні-
ігри під час викладання дисципліни «Сучасні техноло-
гії викладання спортивно-педагогічних дисциплін». 

Приклад дидактичної міні-гри «Педагогічний 
досвід»

Як приклад, розглянемо схему проведення одного 
із таких занять на тему «Особливості та організація 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчите-
лів фізичної культури» де використовується міні-гра 
«Педагогічний досвід» ( рис.1.). 

Попереднє завдання: вивчити педагогічний досвід 
будь-якого викладача.
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Мета гри: навчитися аналізувати педагогічний до-
свід, виділяти в ньому позитивні моменти і недоліки.

Ролі учасників гри: педагог-ведучий, експерт, кри-
тик; учасники гри – слухачі (студенти), дослідники, 
експерти, критики, лідери і організатори в групах.

Хід гри
I. Інформаційна частина. Тут представляється ін-

формація про педагогічний досвід. У цій частині гри 
можуть використовуватися спеціально підготовлені 
для неї роздавальні матеріали.

II. Організаційна частина. Учасники гри поділя-
ються на групи по 5-6 чоловік. У кожній групі вибира-
ються лідер і організатор.

III. Робота по групам. Завдання:
після ознайомлення групи з вивченим досвідом 

викладачів виявити, що в них є загальне, а що відмін-
ним, індивідуальним;

на основі попереднього завдання визначити, до-
свід якого педагога є найбільш цікавим і може бути 
рекомендований для поширення.

IV. Колективна робота. Завдання, поставлені на 
попередньому етапі, зберігаються, але їхнє вирішення 
здійснюється на іншому рівні. Кожна група повідо-
мляє про педагогічний досвід викладача, який вона 
вибрала як кращий. Відбувається обмін думками. Об-
говорюється питання про загальні риси, розходження, 
індивідуальні особливості педагогічного досвіду; ро-
бляться висновки.

V. Підведення підсумків діяльності учасників. Ве-
дучий підводить підсумки діяльності кожної групи і 
колективу в цілому. Групу-переможницю, визначають 
за допомогою самих учасників. 

VI. Інформаційна частина. Коротка інформація 
ведучого по двох питаннях: шлях формування й уза-
гальнення педагогічного досвіду; педагогічний досвід 
як одна з основ педагогічної майстерності.

VII. Завдання для наступної самостійної роботи. 
VIII. Рефлексія. Цей етап завершує дидактичну гру.

Тут виділяють два періоди. Перший — це оргреф-
лексия, коли йде обговорення того, що було, вдалося 
чи не вдалося зробити і з якої причини, хто і чим зали-
шився вдоволений чи незадоволений і т.п. Можливість 
висловитися надається кожному бажаючому. Другий 
— це саморефлексія, коли кожний зосереджує увагу 
на собі. Визначивши час на здійснення саморефлек-
сії ведучий потім може надати можливість окремим 
учасникам гри висловити свої міркування вголос.

З метою оцінки впливу проведення занять в ігровій 
формі на розвиток творчого професійного потенціалу 
і самореалізацію студентів було проведено опитуван-
ня викладачів педагогічного факультету Рівненського 
державного гуманітарного університету.

Нами було запропоновано 63 викладачам Рівнен-
ського державного гуманітарного університету пе-
дагогічного факультету оцінити своє ставлення до 
організації занять в різних формах за 5-ти бальною 
системою: а) традиційного варіанта навчання; б) орга-
нізації навчання у формі дидактичних ігор. Отримані 
результати відображені на рисунку 2.

Проведене опитування показало, що більшість ви-
кладачів впевнені, що застосування дидактичних ігор 
значно впливає на розвиток творчого професійного 
потенціалу і самореалізацію студентів. Середній бал 
оцінки впливу проведення занять в ігровій формі на 
розвиток творчого професійного потенціалу і саморе-
алізацію (4,62) можна вважати високим.

Крім того опитування показало, що лише 28% з 
опитаних викладачів використовують дидактичні ігри 
під час викладання свого предмету.

Натомість варто зазначити, що подібне навчання 
має деякі негативні сторони. По-перше, не в кожного 
викладача існує досвід такого виду організації навчан-
ня. Якість передавання знань в ігровій формі в певній 
мірі залежить від авторитету викладача. Викладач, 
який не має глибокого і стабільного контакту з чле-
нами групи, не зможе на високому рівні провести гру. 

Рис.2. Оцінка впливу проведення занять в ігровій формі на розвиток творчого професійного 
потенціалу і самореалізацію студентів 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Якщо викладач не викликає довіри у студентів своїми 
знаннями, педагогічною майстерністю, людськими 
якостями, гра може не дати запланованого результату 
або навіть буде мати протилежний результат [1,4,5].

Висновки. 
1. Дидактичні ігри розглядаються як один з напрямків 

удосконалювання навчального процесу і підвищення 
рівня професіоналізму педагогів. Більшість ди-
дактичних ігор мають риси вільної розвивальної 
діяльності, що має активний творчий характер, 
сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій.

2. Результати дослідження підтвердили дані авторів 
[5, 7], що в системі вищої педагогічної освіти 
викладачі обмежуються в основному створенням 
і застосуванням у навчальному процесі однієї чи 
декількох дидактичних ігор.

3. Проведене опитування показало, що більшість 
викладачів впевнені , що застосування дидак-
тичних ігор значно впливає на розвиток твор-
чого професійного потенціалу і самореалізацію 
студентів. Тому в організацію освітнього процесу 
педагогічних кадрів з фізичної культури і спор-
ту слід впроваджувати активні методи навчання, 
пов'язані з розвитком особистості фахівця, форму-
вання у нього дидактичного мислення.
В подальшому планується кваліметричний аналіз 

умов ефективного використання дидактичних ігор, 
що використовуються у процесі навчання майбутніх 
фахівців з фізичної культури і спорту з метою розви-
тку їхнього пізнавального інтересу. 
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Annotation:
Sztejnberg A., Jasinski T. Quantity 
of the physical distance declared 
by students in different situations. 
The purpose of the study described in 
this paper was investigated students’ 
expectations with respect to physical 
distance between people, objects and 
animals in different situations. Data were 
gathered from 263 students (131 females, 
132 males) from the Humanistic Institute 
in Walbrzych Higher Vocational College 
(PWSZ) and from the Faculty of Physical 
Education in Pawel Wlodkowic University 
College in Plock Higher School (SWPW). 
Students were conducted their studies as 
a part of bachelors degree. In this study 
we used 22- items Polish version of the 
IPROX questionnaires developed by 
Hogh-Olesen (2008), in which subjects 
in simulated situations were instructed 
to place humans, objects, and animals’ 
in relation to other representatives of 
their category. Results indicate that 
IPROX questionnaire were very useful 
in assessing of the physical distance 
declared by students. With regard 
to student sex disclosed statistically 
significant differences the declared 
distances only in four situations. In every 
of them the male students declared 
significantly longer distance, than female 
students. A comparative analysis of 
average distances declared by the 
subjects from Greenland, Denmark, 
Italy, Cameroon and India [Hogh-Olesen, 
2008] as well as Polish students showed 
existence cross-cultural differences. 

Сзтейнберг А., Ясинськи Т. 
Величина фізичної відстані, що 
декларована студентами в різних 
ситуаціях. У статті представлені 
результати досліджень, метою яких 
було вивчення очікувань студентів 
відносно фізичної відстані між 
людьми, об’єктами і тваринами в 
різних ситуаціях. У дослідженні взяли 
участь 263 студенти (131 жінка, 132 
чоловіків). всі студенти мають ступінь 
бакалавра за фахом педагогіка 
гуманітарного інституту і факультету 
фізичного виховання. У дослідженні 
були використані анкети IPROX поль-
ської версії (розроблена Hogh-Olesen, 
2008). Анкета містила 22 питання, які 
протестовані в модельованих ситуаці-
ях локалізації людей, об’єктів і тварин 
по відношенню до інших представни-
ків відповідної категорії. Аналіз зібра-
них даних підтвердив закономірність 
цієї техніки, тому що IPROX виявило-
ся дуже корисним при оцінці фізичної 
відстані. Диференціація вивчення 
міркувань респондентів за статеви-
ми ознаками показала статистично 
значущі відмінності оголошених від-
станей тільки в чотирьох випадках. У 
кожній з них хлопці декларували зна-
чно більшу відстань, чим дівчата. По-
рівняльний аналіз середніх дистан-
цій, що декларуються респондентами 
з Гренландії, Данії, Італії, Камеруну, 
Індії [Hogh-Olesen, 2008] і польських 
студентів виявили існування міжкуль-
турних відмінностей. 

Сзтейнберг А., Ясински Т. Величина 
физического расстояния, деклариро-
ванного студентами в различных ситу-
ациях. в настоящей статье представлены 
результаты исследований, целью которых 
было изучение ожиданий студентов в от-
ношении физического расстояния между 
людьми, объектами и животными в раз-
личных ситуациях. в исследовании при-
няли участие 263 студента (131 женщина, 
132 мужчин). все студенты имеют степень 
бакалавра по специальности педагогика 
гуманитарного института и факультета 
физического воспитания. в исследовании 
были использованы анкеты IPROX поль-
ской версии (разработана Hogh-Olesen, 
2008). Анкета содержала 22 вопроса, ко-
торые протестированы в моделируемых 
ситуациях локализации людей, объектов 
и животных по отношению к другим пред-
ставителям соответствующей категории. 
Анализ собранных данных подтвердил 
закономерность этой технике, потому что 
IPROX оказалось очень полезным при 
оценке физического расстояния. Диф-
ференциация изучения соображений 
респондентов по полу показала статисти-
чески значимые различия объявленных 
расстояния только в четырех случаях. 
в каждой из них юноши декларировали 
значительно большее расстояние, чем 
девушки. Сравнительный анализ сред-
них дистанций декларированных респон-
дентами из Гренландии, Дании, Италии, 
Камеруна, Индии [Hogh-Olesen, 2008] и 
польских студентов выявили существова-
ние межкультурных различий. 

Keywords:
physical distance, personal space, 
questionnaire IPROX, cross-cultural 
differences. 

фізична відстань, особистий про-
стір, IPROX анкета, міжкультурні 
відмінності.

физическое расстояние, лич-
ное пространство, IPROX анкета, 
межкультурные различия.

Wprowadzenie 1

Każdy z nas preferuje określone dystanse fizyczne, 
na jakich pozwala przebywać innym ludziom w czasie 
interakcji. W literaturze przedmiotu tę preferencję 
dla pewnych odległości w stosunku do drugiej osoby 
nazywa się za Robertem Sommerem, przestrzenią 
personalną (personal space) [Sommer, 1969] lub za Mardi 
Horowitzem, strefą buforową ciała (body buffer-zone) 
[Horowitz, Duff, Stratton, 1964]. Podobnie rozumienie 
przestrzeni interpersonalnej można znaleźć w pracach 
innych autorów np. Kinzel, 1970; Hildreth, Derogatis, 
McCusker,1971; Roger, Schalekamp, 1976; Kumar, Ng, 
2001]. 

Przyjmuje się, że jest ona niewidzialną, zmienną 
przestrzenią otaczającą jednostkę ludzką określającą 
preferowaną odległość od innych osób [Burgoon, 1978; 
Griffin, 2002]. Stanowi ona pewien rodzaj przenośnego 
terytorium, które przemieszcza się wraz z nami, kiedy 
poruszamy się. Jeżeli inna osoba zbliży się do nas zbyt 
blisko, odsuwamy się od niej, po to, aby poczuć się 
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komfortowo. Jeżeli osoba, z którą komunikujemy się stoi 
zbyt daleko od nas, przybliżamy się do niej [Trenholm, 
2001].

Edward T. Hall, twórca proksemiki, w przestrzeni 
osobistej (personalnej) widział sposób przesyłania 
komunikatów [Sztejnberg, Jasiński, 2007]. Jego zdaniem, 
dystans interpersonalny to odległość przestrzenna, jaką 
utrzymują osoby wchodzące między sobą w interakcje. 
W pierwszych badaniach dystansu między osobami 
wchodzącymi w interakcje, Hall wykazał między innymi, 
iż odległości pomiędzy osobami cicho szepcącymi 
wynoszą 91,5 – 183 cm (3 -6 stóp), a głośno mówiącymi 
od 244 do 610 cm (8 do 20 stóp) [Hall, 1987]. 

Hall wyróżnił cztery strefy przestrzenne przestrzeni 
personalnej [Hall, 1976; 2001; Aiello, 1987; Sztejnberg, 
Jasiński, 2007], odpowiadają dokładnie cztery 
interpersonalne dystanse: 1) intymny (od 0 do 45 cm; 
bliższa faza 0 -15 cm, faza dalsza 16- 45 cm), 2) osobisty 
(faza bliższa od 45 cm do 75 cm; faza dalsza od 75 cm 
do 1,2 m), 3) społeczny (faza bliższa od 1,2 do 2,1 m; 
faza dalsza od 2,1 do 3,6 m), 4) publiczny (faza bliższa od 
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3,6 m do 7,5 m; faza dalsza od 7,5 m do granic słyszenia 
i widzenia). 

Przeglądu wyników badań nad przestrzenią 
personalną z lat 60-tych i 70- tych XX wieku dokonał 
w literaturze polskojęzycznej Domachowski (1980). 
Opisał między innymi wyniki badań koncentrujących się 
między innymi na ustaleniu czynników modyfikujących 
wielkość przestrzeni personalnej i powodujących jej 
naruszenie, wpływie przestrzeni na kształtowanie się 
relacji interpersonalnych. 

Szczegółowego przeglądu literatury angielskojęzycznej 
z lat 60-80 tych XX wieku, poświęconej ludzkim 
zachowaniom przestrzennym i pomiarowi dystansów 
fizycznych dokonał John R. Aiello. W swym opracowaniu 
zaprezentował zwięzłe metodologie wykorzystane przez 
badaczy oraz uzyskane przez nich wyniki. Na przykład 
omówił wyniki badań zaprezentowane w 181 artykułach, 
których treść dotyczyła badań ludzkich zachowań 
przestrzennych oraz w 74 pozycjach literaturowych, 
dotyczących pomiaru dystansów fizycznych i ich 
uwarunkowań [Aiello, 1987]. 

Z badań Kennetha B. Little (1965), odnośnie do stref 
przestrzennych Halla, przeprowadzonych wśród bardzo 
dobrych przyjaciół, przypadkowych znajomych i obcych 
wynikało, że „interakcje przyjacielskie znajdują się 
przeważnie w górnym krańcu strefy intymnej, interakcje 
znajomych w bliskiej fazie strefy indywidualnej, zaś obcy 
w dalekiej fazie tej samej strefy; faza społeczna natomiast 
zawiera głównie dystanse, na których przebiegają 
interakcje związane z interesami i interakcje przełożony-
podwładny” [za: Domachowski, 1980, s. 49]. Z badań 
Little’a wynikało między innymi, że dystans interakcyjny 
pomiędzy dwoma osobami jest „wywoływany przez 
stopień znajomości jej członków, niezależnie od tego, 
czy „ludzie” są w postaci kreskowej, stylizowanych 
sylwetek, czy rzeczywistych osób” oraz, że miejsce w 
przestrzeni publicznej, w którym odbywała się interakcja 
także wpływało na długość dystansu w trakcie rozmowy 
w diadzie [za: Domachowski, 1980, s. 49]. 

Nowotniak (2006) prezentuje wyniki badań 
jakościowych dotyczących przestrzeni edukacyjnej, 
przeprowadzonych wśród licealistów. W jednym z 
rozdziałów swej pracy stwierdza, że „w klasie szkolnej 
zaobserwować można reakcje na układy intymne, 
społeczne i publiczne. W klasyfikacji tej pierwszą 
„warstwę” relacji człowieka ze światem stanowi ciało, 
dzięki skórze wrażenia zmysłowe staja się podstawą 
podziału świata na „ja’ i „inni” [Nowotniak, 2006, s.125]. 
Wśród wypowiedzi uczniów szkoły licealnej znalazły 
się między innymi takie, w których podkreślają oni 
konieczność podtrzymywania przez nauczyciela dystansu 
fizycznego w kontakcie z uczniami, a także, aby nie 
wykorzystywał on zachowań haptycznych. 

Interesującym było poznanie dystansu fizycznego u 
studentów zróżnicowanych wg płci, jaki wyznaczają oni 
pomiędzy dziećmi, dorosłymi, zwierzętami i obiektami 
w różnych sytuacjach. W toku badań poszukiwano 
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie dystanse deklarują badani pomiędzy osobami w 

zależności od ich liczby ? 

2. Dla których sytuacji różnice pomiędzy średnimi 
dystansów deklarowanych przez studentów i studentki 
są istotne statystycznie?

3. Jakie są wielkości dystansów deklarowanych przez ogół 
badanych pomiędzy dziećmi, dorosłymi, zwierzętami i 
obiektami?

4. Czy istnieją różnice międzykulturowe w wielkościach 
dystansów deklarowanych przez osoby z różnych 
krajów?
Metoda i materiał badawczy
Badania przeprowadzono w miesiącu październiku 

2010. Objęto nimi ogółem 263 osoby, 132 studentów 
(50,2%) i 131 studentek (49,8%), z dwóch uczelni: 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS) i Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW). Z PWSZ AS 
w badaniach uczestniczyło ogółem 112 osób, w tym 12 
studentów w wieku od 19 do 37 lat (M=23,83, SD=6,16) 
i 100 studentek w wieku od 19 do 51 lat (M=22,66, 
SD=6,45). Natomiast z SWPW uczestniczyło w badaniu 
ogółem 151 osób, w tym 120 studentów w wieku od 19 do 
37 lat (M=21,86, SD=4,30) i 31 studentek w wieku od 19 
do 27 lat (M=21,42, SD=2,17).

W badaniu wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego. Zastosowanym narzędziem badawczym 
była polska wersja kwestionariusza IPROX. Zawierał 
on 22 pytania dotyczące zasad proksemicznych, jakimi 
kierują się ludzie w stosunku do innych osób lub obiektów. 
W każdym pytaniu kwestionariusza osobie badanej 
był prezentowany rysunek przedstawiający określoną 
sytuację, ocenianą przez respondenta pod kątem dystansu 
fizycznego [Høgh-Olesen, 2008]21. 

Pierwsza kategoria pytań kwestionariusza IPROX 
„obiekt” dotyczyła szacowania przez badanych 
deklarowanych odległości w stosunku do różnych 
obiektów (książki- pytania 1 i 2, kieliszki na półce- pytania 
6 i 7, i samochody w garażu- pytania 12 i 17). Treść 
drugiej kategorii pytań „zwierzę”, była związana z oceną 
deklarowanych przez badanych odległości między krowami 
w oborze (pytanie 13) i pomiędzy kotami w schronisku dla 
zwierząt (pytania 15 i 20). Treść czterech pytań z kategorii 
„dziecko” dotyczyła oceny deklarowanych odległości 
pomiędzy łóżeczkami z dziećmi żłobku (pytania 14 i 21) 
oraz pomiędzy dziećmi na huśtawkach (pytania 16 i 22). 
Najwięcej pytań kwestionariusza należało do kategorii 
„dorosły”. Ich treść dotyczyła oceny przez badanych 
odległości pomiędzy osobami siedzącymi na ławce (pytania 
3,4, 5, 18,19), osobami w czytelni biblioteki (pytania 8 i 9) i 
osobami stojącymi przy ladzie w kawiarni (pytania 10, 11). 
W pytaniach 12-15 badany wyobrażał sobie, że jest osobą 
zatrudnioną w hotelu (pyt.12), w gospodarstwie rolnym( pyt. 
13), żłobku (pyt. 14) i schronisku dla zwierząt( pyt. 15). 
1 Autorzy niniejszej publikacji uzyskali zgodę autora kwestionariusza 
IPROX na jego wykorzystanie w badaniach. W porównaniu do wersji 
oryginalnej, w polskiej wersji kwestionariusza, na każdym rysunku 
dodatkowo wprowadzono numerację, aby ułatwić respondentom 
udzielanie odpowiedzi. Proszono każdego z nich o wskazanie numeru 
miejsca, które deklarowaliby w sytuacji opisanej fabułą konkretnego 
pytania. W celu oceny istotności statystycznej średnich dystansów 
deklarowanych przez studentów i studentki wykorzystano technikę t . 
Uzyskane wyniki badania zanalizowano także według propozycji Høgh-
Olesena, autora kwestionariusza [Høgh-Olesen, 2008]. 
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W celu oceny wielkości dystansów deklarowanych 
przez ogół badanych pomiędzy dziećmi, dorosłymi, 
zwierzętami i obiektami najpierw dokonano 
przyporządkowania pytań kwestionariusza IPROX do 
każdej z wskazanych kategorii. Następnie obliczono 
podstawowe miary statystyczne (średnie (M) i odchylenia 
standardowe (SD). Podobnie postępowano w celu 
oceny wielkości dystansów deklarowanych przez ogół 
badanych w określonych miejscach, np.: przy ladzie w 
kawiarni, na ławce i w czytelni biblioteki. Taki sposób 
postępowania zastosowano w odniesieniu do pozostałych 
z wyodrębnionych kategorii sytuacji zarządzania 
przestrzenią. 

W analizie jakościowej zebranych danych dokonano 
oceny istotności statystycznej różnic rozkładów pomiędzy 
średnimi dystansami preferowanymi przez studentów 
i studentki. Dla oceny istotności statystycznej różnic 
średnich dystansów deklarowanych przez studentów i 
studentki zastosowano t- test [Freed, Ryan, Hess, 1991, 
s. 369]. Podejście to jest szczególnie przydatne dla 
porównania średnich. 

Wyniki 
Dystans fizyczny w percepcji studentów
Analiza statystyczna szacowanych przez ogół badanych 

dystansów fizycznych (tabela 1) ujawniła, iż różnice 
pomiędzy średnimi odległościami dla dwóch miejsc: 
„kawiarni” i „ławki” okazały się istotne statystycznie. 
Badani w tych miejscach zdecydowanie deklarowali 
dłuższe dystanse w sytuacjach, w których szacowana 
była odległość od dwóch obcych osób, w porównaniu z 
sytuacjami, w których badani deklarowali odległość od 
jednej obcej osoby.

Istotność różnic rozkładów dystansu fizycznego w 
percepcji studentów i studentek

Analiza wartości współczynników t przedstawionych 
w tabeli 2 wskazuje, że istotnie statystycznie różnice 
średnich deklarowanych dystansów wystąpiły dla 

czterech sytuacji. W każdej z nich studenci deklarowali 
znacząco dłuższy dystans, w porównaniu ze studentkami. 
Były to sytuacje opisane: 1) w pytaniu 7 (umiejscowienie 
czwartego kieliszka na półce kuchennej), 2) w pytaniu 13 
(przywiązanie następnej krowy w oborze w gospodarstwie 
rolnym), 3) w pytaniu 15 (umiejscowienie klatki dla 
kolejnego kota w schronisku dla zwierząt) i w pytaniu 21 
(położenie swego dziecka na łóżeczku w żłobku). 

W dalszej kolejności analiza ilościowa pozwoliła 
zaobserwować, że średnie deklarowane dystanse dla 
wszystkich czterech kategorii (obiekt, zwierzę, dziecko, 
dorosły) zawarte były w przedziale od 1,64 do 4,24. 
Najkrótsze dystanse deklarowali badani w sytuacjach 
opisanych w pytaniach z kategorii „obiekt”, a najdłuższe- w 
sytuacjach z kategorii „dorosły”. Ilustrację analizowanych 
danych stanowi ryc. 1.

Dyskusja
Wiele interesujących opisów badań, dostępnych w 

literaturze dotyczy buforowej strefy ciała. Jedno z nich 
przeprowadzono w 1970 roku wśród osadzonych w 
jednym z amerykańskich zakładów karnych [Kinzel, 
1970]. Obiektem zainteresowania badacza pozostawały 
przestrzenne zachowania dwóch grup więźniów: 1) 
osadzonych o gwałtownym usposobieniu, stosujących 
wobec innych więźniów przemoc fizyczną (violent 
prisoners – VP) i 2) więźniów poddających się takiej 
przemocy bez oporu (nonviolent prisoners- NVP). 

Kinzel zastosował w swych badaniach techniką 
bezpośrednią, jedną ze stosowanych w pomiarze 
dystansu interpersonalnego. Eksperymentator płci 
męskiej wielokrotnie przybliżał się z różnych kierunków 
do każdego badanego więźnia nieruchomo stojącego w 
środku pomieszczenia, dopóki osadzony nie informował 
go o odczuwaniu dyskomfortu, spowodowanego zbyt 
bliskim dystansem fizycznym. W tym przypadku 
naruszenie przestrzeni osobistej (intrusion of personal 
space) było mierzone subiektywną reakcją werbalną 

Tabela 1. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) odległości deklarowanych przez badanych  

w zależności od liczby osób włączonych w sytuacje zadaniowe (N=263) 

Zmienne/
kontekst sytuacji M SD M SD t

Miejsce
jedna osoba dwie osoby

Kawiarnia 3,06 1,409 3,40 1,421 2,7554*

Ławka 3,26 1,504 3,86 1,750 4,2169*

Biblioteka 3,84 1,568 4,10 1,514 1, 9345

Tabela 2. 
Ocena istotności różnic rozkładów dystansów deklarowanych przez studentów i studentki 

Rodzaj 
sytuacji 

Studenci (N=132) Studentki (N=131) Wartość statystyki 
testu tM SD M SD

D.7* 1,46 1,256 1,11 0,530 2,9402**
D.13 1,71 1,449 1,27 0,842 3.0079**
D.15 1,64 1,349 1,27 0,569 2,8941**
D.21 2,72 1,970 2,09 1,716 2,7645**

W tabeli pominięto różnice nieistotne statystycznie
* D.7, 13, 15, 21-dystanse w sytuacjach 7,13,15 i 21
** wartość t- istotna statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df =∞ (= 2.576)
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„STOP”- odczuwanie dyskomfortu”. 
Badania Kinzela (1970) wykazały, iż osadzonych VP 

charakteryzowała większa strefa buforowa ciała, aniżeli 
NVP. Utrzymywali oni eksperymentatora na dłuższych 
dystansach fizycznych od siebie. Badania wykazały, 
że największe różnice w komfortowych dystansach 
występowały wówczas, gdy eksperymentator podchodził 
z tyłu do każdego z więźniów VP. 

W badaniach bezpośrednich stosuje się również 
reakcje obiektywną, skórno- galwaniczną (Galvanic Skin 
Response- GSR), będącą miarą zmian oporu elektrycznego 
skóry mierzoną galwanometrem [Curran, Blatchley, 
Hanlon,1978]. 

W badaniu Currana, Blatchleya i Hanlona (1978) 
dokonano porównania subiektywnej reakcji werbalnej z 
GSR. Przeprowadzono je wśród 16 groźnych przestępców 
i 16 niegroźnych, dobrze zachowujących się wewnątrz i 
na zewnątrz budynku więzienia. Badany był kierowany 
do centrum pokoju o wymiarach (640,08 cm x 792,48 
cm), a następnie odczytywano instrukcję: „Ktoś otworzy 
pokój i będzie podchodził do Ciebie z frontu, z lewej 
strony, z tyłu oraz z prawej strony. Powiedz „STOP”, w 
chwili gdy poczujesz, że osoba jest zbyt blisko Ciebie. 
Możesz poruszać głową, ale swe ciało utrzymuj w pozycji 
nieruchomej. Czy masz pytania? Przy okazji, słowa ”zbyt 
blisko” wymagają wyjaśnienia. To jest preferowany przez 
Ciebie punkt, wskazujący, że osoba, nie może już bliżej 
podejść i w tym punkcie odczuwasz dyskomfort”. Po tych 
wyjaśnieniach, asystent eksperymentalny wchodził do 
pokoju. Najpierw z frontowego dystansu wynoszącego (9 
stóp=245,44 cm), wolno podchodził do badanego. Kiedy 
badany powiedział” STOP”, obliczano dystans pomiędzy 
asystentem i badanym. Następnie asystent podchodził do 
badanego z lewej strony i procedura powtarzała się, aż 
została dokonana ocena dystansu ze wszystkich czterech 

kierunków. W pomiarze reakcji obiektywnej GSR, każdy 
preferowany dystans między asystentem a badanym 
odpowiadał maksymalnemu wychyleniu się wskazówki 
w rejestratorze GSR. W wyniku badań potwierdzono, że 
groźni przestępcy mają większą strefę buforową ciała, 
aniżeli niegroźni. Stwierdzono także, że GSR wcześniej 
wykrywa reakcję osoby badanej na strefę buforową, 
aniżeli reakcja werbalna. 

Różnorodne badania bezpośrednie w zakresie 
wyznaczania dystansów konwersacyjnych przeprowadzili 
Robert Sommer i Albert Mehrabian. Były wśród nich 
badania służące między innymi wyznaczeniu granicy 
komfortowej konwersacji, dystansów konwersacyjnych 
w warunkach domowych, optymalnych dystansów 
między nieznajomymi osobami w warunkach domowych, 
[Sommer, 1967, 1969; Mehrabian,1976]. Opisu niektórych 
z nich dokonali Sztejnberg i Jasiński, (2007, s. 72-75). 

Badania bezpośrednie przeprowadzano także dla 
ustalenia dystansów pomiędzy osobami siedzącymi na 
ławkach w parkach USA, Maroka, Hiszpanii [Mazur, 
1977] i w Kenii [Keating, Keating, 1980; Sztejnberg 
i Jasiński (2007, s. 99-103], w pomiarze dystansów 
pomiędzy użytkownikami maszyn automatycznych na 
przestrzeniach publicznych w Singapurze [Li, Li,2007], 
w mierzeniu dystansów interpersonalnych w tureckim 
i amerykańskim centrum handlowym [Ozdemir, 2008]. 

W jednym z najnowszych badań, obserwowano 
dystanse interpersonalne utrzymywane ogółem przez 
2544 osoby, w diadach, triadach i grupach 4-8 osobowych, 
posiłkując się techniką video. Badania przeprowadzono 
w różnych miejscach w dwóch włoskich miastach. 
Identyfikacji grup w „potoku” przechodniów dokonywano, 
biorąc pod uwagę bliskość fizyczną miedzy osobami, 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zorientowanie ciał 
w przestrzeni i gestykulację. Kamerę video umiejscowiono 

Ryc. 1. Histogram średnich dystansów szacowanych przez badanych w wyodrębnionych kategoriach.
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w odległości 5 m od chodnika, na wysokości około 1,7 m 
od powierzchni ulicy. Brano pod uwagę tylko takie grupy, 
które znajdowały się dokładnie w obiektywie kamery. 
Dokonano analizy łącznie 1020 grup. Badania wykazały 
między innymi, że diady męskie i triady w mniejszym 
stopniu przejawiały tendencję do chodzenia obok siebie, 
w porównaniu z diadami żeńskimi. Osoby w diadach 
mieszanych częściej chodziły obok siebie, niż w diadach 
tej samej płci. Męskie grupy poruszały się w szybszym 
tempie, aniżeli grupy żeńskie [Costa, 2010].

Inną grupę metod pomiaru dystansu interpersonalnego 
stanowią techniki projekcyjne [Love, Aiello, 1980; 
Nechamkin, Salganik, Moday, Ponizovsky, 2003]. 
Zastosowanie niektórych z nich omawiają między innymi 
Janda-Dębek (2003) oraz Sztejnberg, Jasiński (2007). 
Początki badań projekcyjnych datują się na lata 70-te XX 
wieku. Na przykład Mashall P. Duke i Stephen Nowicki 
dla pomiaru komfortowego dystansu interpersonalnego 
(Comfortable Interpersonal Distance – CID) wykorzystali 
technikę symulacyjno-projekcyjną, w której korzysta się 
z specjalnego diagramu [Duke, Nowicki, 1972; Schaefer, 
Higgins, 1976].

Pomiar CID sprowadza się do zaznaczenia przez 
badanego na każdej linii punktu (za pomocą kreski 
przecinającej daną linię), w których chcieliby, aby 
osoba wchodząca do pomieszczenia różnymi wejściami 
zatrzymała się. Jest to punkt, po którego przekroczeniu 
badany nie czułby się dłużej komfortowo.

Zastosowanie techniki Duke i Nowickiego w pomiarze 
CID wśród 107 osób (84 studentek i 23 studentów) w 
Uniwersytecie Opolskim opisują Sztejnberg, Jasiński 
(2007, s. ). 

Badanie dystansu konwersacyjnego w diadach z 
wykorzystaniem techniki projekcyjnej przeprowadzili 
w końcu lat 70- tych XX wieku James C. McCroskey, 
Thomas J. Young i Virginia Richmond [McCroskey, 
Young, Richmond, 1977]. Wyniki uzyskane przez 
McCroskeya, Younga i Richmond szczegółowo omawiają 
Sztejnberg, Jasiński (2007). 

Analiza literatury wskazuje, że dużym 
zainteresowaniem badaczy zachowań przestrzennych 
ludzi cieszą się diady. Wyniki badań pokazują, że w 
zależności od charakteru interakcji dwie komunikujące się 
osoby mogą preferować różne dystanse i orientować swoje 
ciała w przestrzeni pod różnymi kątami [Sommer,1969; 
Sztejnberg, Jasiński, 2007].

Przeglądu badań nad relacjami przestrzennymi i 
usadowieniem ludzi przy stołach o różnym kształcie 
dokonali Sztejnberg i Jasiński (2007). Cytowani 
autorzy przeprowadzili badania wśród uczniów szkoły 
podstawowej i studentów Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku w celu rozpoznania deklarowanego 
przez każdego ucznia, studenta miejsca przy prostokątnym 
stole, w czasie rozmowy z dziewięcioma różnymi osobami: 
1) bliską dorosłą osobą tej samej płci, 2) nauczycielem tej 
samej płci, którego lubi, 3) przyjacielem tej samej płci, 4) 
starszą od siebie osobą tej samej płci, której nie lubi, i z 
którą nie ma ochoty rozmawiać, 5) osobą w wieku ucznia, 
tej samej płci, którą zna pobieżnie i ma rozmawiać z nią 
na tematy obojętne, 6) osobą w wieku ucznia, tej samej 

płci, którą zna pobieżnie i ma rozmawiać z nią na tematy 
osobiste, 7) nauczycielem tej samej płci, którego uczeń 
nie lubi i odczuwa strach, 8) osobą w wieku ucznia, tej 
samej płci, której nie lubi i nie ma ochoty rozmawiać 
i 9) nauczycielem tej samej płci którego uczeń darzy 
zaufaniem Stefanicka, 2003; Sztejnberg, Jasiński, 
2007, s. 82]. W obydwu badaniach, w każdej sytuacji 
konwersacyjnej, uczeń (student) miał sobie wyobrazić, że 
osoba, z którą była planowana rozmowa będzie siedziała 
na krześle A. Jego zadanie sprowadzało się do wskazania 
miejsce przy stole (B1, B2, B3, B4, B5), które w jego opinii 
byłoby najlepsze dla przeprowadzeni rozmowy z tą osobą. 
[Sztejnberg, Jasiński, 2007, s. 86].

Innych osób zaangażowanych w interakcje dotyczyły 
badania Jandy-Dębek ( 2003). Opracowany przez badaczkę 
kwestionariusz próbek sytuacyjnych (KPS) zawierał opis 
14 sytuacji, w których osoba badana miała pozostawać w 
kontakcie z: a) swoją sympatią w przyjaznej i konfliktowej 
sytuacji, b) swoimi rodzicami (matką i ojcem w sytuacji 
przyjaznej i konfliktowej, c) swoimi rówieśnikami (kolegą 
i koleżanką) w sytuacji współpracy i konfliktowej i d) 
przyjaznymi i surowymi wykładowcami -egzaminatorami 
obojga płci [Janda-Debek, 2003, s. 94]. Celem pytań KPS 
było między innymi określenie w centymetrach dystansu 
fizycznego utrzymywanego przez badanych z powyżej 
wskazanymi ludźmi w konkretnych sytuacjach. Dla oceny 
dystansu badani wykorzystywali 8 modeli miar długości 
(25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm 
i 300 cm) [Janda-Debek, 2003, s. 94-96]. Rezultaty tych 
badań wykazały między innymi, że dla ogółu badanych 
(282 osób-221 kobiet i 61 mężczyzn) najmniejszy 
średni deklarowany dystans fizyczny wyniósł 38 cm, a 
największy- 168 cm. Najmniejszy dystans utrzymywali 
badani w „ pozytywnej sytuacji ze swoją sympatią”, a 
największy dotyczył „konfliktowej sytuacji z ojcem” 
[Janda- Dębek, 2003, s. 107]. Dystanse dla tych dwóch 
sytuacji w grupie badanych kobiet i mężczyzn różnily 
się od siebie, przy czym kobiety utrzymywały dłuższe 
dystanse, niż mężczyźni. Okazało się, że dla „pozytywnej 
sytuacji ze swoją sympatią” średni dystans, deklarowany 
przez kobiety, wyniósł 37 cm, a deklarowany przez 
mężczyzn- 33 cm. Dla „konfliktowej sytuacji z ojcem”, 
kobiety deklarowały średni dystans równy 173 cm, a 
mężczyźni-162 cm. [Janda- Dębek, 2003, s.110].

Należy podkreślić, że różnice średnich dystansów 
deklarowanych przez kobiety i mężczyzn dla 12 rodzajów 
badanych sytuacji okazały się nieistotne statystycznie. 
Jedynie dla dwóch sytuacji: 1) „pozytywna sytuacja z 
matką” i 2) „ sytuacja konfliktu ze swoją sympatią”, 
różnice średnich dystansów deklarowanych przez 
mężczyzn i kobiety okazały się istotne. Kobiety dla 
sytuacji „ pozytywna sytuacja z matką” deklarowały 
utrzymywanie krótszego dystansu, niż mężczyźni. I 
odwrotnie, dla sytuacji „konfliktu ze swoją sympatią” 
mężczyźni deklarowali utrzymywanie krótszego dystansu, 
w porównaniu z kobietami [Janda- Dębek, 2003, s. 112]. 

W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza IPROX 
autorzy niniejszej publikacji uzyskali wiele interesujących 
wyników. Okazało się, na przykład, że średni dystans 
deklarowany przez ogół badanych dla poszczególnych 
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sytuacji zawarty był w przedziale od M=1,59 do M= 7,17, 
przy czym chęć utrzymywania najdłuższych dystansów 
deklarowano w sytuacjach opisanych fabułami pytań 5 i 
19, a najkrótszych – w sytuacjach z pytań 2 i 7.

Badania ujawniły ponadto, że badani deklarują różne 
dystanse pomiędzy osobami w zależności od ich liczby. 
Wyrażają chęć utrzymywania dłuższego dystansu od 2 
obcych osób stojących przy ladzie kawiarni, czy też od 
2 obcych osób siedzących na ławce, w porównaniu z 
sytuacjami, gdy na ławce siedzi lub przy ladzie w kawiarni 
stoi jedna osoba. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że różnice 
pomiędzy średnimi dystansów deklarowanych przez 
studentów i studentki okazały się istotne statystycznie 
jedynie dla czterech sytuacji, opisanych w pytaniach 7, 
13, 15 i 21. W każdej z nich studenci deklarowali znacząco 
dłuższy dystans, w porównaniu ze studentkami. Sytuacje 
ze wskazanej grupy pytań dotyczyły umiejscowienia 
obiektu (kieliszka na półce z trzema innymi), zwierząt 
(krowy i kota, należących do innych osób) oraz własnego 
dziecka na łóżeczku w żłobku. Nie dotyczyły natomiast 
dystansów deklarowanych pomiędzy osobami dorosłymi. 
Z badań wynika, że mężczyźni skłaniają się do tego, aby 
mieć dookoła siebie więcej przestrzeni, aniżeli kobiety 
[Aiello, 1987]. Jest to szczególnie ważne dla optymalnego 
ich funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, 
w tym w określonej przestrzeni pracy, istotne także 
dla relacji pracodawca-pracownik, czy też pracownik-
pracownik. „Istotnym elementem dostosowania pracy do 
człowieka jest projektowanie prawidłowych stosunków 
przestrzennych na stanowisku pracy, tzn. zapewnienie 
człowiekowi pracy w dogodnym dla niego zasięgu rąk 
(obszar pracy) i w dogodnej pozycji ciała, tak aby mógł 
wykonywać ruchy swobodnie i bez zbytniego wysiłku” 
[PP, 2010].

Średnie deklarowane przez ogół badanych dystanse 
wzrastały od kategorii „obiekt” do kategorii „dorosły”. 
Najkrótszy dystans badani deklarowali dla kategorii 
„obiekt”. Kolejne dystanse dotyczyły kategorii „zwierzę” 
i „dziecko”. Najdłuższy dystans był charakterystyczny 
dla kategorii „dorosły” (zob. ryc.1 ). Podobną tendencję 
wzrostu wielkości deklarowanego dystansu dla prób 
badawczych z Grenlandii, Danii, Włoch i Kamerunu 
można zauważyć w badaniu Høgh-Olesena (2008, s. 255). 
Dla próby z Indii tendencja ta utrzymywała się tylko dla 
trzech kategorii „obiekt”, „zwierzę” i „dorosły”. 

Autorzy niniejszej publikacji wykorzystali technikę t 
do porównania wielkości dystansów deklarowanych przez 
badanych we wskazanych powyżej krajach z dystansami 
deklarowanymi przez polskich studentów. 

Porównanie średnich dystansów deklarowanych 
przez Grenlandczyków i Polaków wykazało, że tylko 
dla kategorii „dziecko” różnica średnich była istotna 
statystycznie (t= 2,6819, wartość t- istotna statystycznie 
> wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Grenlandczycy 
deklarowali dłuższy dystans (2,26), w porównaniu z 
polskimi studentami (2,03). 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez Duńczyków i Polaków wykazała, 
że dla kategorii „dziecko” Duńczycy, podobnie jak 

Grenlandczycy, deklarowali dłuższy dystans (2,24), aniżeli 
Polacy (2,03) (t= 2,7986, wartość t- istotna statystycznie 
> wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Natomiast dla 
kategorii „obiekt” i „zwierzę” Duńczycy deklarowali 
średnie dystanse krótsze, niż studenci z Polski. Dla 
wskazanych kategorii wyniosły one odpowiednio 1,23 (t= 
7,8478, wartość t- istotna statystycznie > wartość krytyczna 
t 0.01df = ∞ (= 2,576) i 1,43 (t= 4,5675, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). 

Porównanie średnich dystansów deklarowanych przez 
Włochów i Polaków wykazało, że dla wszystkich kategorii 
różnice średnich okazały się nieistotne statystycznie. 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez Kameruńczyków i Polaków 
wykazała, że tylko dla kategorii „dorosły” różnica średnich 
była istotna statystycznie (t= 5,0043, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). 
Kameruńczycy deklarowali krótszy dystans (3,49) w tej 
kategorii, w porównaniu z polskimi studentami (4,24).

Porównanie średnich dystansów deklarowanych przez 
Indusów i Polaków wykazała, że dla trzech kategorii 
różnice średnich okazały się istotne statystycznie. W 
kategorii „obiekt” Indusi deklarowali, krótszy dystans 
(1,44), aniżeli polscy studenci (1,64) (t= 2,8518, wartość 
t- istotna statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ 
(= 2,576). Podobnie dla dwóch kategorii „dziecko” i 
„dorosły”, Indusi deklarowali średnie dystanse krótsze, 
niż studenci z Polski. Dla wskazanych kategorii wyniosły 
one odpowiednio 1,54 (t= 7,6047, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576) 
i 3,65 (t= 3,3677, wartość t- istotna statystycznie > 
wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Średnie dystanse 
deklarowane przez polskich studentów dla tych kategorii 
wyniosły odpowiednio 2,03 i 4,24 (zob. tabela 4). 

Przedstawiony materiał empiryczny dostarczył wiedzy 
o przestrzennych zachowaniach studentów i studentek. 
Badania wykazały, że deklarują oni określone dystanse 
fizyczne we wszystkich sytuacjach ujętych w kolejnych 
pytaniach kwestionariusza IPROX, dotyczących 
dorosłych, dzieci, obiektów i zwierząt. 

Z analiz porównawczych wynika, że istnieją 
różnice międzykulturowe w wielkościach dystansów 
deklarowanych przez badanych. Na przykład dla kategorii 
„dziecko” Grenlandczycy i Duńczycy deklarowali dłuższe 
dystanse, a Indusi – krótszy, w porównaniu z polskimi 
studentami.

Wnioski
Zastosowanie procedury zaproponowanej przez 

Høgh-Olesena, autora kwestionariusza IPROX [Høgh-
Olesen, 2008], okazało się szczególnie pomocne w 
przeprowadzeniu głębszej analizy uzyskanych wyników. 

Zróżnicowanie badanych ze względu na płeć ujawniło 
istotne statystycznie różnice deklarowanych dystansów 
jedynie w czterech sytuacjach. W każdej z nich studenci 
deklarowali znacząco dłuższy dystans, aniżeli studentki. 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez osoby badane z Grenlandii, Danii, 
Włoch, Kamerunu, Indii oraz Polski wykazała istnienie 
różnic międzykulturowych. 
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??-?? 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.
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4-те і 5-те речення, при необхідності і 6-те:
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Схема оформлення анотації

Загальний обсяг анотації – не менше 500-600 знаків без урахування ПІБ авторів та назви статті. 
До анотації на мові статті не включати ПІБ авторів та назву статті.

Анотація. 

ПІБ авторів, назва статті. Ясинськи Т.Т., Ольшевська А.А. Аеробна працездатність 
хлопчиків, що займаються плаванням і футболом.

Мета дослідження. Анотацію 
розпочинати зі слів - РОЗГЛЯНУ-
ТО...., НАВЕДЕНО...., ПОКАЗА-
НО... та т.інш. і далі продовжувати 
виходячи з мети роботи і завдань.

Визначено рівень аеробного тренування хлопців, що займають-
ся різними видами спорту. Передбачалося, що різні навантаження в 
навчанні визначатимуть їх аеробні здібності. 

Матеріал для досліджень. Розпо-
чинати зі слів - «У експерименті 
приймали участь ??? спортcменів у 
віці ??-?? років».
Якщо статтю підготовлено за 
аналізом літератури, то «Наведено 
аналіз ???? публікацій...»

У дослідження було включено 45 хлопчиків (G1 група плавців, N = 
25, група G2 футболісти, N = 20), календарний вік 14 - 15 років. Для 
визначення рівня їх аеробної працездатності  був використаний Гар-
вардський степ-тест. 

Конкретні результати 
дослідження. 
Розпочинати зі слів - ДОВЕДЕ-
НО...., ОЦІНЕНО...., ВСТАНОВ-
ЛЕНО..., .
Повинно бути твердження про...

Встановлено, що 53,28% всіх респондентів характеризується се-
редньою працездатністю, 35,52% - доброю і 11,11% - дуже до-
брою. Наголошується, що 44% плавців і 65% футболістів показали 
працездатність середнього рівня. Добрим рівнем працездатності 
виділялися, відповідно, 40% з групи G1 і 30% - з групи G2. Мало 
хто з респондентів проявив працездатність на дуже доброму рівні 
(16% від групи G1 і 5% від групи G2). Спостерігаються відмінності в 
працездатності, хоча видимі (показник FI вище у плавців) були стати-
стично незначущими. 

Висновки. 
Хлопчики головним чином проявили аеробні здібності на середньому 
і доброму рівні. При різних тренуваннях на витривалість не виявлено 
відмінностей щодо їх аеробної спроможності. 

Ключові слова: анаеробна, аеробна, витривалість, індекс, фізичний, плавці, футболісти.


