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ОТ РЕДАКЦИИ
Алексей Бутовский: из забвения – к признанию

Этим материалом редакция журнала начинает пу-
бликацию серии статей, в которых всесторонне рас-
сматривается и анализируется многогранная жизнь и 
деятельность нашего выдающегося соотечественника 
(уроженца Полтавщины) Алексея Дмитриевича Бу-
товского (1838-1917 гг.), внесшего весомый вклад в 
развитие теории, методики и практики физического 
воспитания, в возрождение Олимпийских игр и в соз-
дание международного олимпийского движения.

Напомним, что А.Д. Бутовский был в числе тех де-
ятелей из разных стран, которых в 90-е годы ХІХ века   
инициатор возрождения Олимпийских игр и создания 
современного олимпийского движения Пьер де Ку-
бертен привлек к тесному сотрудничеству, направлен-
ному на реализацию этих масштабных замыслов. 

К тому времени Алексей Дмитриевич уже имел 
существенный и разнообразный опыт в области физи-
ческого воспитания и спорта, был достаточно извест-
ным специалистом в этих сферах, а его теоретические 
исследования и прикладные разработки не только 
признавались современниками, но и реализовывались 
на практике (прежде всего в тогдашней системе физи-
ческого воспитания в России – в военных и граждан-
ских учебных заведениях).

А.Д. Бутовский участвовал в подготовке и прове-
дении в 1894 году в Париже международного конгрес-
са, которым была утверждена Олимпийская хартия 
– основополагающий документ избранного на этом 
форуме Международного олимпийского комитета, 
ставшего руководящим органом олимпийского дви-
жения, и принято историческое решение о проведе-
нии I Олимпийских игр современности в 1896 году в 
греческой столице – Афинах – и о последующем ре-
гулярном (раз в четыре года) проведении таких Игр 
Олимпиад в разных городах.

На том же конгрессе в Париже (1894 г.) генерал 
А.Д. Бутовский был избран в первый состав Между-
народного олимпийского комитета. А в 1896 г. он как 
член МОК присутствовал на Играх I Олимпиады, по-
сле чего в одном из своих трудов – «Афины весной 
1896 года» – не только поделился впечатлениями от 
этого события, имевшего огромное значение для воз-
рождения и дальнейшего развития международного 
олимпийского движения, но и глубоко проанализиро-
вал различные его аспекты.

Алексей Бутовский и после завершения своего 
пребывания в составе МОК (1894-1900 гг.) не утратил 
интереса к олимпийской проблематике и к тематике 

физического воспитания, что, в частности, воплоти-
лось в его участии в III Олимпийском конгрессе 1905 
года в Брюсселе и в проведенных в 1910 году между-
народном конгрессе по школьной гигиене (в Париже) 
и международном конгрессе по физическому воспита-
нию (в Брюсселе), а также отразилось и в переписке 
А.Д. Бутовского (в первые годы ХХ века) с тогдашним 
президентом Международного олимпийского комите-
та П. де Кубертеном и с одним из видных деятелей 
МОК В. Бальком.

Полагаем, что осуществленное автором предла-
гаемых статей всестороннее рассмотрение жизни и 
деятельности Алексея Бутовского и его творческого 
наследия (книг, статей и т.д.) представит интерес не 
только для историков физического воспитания и спор-
та и других специалистов, работающих в этих сферах, 
но и для гораздо более широкого круга читателей.
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Аннотации:
Освещены основные вехи жизни и 
деятельности видного специалиста 
в сфере физического воспитания 
и спорта, активного участника воз-
рождения Олимпийских игр и одного 
из членов первого состава Между-
народного олимпийского комитета 
Алексея Дмитриевича Бутовского. 
Показаны военная карьера – от ка-
дета и унтер-офицера до генерал-
лейтенанта и деятельность в сфере 
теории и практики физического вос-
питания – как в самой России, так и 
во время зарубежных командировок, 
направленных на изучение, обобще-
ние и последующее использование 
лучшего из опыта, накопленного 
в этих сферах в разных странах. 
Особо отмечено знакомство А.Д. 
Бутовского с П. де Кубертеном и их 
сближение, приведшее к участию 
Алексея Дмитриевича в подготов-
ке и проведении в 1894 г. в Париже 
учредительного конгресса, приняв-
шего важные решения о возрожде-
нии Олимпийских игр и создании 
Международного олимпийского ко-
митета, в первый состав которого 
был включен и генерал Бутовский. 
Рассмотрена его деятельность не 
только во время пребывания в МОК, 
но и после выхода из числа членов 
этой международной организации.

Бубка С.Н. Багатогранне життя: ка-
дровий військовий, педагог, теоре-
тик і практик фізичного виховання, 
дослідник, діяч олімпійського руху. 
Висвітлено основні віхи життя й діяль-
ності видатного фахівця у сфері фі-
зичного виховання і спорту, активного 
учасника відродження Олімпійських 
ігор і одного із членів першого складу 
Міжнародного олімпійського комітету 
Олексія Дмитровича Бутовського. По-
казано військову кар'єру – від кадета й 
унтер-офіцера до генерал-лейтенанта, 
і діяльність у сфері теорії й практики 
фізичного виховання – як у самій Росії, 
так і під час закордонних відряджень, 
спрямованих на вивчення, узагальнен-
ня й подальше використання кращого 
з досвіду, накопиченого у цих сферах 
у різних країнах. Особливо відмічено 
знайомство О.Д. Бутовського з П. де 
Кубертеном і їх зближення, що приве-
ло до участі Олексія Дмитровича в під-
готовці й проведенні у 1894 р. в Парижі 
установчого конгресу, на якому було 
прийнято важливі рішення про відро-
дження Олімпійських ігор і створення 
Міжнародного олімпійського комітету, 
до першого складу якого було включе-
но і генерала Бутовського. Розглянуто 
його діяльність не тільки під час пере-
бування в МОК, а й після виходу із чис-
ла членів цієї міжнародної організації.

Bubka S.N. A many-sided life: cadreman, 
educationalist, theorist and practitioner 
of physical education, researcher, 
personality that defines Olympic 
movement. This article highlights the 
foremost landmarks in the life and work of 
a prominent expert in the field of physical 
education and sport, an active participant of 
the Olympic Games revival and one of the 
members of the 1st International Olympic 
Committee Alexey Butovsky. His military 
career from a cadet and non-commissioned 
officer to lieutenant-general is outlined, and 
his activities in the field of theory and practice 
of physical education both in Russia and on 
his trips abroad, which was aimed at study, 
generalization and further application of the 
best experience accumulated in that area in 
different countries, are presented, as well. A. 
Butovsky’s acquaintance with P. de Coubertin 
and their closer relations resulted in Alexey 
Butovsky’s involvement in the preparation 
and participation of the founding congress 
in 1894 in Paris is particularly noted, as well 
as the Congress that adopted important 
decisions on the revival of the Olympic Games 
and creation of the International Olympic 
Committee, in which General Butovsky was 
introduced among its first members. There 
has been studied his activity not only as a 
member of the IOC, but his doings after 
his retirement from the membership of this 
international organization, as well. 
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Алексей Бутовский родился в Полтавской губернии 
в семье мелкопоместных дворян в 1838 году (9 июня по 
старому стилю) в Пятигорцах – местечке в Лубенском 
уезде (ныне это Лубенский район Полтавской области). 
А детство он провел в родовом имении своего отца 
– Дмитрия Петровича Бутовского – в Пелеховщине – 
селе в Лохвицком уезде на Полтавщине (ныне – Лох-
вицкий район Полтавской области) [25, 26].

Разностороннее домашнее воспитание Алексей 
продолжил, обучаясь в пансионе в Полтаве, а в 1849 
году его приняли в Петровско-Полтавский кадетский 
корпус [23]. 

После окончания учебы там А. Д. Бутовский 
получил в 1856 году звание унтер-офицера в Кон-
стантиновском кадетском корпусе, а после про-
хождения военной практики в Дворянском полку в 
Санкт-Петербурге – звание прапорщика (в 18 лет) в 
лейб-гвардии Павловском полку, откуда в том же 1856 
г. поступил на теоретическое отделение Николаевской 
инженерной академии [24].

Через два года, в 1858-м, он по распоряжению ко-
мандования прервал учебу в академии и был направ-

лен в уже знакомый ему Петровско-Полтавский ка-
детский корпус, где вступил в должность репетитора 
фортификации и других военных наук, получив таким 
образом первый опыт педагогической деятельности 
(1858-1861 гг.).

В дальнейшем А.Д.Бутовский служил в армии, 
последовательно получив воинские звания подпору-
чика (1862 г.) и поручика (1863 г.), участвовал в бое-
вых действиях во время военной кампании в Польше 
(1863 г.) и за проявленную там храбрость был награж-
ден орденом Святой Анны 4-й степени.

С 1864 года Бутовский командует ротой; в 1865-м 
получает воинское звание штабс-капитана, в 1869 г. 
– звание капитана, а в 1870 г. за успехи в службе на-
граждается орденом Святого Станислава 2-й степени 
[24].

Далее Бутовский оставляет строевую армейскую 
службу и завершает прерванное ранее обучение в Ни-
колаевской инженерной академии, получив диплом о 
высшем военном образовании. В 1871 году его пере-
водят в столицу Российской империи – на должность 
воспитателя в 1-й Санкт-Петербургской военной гим-
назии, а в 1872 г. он получает звание подполковника. © Бубка С.Н., 2012
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Во время службы в этом военно-учебном заведении 
Бутовский награждается орденом Святого Станислава 
2-й степени с императорской короной (1873 г.) и орде-
ном Святой Анны 2-й степени (1876 г.).

В 1877 году А. Д. Бутовского перевели на службу 
в 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию – на 
должность помощника инспектора классов; в 1878 
году ему присвоили звание полковника, а в 1879 г. на-
градили орденом Святого Владимира 4-й степени.

В том же военном учебном заведении, которое в 
1882 году было переименовано в Александровский 
кадетский корпус, Алексей Дмитриевич продолжает 
свою службу в прежней должности; в 1886 г. он на-
значается в том же кадетском корпусе командиром 
роты. А в декабре того же года его переводят в Глав-
ное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ). 
В 1887 году Бутовский получает очередную награду 
– орден Святого Владимира 3-й степени [24].

Всё это вместе взятое свидетельствует об успеш-
ной военной службе А. Д. Бутовского, что заложило 
основу не только для его дальнейшей карьеры, но и 
для плодотворной педагогической и исследователь-
ской деятельности [11, 12, 13, 14].

В этот период Бутовский начинает создание и 
публикацию ряда трудов, посвященных различным 
аспектам физического воспитания в войсках и военно-
учебных заведениях – кадетских корпусах [11, 12, 15 и 
др.], что успешно продолжил и в последующие годы.

Эти разработки Бутовского в различных формах 
внедряются в практику в различных военно-учебных 
заведениях России. К тому же всевозможным при-
кладным аспектам физического воспитания в этой 
сфере Алексей Дмитриевич уделял повседневное вни-
мание и во время своих неоднократных служебных 
командировок по различным регионам страны, в том 
числе и в составе лиц, сопровождавших в инспектор-
ских поездках главного начальника военно-учебных 
заведений великого князя Константина Константино-
вича [22, 27].

В 1888 году Главное управление военно-учебных 
заведений назначило 50-летнего полковника Бутов-
ского членом созданной при Министерстве народного 
просвещения комиссии по разработке вопроса о пре-
подавании военной гимнастики в гражданских учеб-
ных заведениях и организации внеклассных занятий 
физическими упражнениями в кадетских корпусах.

Этим назначением ознаменовалось в жизни Бу-
товского, уже имевшего к тому времени довольно 
большой опыт военно-педагогической работы, нача-
ло нового этапа его деятельности, направленной на 
всестороннее исследование и прикладную разработку 
различных теоретических проблем и практических 
аспектов физического (по терминологии тех лет – те-
лесного) воспитания [5, 6, 9, 10].

В эти и последующие годы А. Д. Бутовским был 
написан и опубликован ряд работ, посвященных фи-
зическому воспитанию в гражданских учебных заве-
дениях, в том числе «Наставление для производства 
гимнастических упражнений в гражданских учебных 
заведениях. Вольные движения» [5], «Наставление для 

производства гимнастических упражнений в граждан-
ских учебных заведениях. Упражнения с подвижными 
снарядами» [6], «Телесные упражнения как предмет 
преподавания» [7], «Из чтений по истории и методи-
ке телесных упражнений. Телесные упражнения как 
предмет преподавания» [8], «Из чтений по истории и 
методике телесных упражнений. Физическое образо-
вание в древности и в средние века» [9], «Из чтений 
по истории и методике телесных упражнений. Мето-
дика» [10] и ряд других трудов.

В начале 90-х годов ХІХ века генерал-майор А.Д. 
Бутовский (это звание было присвоено ему в 1891 
г.) по заданиям ГУВУЗ, где он служил чиновником 
для особых поручений (в дальнейшем –  генералом 
для особых поручений, неоднократно выезжал в за-
рубежные командировки для изучения и обобщения 
опыта разных стран в физическом воспитании и физ-
культурном образовании – с целью определения воз-
можностей использования лучшего из него в России. 
Выполняя эти задания военного ведомства, Алексей 
Дмитриевич побывал в 1892 году в Швеции, Дании, 
Германии, Бельгии и Франции [2, 3, 9, 10] в 1896 г. – в 
Австрии, Италии и Греции [1, 9, 24], в 1899 г. – в Ан-
глии [4, 9, 24].

Знакомству с зарубежным опытом и налаживанию 
личных контактов со специалистами в разных странах 
в значительной мере способствовало и то, что А. Д. 
Бутовский хорошо владел несколькими иностранны-
ми языками, благодаря чему мог свободно общаться 
с коллегами.

Несколько забегая вперед, отметим, что для Бутов-
ского как специалиста в сфере физического воспита-
ния более привлекательными, интересными и достой-
ными внимания оказались те из зарубежных систем, 
для которых была характерной независимость их 
построения и функционирования, прежде всего – ан-
глийская система, существенно отличавшаяся в этом 
смысле от более жесткой немецкой системы физиче-
ского воспитания, имевшей  к тому же явно выражен-
ную военизированную направленность. Примечатель-
ным (хотя, на первый взгляд, и несколько странным) 
является то, что генерал А.Д. Бутовский – кадровый 
военный, имеющий за плечами многолетнюю службу 
в различных структурах военного ведомства, увидел в 
физическом воспитании не только решение задач до-
призывной подготовки молодежи и повышения физи-
ческой готовности военнослужащих (кадетов, офице-
ров и др.), но и гораздо  более широкие возможности 
использования в гражданской сфере.

После возвращения из зарубежных командировок 
А. Д. Бутовский отмечал, что в то время, как во многих 
европейских странах вопросам физического воспита-
ния и физкультурного образования уделяется большое 
внимание в высших кругах власти тех государств, 
этим проблемам в России не придается надлежащего 
значения. В связи с этим не только обобщенный за-
рубежный опыт, но и упомянутые сравнительные раз-
мышления Бутовского нашли отражение в ряде его 
трудов [2, 3, 4], вышедших в свет в последние годы 
ХІХ столетия и в первые полтора десятилетия ХХ 
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века, что несомненно заслуживает отдельного более 
подобного рассмотрения в последующих разделах 
этой статьи.

В 1890 году по поручению военного ведомства Рос-
сии А.Д. Бутовский организовал в Санкт-Петербурге 
временные летние курсы для подготовки офицеров-
воспитателей кадетских корпусов, в чьи функции вхо-
дило физическое воспитание кадетов. На протяжении 
шестнадцати лет Алексей Дмитриевич не только ру-
ководил этими курсами, но и активно занимался там 
преподавательской работой, читая слушателям кур-
сов лекции по истории, теории и методике телесных 
упражнений [19, 24].

В течение ряда лет (в начале ХХ века) Бутовский 
добивался того, чтобы создать в России такое учебное 
заведение, которое готовило бы учителей физической 
культуры, – и разработал проект в этом направле-
нии. В 1909 году предложения А.Д. Бутовского были, 
хотя и не в полной мере, реализованы на практике: 
в Санкт-Петербурге открыли Главную гимнастико-
фехтовальную школу, в которой Алексей Дмитриевич 
читал лекции офицерам-слушателям.

Во время одной из своих упомянутых выше зару-
бежных поездок – во Франции – А.Д. Бутовский по-
знакомился с известным  и за пределами этой страны 
спортивным деятелем  П. де Кубертеном, который в те 
годы был увлечен идеей возрождения Олимпийских 
игр в современных условиях и на международной 
основе. В связи с этим  Пьер де Кубертен налаживал в 
различных странах личные контакты и взаимополез-
ное сотрудничество с теми специалистами и обще-
ственными деятелями, которые разделяли его взгляды 
и поддерживали его намерения. Судя по всему, имен-
но глубокие знания А.Д. Бутовского по важнейшим 
теоретическим и практическим аспектам физического 
воспитания и спорта (включая и историю древнегре-
ческих Олимпийских игр), вкупе с солидным опытом 
Алексея Дмитриевича в этих сферах и его большой 
эрудицией, послужили побудительными мотивами 
того, что Пьер де Кубертен предложил генералу Бу-
товскому принять участие в подготовке к проведению 
учредительного конгресса, призванного организовать 
олимпийское движение на современном этапе и воз-
родить Олимпийские игры [29, 31, 32]. А когда в 1894 
году конгресс в Париже состоялся, инициатор возрож-
дения этих Игр предложил включить А.Д. Бутовского 
– вместе с греком Д. Викеласом, французом Э. Калло, 
американцем У. Слоэном, шведом В. Бальком, англи-
чанином Ч. Хербертом, венгром Ф. Кемени и другими 
видными деятелями того времени – в первый состав 
избранного на конгрессе Международного олимпий-
ского комитета [28, 29]. Это участие генерала  Бутов-
ского в возрождении Олимпийских игр и в создании 
современного международного олимпийского дви-
жения будет рассмотрено более подробно в  после-
дующих разделах этой статьи, – как и труд Алексея 
Дмитриевича «Афины весной 1896 года», отразивший 
впечатления А.Д. Бутовского от Игр І Олимпиады, 
проведенных в Греции, и его глубокие размышления 
по разным аспектам этой проблематики.

Входя в состав Международного олимпийско-
го комитета, как уже отмечалось, с 1894 по 1900 гг., 
А.Д. Бутовский не только в различных формах уча-
ствовал в деятельности МОК, но и приложил немало 
усилий для инициирования процессов, призванных 
способствовать развитию олимпийского движения и 
олимпийского спорта в России. Однако в этих своих 
устремлениях Алексею Дмитриевичу пришлось не-
однократно сталкиваться как с достаточно прохлад-
ным восприятием российским обществом призывов к 
практической реализации олимпийских идей в стране, 
так и с равнодушием российского чиновничества на 
самых разных уровнях. Пожалуй, такие негативные 
факторы и стали одной из основных причин того, что 
генерал-майор Бутовский постепенно охладел к этой 
сфере своей деятельности, а также к дальнейшему со-
трудничеству с Международным олимпийским коми-
тетом, что просматривается в переписке А.Д. Бутов-
ского с П. де Кубертеном [27].

В 1900 году Алексей Дмитриевич обратился к пре-
зиденту МОК Пьеру де Кубертену с заявлением о сво-
ей отставке с поста члена Международного олимпий-
ского комитета.

Но и после этой отставки А.Д. Бутовский, хотя уже и 
не входил в состав МОК, но продолжал проявлять боль-
шой интерес к тематике физического воспитания, олим-
пийского движения и олимпийского спорта. А в 1905 и 
1910 гг. он принял участие в ряде международных кон-
грессов, рассматривавших эту проблематику [17, 18]. 

В первом десятилетии ХХ века в трудах, созда-
ваемых А.Д. Бутовским, разрабатывается не только 
проблематика физического воспитания в военных и 
гражданских учебных заведениях, занявшая одно из 
наиболее значимых мест в его творческом наследии, 
но и различные аспекты педагогики, примерами чего 
могут служить, скажем, такие публикации Алексея 
Дмитриевича, как «Новые методы в воспитании» [19], 
«О школьном товарищеском суде» [20], «Обучение 
письму и почерк» [21] и др.

О том, насколько образованным и эрудированным 
был А.Д. Бутовский, свидетельствует и тот широкий 
круг его культурных интересов, который не ограничи-
вался педагогикой, физическим воспитанием, олимпий-
ским спортом и смежными с ними областями знаний. 
Одним из примеров этого может служить написанная и 
опубликованная Алексеем Дмитриевичем работа «Во-
йна и военный быт в работах Калло и его современ-
ников» [16], в которой им анализируется творчество 
таких художников XVII века, как Жак Калло, Стефано 
Дела Белла, Клод Лоррень, Сальватор Роза.

В последние годы своей жизни Алексей Дмитрие-
вич, почти полностью утративший зрение, надикто-
вал своей жене Анне Васильевне такие автобиографи-
ческие очерки, как «Прекратившийся род» [25] и «В 
родном гнезде» [26].

На 79-м году жизни А.Д. Бутовский скончался 25 
февраля (по старому стилю) 1917 года в Петрограде1, 
где Алексей Дмитриевич и был похоронен.
1 В 1914 году после начала Первой мировой войны, в которой 

одним из противников России была Германия, Санкт-
Петербург переименовали в Петроград.
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Так уж сложилось, что разнообразная и весьма 

значимая (не только в национальном, но и в между-
народном масштабе) плодотворная деятельность Бу-
товского в сферах физического воспитания, спорта и 
олимпийского движения в течение долгих лет в Со-
ветском Союзе замалчивалась официальной истори-
ографией (были порой лишь очень редкие и краткие 
упоминания о нём). Это, судя по всему, объяснялось 
тем, что для партийно-государственного руководства 
СССР  и его идеологии дворянин по происхождению 
и успешный военный деятель, генерал-лейтенант 
российской армии А.Д. Бутовский, отличавшийся к 
тому же успешной карьерой и многочисленными на-
градами, не имевший никаких конфликтов с властью 
царской России, был и классово, и социально чуждым 
для  коммунистического режима в Советском Союзе. 
Поэтому, несмотря на очень большие заслуги Алексея 
Дмитриевича перед отечественным физическим вос-
питанием и международным олимпийским движени-
ем, на многие годы имя генерала А.Д. Бутовского в 
СССР оказалось в забвении и почти не упоминалось 
в издававшейся в той стране учебной, методической 
и исторической литературе по физической культуре, 
физическому воспитанию и спорту, где тогда господ-
ствовали идеологические постулаты марксистско-
ленинского учения, которым, по вполне понятным 
причинам, не соответствовали ни труды Бутовского, 
ни его личность.

И лишь с произошедшим в конце 1991 года рас-
падом СССР и обретением Украиной государствен-
ной независимости, когда в нашей стране произошли 
ощутимые сдвиги в самых разных сферах жизни и 
деятельности, в том числе в физическом воспитании 
и спорте, одним из позитивных следствий всего этого 
стало возвращение в общественное сознание, в том 
числе в отечественную  историческую и другую ли-
тературу, незаслуженно забытых ранее имён многих 
выдающихся деятелей и среди них – Алексея Дми-
триевича Бутовского.

В 90-е годы ХХ века и в первом десятилетии ХХІ 
века в Украине и в России появились несколько пу-
бликаций, посвященных научной и практической дея-
тельности А.Д. Бутовского. 

В частности, можно упомянуть, например, вы-
пущенную в 1994 году в издательстве «Советский 
спорт» (Москва) работу В.У. Агеевца «…И генерал 
Бутовский для России» (1). Ему также был посвящен 
один из разделов главы «О некоторых пионерах рос-
сийского спортивного и олимпийского движения» в 
книге А.Б. Суника «Российский спорт и олимпийское 
движение на рубеже ХІХ-ХХ веков», вышедшей в 
свет в том же издательстве «Советский спорт» в 2004 
году [30]. 

В 2006 году при поддержке Национального олим-
пийского комитета Украины была издана (на украин-
ском языке) книга избранных произведений Алексея 
Дмитриевича (О.Д. Бутовський, «Вибрані твори»; 
упорядники – В.В. Драга, М.Д. Зубалій), выпущенная 
в Киеве издательством  «Нічлава» (4).

В 2006 году в Полтаве был открыт памятник А.Д. 
Бутовскому (он родился в Полтавской губернии). А в 
2008 г. – в связи со 170-летием со дня рождения Алек-
сея Дмитриевича – НОК Украины провел несколько 
научных конференций и творческих встреч, посвя-
щенных жизни и деятельности А.Д. Бутовского.

Однако, принимая во внимание, что упомянутые 
выше публикации, при всей их полезности, не охва-
тывали всего творчества А.Д. Бутовского и не давали 
полного представления о нём и о его трудах, Нацио-
нальный олимпийский комитет Украины, Олимпий-
ская академия Украины и Национальный университет 
физического воспитания и спорта Украины выступи-
ли с инициативой, поддержанной Международным 
олимпийским комитетом, – собрать, подготовить и из-
дать все труды Бутовского, публиковавшиеся в конце 
ХІХ – в начале ХХ веков, а также различные архивные 
и другие документы, информирующие о его жизнен-
ном пути, включая и переписку.

Практическая реализация этой инициативы позво-
лила украинским энтузиастам отыскать и подготовить 
к изданию не только ряд трудов А.Д. Бутовского, на-
ходящихся в фондах нескольких библиотек России 
и Украины, но и тех его работ, которые разрозненно 
были представлены в различных отечественных и за-
рубежных журналах, в библиотечных фондах воен-
ных учебных заведений в Санкт-Петербурге, в архиве 
Министерства обороны России (Москва), в Олимпий-
ском музее и в архиве Международного олимпийского 
комитета в Лозанне (Швейцария). Стоит отметить при 
этом, что наличие в штаб-квартире МОК хранящихся 
там некоторых трудов Алексея Дмитриевича, переве-
денных на английский и немецкий языки, несомненно 
свидетельствует о том, что Международный олимпий-
ский комитет высоко оценивает творческое наследие 
Бутовского.

Воплощением всей упомянутой поисковой и систе-
матизационной работы стало «Собрание сочинений» 
А.Д. Бутовского (в четырех томах), подготовленное 
к изданию группой специалистов при действенной 
организационной, финансовой и другой поддержке 
со стороны Международного олимпийского комите-
та, Национального олимпийского комитета Украины 
и Олимпийской академии Украины и выпущенное в 
свет в 2009 году издательством «Олимпийская литера-
тура» Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Отдельные аспекты жизни и деятельности А.Д. 
Бутовского и его творческого наследия будут проа-
нализированы нами  отдельно в ряде последующих 
статей.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Оцінка рухових можливостей та маніпулятивної діяльності  
дітей з церебральним паралічем спастичної форми 3-5 років

Байбуза І.В.
Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Проведена оцінка рухових можли-
востей та маніпулятивної діяль-
ності дітей з церебральним пара-
лічем спастичної форми 3-5 років 
відповідно стандартних норм. В 
експерименті приймали участь 
30 дітей. Доказано недостатність 
розвитку дрібної моторики та 
основних статико-моторних нави-
ків, зниження сили м’язів та підви-
щення м’язового тонусу. Надання 
більш об’єктивної оцінки фізич-
ного розвитку хворих з даною 
патологією сприятиме створенню 
програми гідрокінезотерапії, як 
засобу поетапного формування 
рухових навиків.

Байбуза И.В. Оценка двигательных воз-
можностей и манипулятивной деятель-
ности детей с церебральным параличом 
спастической формы. Проведена оценка 
двигательных возможностей и манипулятив-
ной деятельности детей с церебральным па-
раличом спастической формы 3-5 лет отно-
сительно стандартных норм. В эксперименте 
принимали участие 30 детей. Доказано не-
достаточность развития мелкой моторики и 
статико-моторных навыков, снижение силы 
мышц и повышение мышечного тонуса. Бо-
лее объективная оценка физического раз-
вития больных с данной патологией будет 
способствовать разработке программы ги-
дрокинезотерапии, как средства поэтапного 
формирования двигательных навыков.

Baybuza I.V. Estimation of motive 
possibilities and manipulative activity 
of children with cerebral paralysis of 
spastic form 3-5 years. In this work the 
conducted estimation of motive possibilities 
and manipulative activity of children is with 
the cerebral paralysis of spastic form 3-5 
years accordingly standard norms. The 
experiment was attended by 30 children. 
Proven lack of fine motor skills and basic 
static and motor skills decreased muscle 
strength and improve muscle tone. 
Providing a more objective assessment 
of physical development of patients with 
this pathology would contribute a program 
hydrokinesotherapy as a means of gradual 
formation of motor skills.

Ключові слова:
дитячий церебральний параліч, 
спастична форма, показник, 
оцінка, бал, норма. 

детский церебральный паралич, спастичес-
кая форма, показатель, оценка, бал, норма.

child’s cerebral paralysis, spastic form, 
index, estimation, mark, norm.

Вступ.1

Актуальність проблеми дитячого церебрального 
паралічу зв’язана із збільшенням кількості таких хво-
рих. В Україні за 12 останніх років дитяча інвалідність 
зросла на 78% (з 95,7 в 1992р. до 170,4 в 2004р. на 10 
тис. дит. населення). Щорічно 16 тис. дітей отриму-
ють статус інваліда, 20% з них – захворювання нерво-
вої системи, перш за все, ДЦП. На 2005 рік за даними 
авторів Моїсєєнко Р.О. та Мартинюк В.Ю. в Україні 
кількість хворих ДЦП складала близько 30 тис. осіб. 
Актуальність проблеми зростає у зв’язку з впрова-
дженням в Україні з 2007р. нових критеріїв європей-
ських стандартів виходжування новонароджених з 
масою 500 г (Усесвітня організація охорони здоров’я), 
що збільшить ризик інвалідності.

Організація рухової активності дітей з порушен-
ням функцій опорно-рухового апарату в наслідок 
ураження центральної нервової системи має певні 
труднощі. Над проблемою органічних уражень нер-
вової системи, зокрема дитячого церебрального па-
ралічу, що супроводжується багатогранністю клініч-
них прояв, патофізіологічних механізмів їх розвитку, 
важкістю в лікуванні та реабілітації працювало багато 
науковців: Єфіменко Н.Н., Сермєєв Б.С., 1991; Козяв-
кін, В.І., Ткаченко С.К, Качмар О.А., Бабадагли М.А., 
1999; Пчеляков А.В., 2001; Мартинюк В.Ю., 2005;  
Семенова К.А., 2007 і багато інших. За даними цих 
авторів переважна кількість хворих ДЦП спостеріга-
ється із спастичними формами. 

Існують різні погляди на лікувальний процес дитя-
чого церебрального паралічу. Важливою його складо-
вою є фізична реабілітація, яка складається з комплексу 
лікувальних заходів, що включають різні види масажу, 
лікувальну гімнастику, бальнео- та фізіотерапію, нетра-
диційні методи (іппотерапія, дельфінотерапія, та інше). 
Одним із заходів фізичної реабілітації є гідрокінезотера-
пія – виконання фізичних вправ у водному середовищі.

© Байбуза І.В., 2012

Як вже зазначено багатьма авторами (Усакова Н.А., 
Красильнікова Р.Г., 2006; Ляшенко В.І., Реберчук О.В., 
Ляшенко В.А., 2008.) – вода при певній температурі 
сприяє розслабленню м’язів і відновленню взаємодії їх 
при згинанні і розгинанні кінцівок, створює умови роз-
вантаження хребта і фізіологічних передумов для нор-
мального розвитку хребта, правильної постави, виправ-
лення деформацій. У воді покращується координація 
рухів, збільшується сила м’язів спини і черевного пре-
су, нормалізується тонус м’язів, формується правиль-
не дихання і покращується функція серцево-судинної 
системи. Гідрокінезотерапія створює умови формуван-
ня навичок плавання, розвиває вольові якості особи і є 
психологічним стимулом подальшої реабілітації. Завдя-
ки своїй ефективності і доступності гідрокінезотерапія 
використовується в реабілітації хворих ДЦП.

В роботі з цією патологією ми зіткнулися з трудно-
щами, а саме з недостатністю програми гідрокінезоте-
рапії, як засобу формування рухових навиків у дітей з 
церебральним паралічем спастичної форми 3-5 років.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: провести оцінку функціональ-

них можливостей дітей з даною патологією, а саме ру-
хової сфери та маніпулятивної діяльності.

Поставлена мета досягалась рішенням послідую-
чих задач: 

Формування групи досліджуваних.1. 
Виявлення показників функціонального ста-2. 
ну опорно-рухливого апарату та маніпулятивної 
діяльності дітей з церебральним паралічем 
спастичної форми.
Надання оцінки показників відповідно стандартних 3. 
норм.

Організація дослідження. 
Дослідження проводились на базі Херсонського об-

ласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
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міста Херсон. В експерименті приймали участь 30 ді-
тей з церебральним паралічем спастичної форми: 12 із 
тетрапарезом, 14 із спастичною диплегією та 4 з пра-
востороннім геміпарезом. 

З усіх досліджуваних у 6-х формувався навик 
утримання положення голови та розвиток реакції 
опори, у 2-х – формування навику сидіння та стійки 
на чотирьох, у 4-х – тренування реципрокного руху 
при повзанні на чотирьох та утримання рівноваги 
стоячи на колінах, у 10-ти – розвиток рівноваги 
тіла стоячи та тренування навику ходьби, а у 8-х 
– тренування фізіологічного стереотипу ходьби, 
корекція патологічних установок.

В інтелектуальній структурі у всіх досліджуваних 
спостерігалась затримка мовного та психічного 
розвитку. У 10-ти дітей спостерігалась недостатність 
навиків самообслуговування.

Матеріали та методи дослідження.
Під час проведення досліджень реєстрували на-

ступні показники.
Маніпулятивна діяльність рук досліджуваних 

оцінювалась за показниками (Макишева Н.А., 2000): 
швидкості реакції за тестом захвату падаючої лінійки 
(використовувалась лінійка – 30 см) та оцінки кистьо-
вого або пальцевого захвату олівця по чотирьох баль-
ній шкалі, де 1 бал – шароподібний захват; 2 бали – 
циліндричний захват; 3 бали – міжпальцевий захват; 
4 бали – опозиційний захват трьома пальцями в по-
ложенні супінації передпліччя.

Сила м’язів верхніх кінцівок та сила м’язів нижніх 
кінцівок вимірювалася в балах (Ілляшенко Т.Д., 2010), 
де 5 балів – дитина піднімає й утримує ногу (руку) під 
час великої протидії; 4 – дитина піднімає й утримує 
ногу (руку) під час невеликої протидії; 3 – дитина в 
змозі підняти лише свою ногу (руку), без протидії; 2 – 
дитина не може підняти ногу (руку), але добре рухає 
нею; 1 – ледве рухає ногою (рукою); 0 – ніяких ознак 
руху.

Для оцінки ступеня підвищення м`язового тонусу 
застосовували модифіковану шкалу Ашворса (Ілля-
шенко Т.Д., 2010). Ця шкала дає можливість кількісно 
оцінити спастичне вираження, де 0 – відсутність під-
вищення м`язового тонусу; 1- незначне підвищення 
м`язового тонусу, яке проявляється початковим «схо-
плюванням» із наступним швидким «відпусканням» 
або мінімальним опором у кінці руху; 1+ – незначне 
підвищення м`язового тонусу із напруженням м`язів 
і мінімальним опором протягом менше ніж половини 
обсягу руху; 2 – помірне підвищення м`язового тону-
су протягом більшості обсягу руху, пасивні рухи легко 
здійснюються; 3 – значне підвищення м`язового тону-
су, пасивні рухи ускладнені; 4 – ригідність, повна від-
сутність рухів.

Для формування основних рухових навиків необ-
хідна зрілість механізмів постурального контролю та 
регуляції довільних рухів. В зв’язку з цим нами ви-
конана бальна оцінка ступеню прояву лабіринтного 
тонічного рефлексу, шийного тонічного симетричного 
рефлексу, шийного тонічного асиметричного рефлек-
су та якість виконання основних статико-моторних 
навиків (Бронников В.А., 2005). Ступінь прояву реф-
лексів оцінювалась від 0 до 3 балів. Основні навики 
рухового розвитку: утримання голови, повороти тіла, 

сидіння, повзання на чотирьох, утримання рівноваги 
тіла стоячи та ходьба – також підрозділялись по якості 
їх виконання хворими ДЦП, які мають різну ступінь 
важкості, та оцінювались від 0 до 4 балів. 

Методи математичної статистики.
Отримані результати проаналізовані за допомогою 

загальноприйнятих методів варіаційної статистики з 
розрахунком середніх величин окремих показників та 
стандартного відхилення.

Результати дослідження.
Як показано в таблиці №1, показники маніпуля-

тивної діяльності значно нижче за показників норми. 
Отже показник оцінки захвату олівця правою рукою 
склав 1,5 бали відносно показника норми (4 бали), 
тобто 37,5%, а показник оцінки захвату олівця лі-
вою рукою склав 1,7 бали (42,5%). При оцінюванні 
швидкісної реакції верхніх кінцівок спостерігалась 
відсутність захвату лінійки правою рукою у 21-го до-
сліджуваного, а лівою у 20 –ти осіб. Отже показник 
швидкісної реакції правої руки при n = 9 склав 23см 
при нормі (0см); лівої руки при n =10 склав 22,8см.

Як показано в таблиці №1 майже у всіх дітей сила 
м’язів верхніх та нижніх кінцівок недостатня, а по-
казник м’язового тонусу вище за норму, тобто підви-
щений, що відповідає діагнозу досліджуваних. Отже 
показник сили м’язів правої верхньої кінцівки склав 
3,2 при нормі 5 балів , тобто 64%. Показник лівої руки 
склав 3,4 бали, тобто м’язова сила розвинута на 68%. 
Сила м’язів нижніх кінцівок розвинута майже відпо-
відно сили м’язів верхніх кінцівок, тільки навпаки 
сила м’язів правої ноги склала 3,4 бали (68%), а лівої 
ноги 3,2 бали (64%).

Оцінка м’язового тонусу правої верхньої кінцівки 
склала 1,9 при нормі 0 балів, а лівої руки 1,8 бали. При 
оцінюванні м’язового тонусу нижніх кінцівок показ-
ник правої ноги склав 2,6 бали аналогічно показнику 
лівої ноги.

При використанні оцінки ураження функціональних 
систем контролю пози та пересування показник 
проявлення тонічних рефлексів (таб. 2) склав 23,5 при 
нормі 0 балів. А показник якості виконання основних 
статико-моторних навиків (таб. 3) склав 12 балів при 
нормі 24, тобто розвинутий на 50%.

Виcновки.
Отже, показники маніпулятивної діяльності значно 

нижче за показників норми. Так, швидкісна реакція 
розвинута в середньому на 23%, а оцінка захвату – 
на 37,5% правою рукою та 42,5% лівою, тобто захват 
правою рукою на 5% відстає від лівої, так як 4-ро 
досліджуваних мають правосторонній геміпарез.

Майже у всіх дітей сила м’язів верхніх та нижніх 
кінцівок недостатня. Отже, сила м’язів верхніх 
кінцівок розвинута на 64% правої та 68% лівої руки. 
Аналогічно розвинута сила м’язів нижніх кінцівок. 

М’язовий тонус відповідно форми захворювання 
спостерігався підвищений більш  в нижніх кінцівках.

Вплив тонічних рефлексів підвищено на 23,5 бали 
що заперечує розвитку статики та локомоції, які в 
даному контингенті розвинуті лише на 50%.

Таким чином, відповідно мети нашого завдання, 
ми надали достатню об’єктивну характеристику роз-
витку рухових можливостей та маніпулятивної ді-
яльності дітей з церебральним паралічем спастичної 
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Таблиця 1
Оцінка маніпулятивної діяльності, сили м’язів та підвищення м’язового тонусу верхніх і нижніх кінцівок у 

дітей з церебральним паралічем спастичної форми 3-5 років (в балах)

№
н/п

Оцінка захвату 
олівця 

Оцінка 
швидкісної 
реакції (см)

Сила м’язів 
верхніх 
кінцівок 

Сила м’язів
нижніх кінцівок 

М’язовий 
тонус верхніх 

кінцівок

М’язовий тонус 
нижніх кінцівок

 пр/л рука пр/л рука пр/л рука пр/л нога пр/л рука пр./л нога
1 1/1 - / - 1/1 1/1 1/1 3/3
2 1/1 - / - 2/2 2/2 4/4 3/3
3 1/1 - / - 3/3 3/3 3/3 3/3
4 2/2 - / - 4/4 4/4 3/3 3/3
5 1/1 - / - 3/3 4/4 3/3 3/3
6 3/0 27/ – 4/4 4/4 2/3 3/3
7 1/1 - / - 4/4 4/3 2/2 3/3
8 2/3 - /24 4/4 4/4 1+/1+ 3/3
9 4/4 18,7/18 5/5 4/4 1/1 3/3

10 1/1 26,4/28,2 4/4 4/4 3/3 3/3
11 2/2 - / - 5/5 3/3 3/3 3/3
12 3/3 20/22 2/4 4/4 0/0 2/2
13 1/4 - / 19,7 5/5 4/4 4/1+ 1/1
14 2/4 24/26 3/3 4/4 0/0 3/3
15 2/2 - / - 1/1 4/4 3/3 3/3
16 1/0 - / - 3/3 1/1 1+/1+ 3/3
17 0/0 - / - 3/3 3/3 3/3 4/4
18 1/1 - / - ¾ 2/2 4/4 3/3
19 1/2 - / - 3/3 3/3 3/3 3/3
20 1/1 - / - 4/3 3/3 0/0 2/2
21 1/1 28/ - 4/4 4/4 1+/1+ 3/3
22 3/3 19,2/17,1 4/4 4/4 1+/1+ 3/3
23 1/1 - / - 3/3 4/4 1/1 3/3
24 4/4 - / - 3/3 3/3 0/0 2/2
25 2/2 - / - 3/3 3/3 1+/1+ 2/2
26 1/1 - / - 3/3 3/3 1/1 2/2
27 1/4 17,6/17,8 5/5 4/5 0/0 2/2
28 0/3 - /27,4 1/3 4/4 4/2 1+/1+
29 0/0 - / - 4/4 4/4 1/1 1+/1+
30 1/1 26,3/27,8 4/4 4/4 1/1 2/2
Примітка : пр – права, л – ліва.

Таблиця 2
Оцінка дій тонічних рефлексів у дітей з церебральним паралічем спастичної форми 3-5 років (в балах)

№
н/п

Лабіринтний 
тонічний  рефлекс

Симетричний шийний 
тонічний  рефлекс

Асиметричний  шийний 
тонічний  рефлекс

Кількість
 балів 

1 3 / 3 /  3 / 3 / 3/ 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 48
2 1 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 44
3 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 2 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 46
4 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 3 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 2 / 2 / 2 / 2 35
5 1 / 2 / 2 / 2 / 1 / 3 2 / 2 / 1 / 1 / 2 / 3 2 / 2 / 1 / 2 29
6 0 / 1 / 1 / 2 / 1 / 3 2 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 2 25
7 0 / 1 / 1 / 2 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 2 21
8 0 / 1 / 1 / 1 / 1 /3 1 / 1 / 1 / 0 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 2 20
9 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 0 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 2 20
10 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 2 / 2 / 1 / 2 27
11 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 2 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 2 / 2 / 1  /2 28
12 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 0 / 0 / 0 / 1 5
13 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 1 / 1 / 0 / 1 7
14 0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 2 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 1 / 1 / 1 / 1 11
15 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 2 2 / 2 / 1 / 1 21
16 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 48
17 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 48
18 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 46
19 3 / 3 / 3 / 2 / 2 / 3 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 / 3 46
20 1 / 2 / 2 / 2 / 1 / 3 2 / 2 / 1 / 1 / 0 / 3 2 / 2 / 2 / 1 26
21 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 3 / 2 / 2 / 1 / 3 / 3 3 / 3 / 1 / 2 34
22 0 / 1 / 2 / 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 2 22
23 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 2 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 15
24 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 3 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 1 17
25 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 2 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 1 / 1 / 1 / 1 26
26 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 3 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1 / 1 20
27 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 1 4
28 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 2 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1 1 / 1 / 1 / 1 12
29 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 / 1 5
30 1 / 0 / 2 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 2  1  /1 / 0 / 1 15

форми 3-5 років. 
Завдяки проведеному аналізу буде проведена роз-

робка програми з гідрокінезотерапії, як засобу по-
етапного формування рухових навиків для дітей з це-

ребральним паралічем спастичної форми 3-5 років.
Подальші дослідження будуть проведені для виявлен-

ня ефективності використання розробленої програми.
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Таблиця 3
Оцінка формування основних навиків рухового розвитку  у дітей із церебральним паралічем  

спастичної форми 3-5 років (в балах)

№
н/п 
№

Положення
 голови

Повороти із  спи-
ни на живіт Сидіння Повзання

 на чотирьох
Вертикальне

положення  тіла
Самостійна

ходьба
Кількість

балів
1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 1
4 2 2 1 0 1 1  7
5 3 2 1 1 2 1 10
6 3 2 2 1 2 1 11
7 3 2 2 2 2 2 13
8 3 2 2 2 2 2 16
9 4 2 2 3 3 2 16
10 3 2 2 2 2 1 12
11 3 2 2 1 2 2 12
12 4 3 4 4 4 4 23
13 3 3 4 3 4 4 21
14 3 3 3 4 4 3 20
15 2 2 3 3 4 3 20
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 0 0 1
18 1 0 0 0 0 0 1
19 1 0 0 0 0 0 1
20 3 2 2 3 2 1 13
21 2 2 2 1 3 1 11
22 3 2 2 2 2 2 13
23 3 3 3 4 3 3 15
24 3 2 3 3 3 2 16
25 3 2 2 3 2 2 14
26 3 2 3 3 2 2 15
27 4 3 4 4 4 4 23
28 3 2 4 3 4 4 20
29 4 3 4 4 4 4 23
30 3 2 3 3 4 3 18
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Створення системи професійного розвитку  
науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу 

на засадах адаптивного управління
Борова Т. А.

Харківський національний економічний університет

Анотації:
Обґрунтовано систему про-
фесійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого 
навчального закладу на засадах 
адаптивного управління. Про-
аналізовано теоретичні основи 
створеної системи, виокремле-
но та схарактеризовано основні 
її складники. Досліджено базові 
концепції та теорії на яких ґрун-
тується розроблена система. 
Показано механізми адаптив-
ного управління професійним 
розвитком науково-педагогічних 
працівників: моніторинг та коу-
чинг, визначено їх місце у системі 
професійного розвитку науково-
педагогічних працівників. Наво-
дяться результати ефективності 
застосування такої системи на 
практиці. 

Боровая Т.А. Разработка системы про-
фессионального развития научно-
педагогических работников высшего учеб-
ного заведения на основе адаптивного 
управления. Обоснована система профес-
сионального развития научно-педагогических 
работников высшего учебного заведения 
на принципах адаптивного управления. 
Проанализированы теоретические основы 
созданной системы, выделены и охаракте-
ризованы основные ее составляющие. Ис-
следованы базовые концепции и теории, 
на которых основывается разработанная 
система. Показаны механизмы адаптивного 
управления профессиональным развитием 
научно-педагогических работников: мони-
торинг и коучинг, определено их место в си-
стеме профессионального развития научно-
педагогических работников. Приводятся 
результаты эффективности применения та-
кой системы на практике.

Borova T.A. The higher school teaching 
staff professional development system 
creation on the adaptive management 
principles. The article deals with 
theoretical analysis of the higher school 
teaching staff professional development 
system creation on the adaptive 
management principles. It is determined 
the background and components of the 
higher school teaching staff professional 
development adaptive management 
system. It is specified the mechanisms for 
higher school teaching staff professional 
development adaptive management: 
monitoring and coaching. It is shown 
their place in the higher school teaching 
staff professional development system 
on the adaptive management principles. 
The results of the system efficiency are 
singled out. 

Ключові слова:
професійний розвиток науково-
педагогічного працівника, систе-
ма, моніторинг, коучинг, освіт-
ній коучинг, діалогічна взаємодія, 
адаптивне управління.

профессиональное развитие научно-
педагогического работника, система, мони-
торинг, коучинг, образовательный коучинг, 
диалогическое взаимодействие, адаптив-
ное управление.

higher school teaching staff professional 
development, system, monitoring, 
coaching, education coaching, dialogue 
interaction, adaptive management.

Вступ. 1

Сучасне суспільство зумовлює загальну потребу в 
модернізації освіти. Модернізація освіти передбачає 
підвищення вимог до професійної діяльності науково-
педагогічного працівника, що викликає необхідність 
розв’язання низки суперечностей, які мають місце в 
теорії та практиці педагогіки, а саме між: необхідніс-
тю переходу вищої освіти на рівень конкурентоздат-
ності і не розробленістю механізмів щодо адаптації 
кожної ланки вищого навчального закладу до цих 
вимог; потребою сучасного педагога у системному 
професійному розвитку і необхідністю науково об-
ґрунтованого аналізу напрацювань у теорії і практиці 
щодо шляхів вирішення цього питання; необхідніс-
тю адаптивної взаємодії між керівником і науково-
педагогічним працівником вищого навчального за-
кладу та недостатньою розробленістю ефективних 
технологій для цього. Вивченням проблеми щодо 
обґрунтування теоретико-методичних основ профе-
сійної діяльності науково-педагогічних працівників 
вищого навчального закладу займалися А. Алексюк, 
В. Беспалько, А. Кузьмінський, З. Курлянд, В. Лозова, 
Л. Одерій, А. Деркач, Н. Кузьміна та інші. Теоретико-
методологічні дослідження з адаптивного управління 
в освіті як ефективного способу управління відкри-
тими системами у нестабільній ситуації проводили 
Г. Єльникова, П. Третьяков, С. Мітіна, Н. Бояринце-
ва, Г. Полякова, З. Рябова, Т. Шамова, Т. Давиденко, 
Е. Ямбург. Не зважаючи на певну розробленість теми, 
залишаються відкритими питання щодо створення 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників на засадах адаптивного управління. Не 
© Борова Т. А., 2012

описані механізми взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника у цій системі, що приво-
дить до професійного зростання учасників навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу. Тому 
окреслене у статті питання є актуальним.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування системи про-

фесійного розвитку науково-педагогічних працівників 
вищого навчального закладу на засадах адаптивного 
управління. Завданням є проаналізувати теоретич-
ні засади створеної системи професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників вищого навчаль-
ного закладу на засадах адаптивного управління, ви-
окремити та схарактеризувати основні її складники. 
У ході дослідження використовувалися метод теоре-
тичного аналізу та моделювання. Робота виконана за 
планом НДР Харківського національного економічно-
го університету.

Результати дослідження.
Провідною ідеєю дослідження є положення про те, 

що професійний розвиток науково-педагогічних пра-
цівників вищого навчального закладу на адаптивних 
засадах ґрунтується на діалогічній взаємодії керівника 
та науково-педагогічного працівника, у ході якої від-
бувається взаємоузгодження їх цілей, що спрямовані 
на вирішення спільно визначених завдань. В основу 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу нами покладено 
концепції, які безпосередньо впливають на результа-
тивність і продуктивність науково-педагогічних пра-
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цівників вищого навчального закладу. Основними 
концепціями, які мають практичну реалізацію теорії 
адаптивного управління у сфері вищої освіти, можна 
визначити такі: концепція спрямованої самоорганіза-
ції, концепція сталого розвитку та концепція інфор-
маційного суспільства, тому ці концепції є основою 
розробленої системи професійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого навчального закла-
ду на засадах адаптивного управління.

Стрижневою серед них визначено концепцію 
спрямованої самоорганізації у сфері освіти, (Г. Єль-
никова), що є підґрунтям адаптивного управління. Її 
основними постулатами, основоположними в освіті, 
є визнання розвитку людини та її діяльності як засо-
бу цього розвитку. Узгодження потреб і вимог учас-
ників освітнього процесу з урахуванням реальних 
обставин на основі поєднання процесів управління 
й самоуправління, при спрямованій самоорганізації, 
яку здійснює сама людина в усвідомлених нею пара-
метрах [1, с. 29]. Отже, спрямована самоорганізація 
дає можливість людині приймати рішення самостійно 
на основі визначених цілей. Ефективне прийняття са-
мостійних рішень є пріоритетним завданням науково-
педагогічних працівників вищого навчального закла-
ду у період інноваційних змін.

Визначено, що синергетика у сфері освіти має ве-
ликий евристичний потенціал, надає не тільки нову 
мову для трактування відомих положень і концептів, 
але й пропонує еволюційну методологію управління 
освітнім процесом з урахуванням процесів самоорга-
нізації освітнього простору. Її завданням є сформувати 
збагачене, динамічне, освітнє середовище, яке не має 
комунікативних розривів, адаптується до соціальних 
потреб суспільства й надає послідовності та узгодже-
ності процесам неперервної освіти [4, с. 199 – 200]. 
Таким чином, воно забезпечує зберігання цілісності 
соціальних (зокрема освітніх) систем за умов самоор-
ганізації її підсистем, регулюється самоорганізацією 
більшої системи, що зумовлює її стабілізацію та стій-
кість життєдіяльності. 

Застосовуючи адаптивне управління до профе-
сійного розвитку науково-педагогічного працівника, 
необхідно звернути увагу на концепцію сталого роз-
витку, яка визначена для постіндустріального суспіль-
ства. Концепція сталого розвитку є основою теорії 
соціальної політики в умовах глобалізації. Перехід 
до сталого розвитку має забезпечити збалансоване 
розв’язання проблем соціально-економічного розви-
тку, збереження сприятливого навколишнього серед-
овища і природно-ресурсного потенціалу, задоволен-
ня потреб сьогодення і майбутніх поколінь людей. 
Сталий розвиток − це керований розвиток. Основою 
його керованості є системний підхід та сучасні інфор-
маційні технології, які дають змогу дуже швидко мо-
делювати різні варіанти напрямів розвитку, з високою 
точністю прогнозувати їхні результати та обрати най-
більш оптимальний [2]. 

Аналізуючи концептуальну основу професійного 
розвитку науково-педагогічних працівників вищого 
навчального закладу в сучасному суспільстві, доціль-
но розглянути його в руслі концепції інформаційного 
суспільства. Головним фактором суспільного розви-

тку визначено виробництво та використання науково-
технічної та іншої інформації. У розробку концепції 
зробили внесок З. Бзежинський, Д. Белл, Дж. Пелтон, 
А. Тоффлер, Х. Еванс та інші [6]. Діяльність профе-
сіонала в інформаційному суспільстві, безумовно, 
пов’язана з науково-технічним розвитком та розвине-
ними телекомунікаційними засобами. Сутністю інфор-
маційного суспільства є інноваційність. Інновації вно-
сять зміни, тобто дестабілізують систему, створюють 
ситуацію напруженості, з огляду на це, саме адаптивні 
структури є пріоритетними у такому суспільстві. 

У дослідженні виокремлено основні принципи 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу на адаптивних за-
садах, які містять: принцип пріоритетного визнання 
розвитку людини і визначальності природного шляху 
його здійснення, принцип сталого розвитку, принцип 
управління через самоуправління, принцип резонан-
су, принцип мотивації, принцип постійного розвитку 
професіоналізму, принцип спрямованої самоорганіза-
ції, принцип діалогічної взаємодії, принцип коучингу, 
принцип зворотного зв’язку, принцип моніторингу, 
принцип кваліметрії в адаптивному управлінні. 

Зауважимо, що освітня система є складником соці-
альної і має певні ознаки, тому що виконує в суспіль-
стві визначену роль. Нами враховано основні функці-
ональні вимоги до соціальної системи, виокремлені 
Т. Парсонсом, без яких вона не може існувати, а саме: 
повинна мати здатність до адаптації, вміти раціонально 
організовувати й розподіляти внутрішні ресурси; по-
винна бути ціле-орієнтованою, здатною до визначення 
основних цілей і завдань і до підтримки процесу їх до-
сягнення; повинна зберігати стійкість на основі загаль-
них норм і тих цінностей, які засвоюють індивіди, і тих, 
що знімають напругу в системі; повинна мати здатність 
до інтеграції, до включення в систему нових поколінь. 
Чим послідовніше здійснюється функціональний поділ 
діяльності на рівні інститутів і соціальних ролей, тим 
стабільнішою є сама система [5].

Система професійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого навчального закладу 
на засадах адаптивного управління, яку ми пропону-
ємо, є, насамперед, відкритою й такою, що розвива-
ється та створена з метою об’єднання професійної ді-
яльності як керівника, так і науково-педагогічного 
працівника задля підвищення ефективності надання 
освітніх послуг. Це дає можливість вирішити такі за-
вдання: забезпечити стійку взаємодію структурних 
підсистем з метою підвищення якості освіти у вищо-
му навчальному закладі; розробити систему управлін-
ня структурних підсистем ВНЗ на основі принципів 
еволюційно-синергетичної парадигми; забезпечити 
адаптацію структурних підсистем вищого навчаль-
ного закладу в соціокультурному просторі, що по-
стійно змінюється; забезпечити єдність навчального, 
наукового та інноваційного процесів ВНЗ, створю-
ючи систему безперервності освітнього процесу і 
взаємозв’язку освітніх програм. 

У вищому навчальному закладі повинні складати-
ся структури досить гнучкі, здатні виразити зроста-
юче різноманіття інтересів, забезпечити поширення 
різноманітної інформації, створити можливості ово-
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лодіння новими знаннями, уміннями, технологіями 
через систему навчання, самоосвіту, ведення наукових 
досліджень тощо.

Розроблена модель адаптивного управління про-
фесійним розвитком науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу дає відображення 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників, яка складається з тих елементів, що ви-
значають функціональну спрямованість системи, за-
безпечують стабільність її існування та розвитку. Ми 
виходили з того, що основним результатом адаптив-
ного управління професійним розвитком науково-
педагогічних працівників є їх професійний розвиток. 
Відтак створена модель містить такі компоненти: 
концептуально-методологічний, що включає мету, 
закономірності, принципи професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників на засадах адап-
тивного управління; змістовий − аналіз і узгодження 
професійних потреб науково-педагогічних працівни-
ків, визначення цілей і завдань їх професійного роз-
витку та виокремлення змісту професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника за конкретним на-
прямом діяльності на компетентнісній основі; наступ-
ний елемент є організаційний, на якому забезпечуєть-
ся створення умов щодо спрямованої самоорганізації 
суб’єктів взаємодії; технологічно-процесуальний охо-
плює технології адаптивного управління: коучингу 
та моніторингу, які пов’язані між собою − у проце-
сі застосування коучингових процедур моніторинг 
здійснює їх поточний контроль на основі чого при-
ймаються подальші рішення. Моніторинг також є 
основою оціночно-результативного складника, який 
виконує на цьому етапі підсумовуючу функцію ді-
яльності системи. Очікуваними результатами до-
слідження є зростання рівня професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника та позитивна дина-
міка прояву спрямованої самоорганізації у керівників 
та науково-педагогічних працівників. Для стабілізації 
системи необхідно враховувати фактори, які постій-
но на неї впливають: потреби та вимоги суспільства, 
інноваційне освітнє середовище і стиль роботи керів-
ника (рис. 1). 

Розглянемо більш детально ці складники. Заува-
жимо, що від того якою є основа взаємодії між ке-
рівником та науково-педагогічним працівником за-
лежить їх результативність виконання завдань. Якщо 
ця основа є адаптивна і знаходиться у площині діа-
логу, то відбувається діалогічна взаємодія на засадах 
взаємопристосування між керівником та науково-
педагогічним працівником. У ході такої взаємодії ке-
рівник дізнається про професійні потреби науково-
педагогічного працівника і з більшою ефективністю 
може використовувати професійний потенціал викла-
дача, а науково-педагогічний працівник усвідомлює 
соціально-значущі цілі вищого навчального закладу і 
намагається знайти свої переваги серед них. У про-
цесі пристосування відбувається поновлення цілей та 
цінностей як керівника, так і науково-педагогічного 
працівника. Необхідно зауважити, що пристосування 
може бути як повним, так і частковим. Це залежить 
від рівня довіри керівника та викладача, що встанов-
люється у діалогічній взаємодії. Чим вищий рівень 

довіри, тим більш повне пристосування між ними 
та більш усвідомлене узгодження реалістичних ці-
лей. Результатом взаємоузгодження є спільно визна-
чена реалістична мета, яку необхідно досягти і яка є 
основою їх дії. Чим більше виконується завдань, тим 
вони скоріше будуть накопичуватися та переходити у 
якісно новий стан, що веде за собою розвиток. У до-
слідженні керівники кафедр дотримувалися стилю 
коуч-керівника. Тому що, коуч – це партнер у досяг-
ненні професійних та особистих цілей; спеціаліст, 
який пройшов відповідне спеціальне навчання. Коуч-
керівник це – однодумець у процесі змін до кращого, 
тренер з комунікативних навичок, дзеркало у процесі 
прийняття рішення, наставник у професійному й осо-
бистому розвитку. Науково-педагогічні працівники під 
керівництвом коуча упевнені у своїх силах і працюють 
з великою зацікавленістю і високою віддачею. Суть у 
тому, що коуч-керівник за допомогою запитань або ін-
шим шляхом узгоджує цілі викладача з цілями вищого 
навчального закладу. Аналіз професійних потреб здій-
снюється через опитування, звітування, рефлексію, 
оцінювання, бесіди тощо). 

Виокремлення змісту професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників вищого навчально-
го закладу базується на систематизації уявлення щодо 
професійного розвитку педагога вищої школи. В осно-
ві розвитку покладена професійна компетентність 
науково-педагогічного працівника, що ґрунтується на 
принципах, методиках та розумінні цілей студентів 
щодо їх закінчення курсу навчання та з урахуванням 
внесення постійних змін, які відбуваються у науково-
педагогічній практиці. 

Враховуючи зазначене вище, нами були виокрем-
лені складники змісту професійного розвитку науково-
педагогічних працівників за такими напрямами 
науково-педагогічної діяльності на компетентнісний 
основі: науково-предметний, науково-педагогічний 
та культурно-просвітницький. Науково-предметна 
діяльність місить ведення викладачем наукової та на-
вчальної роботи (проведення занять: відкритих, що 
включають перевірку сформованості базових, загаль-
нофахових та спеціальнофахових компетенції; мікро-
занять, де звертається концентрована увага на типи 
завдань, прийоми викладання, типи взаємодії між ви-
кладачем та студентом; звичайних занять). Наукова 
діяльність у контексті вищої школи посідає важливе 
місце у професійному розвитку науково-педагогічного 
працівника і є його невід’ємним та пріоритетним 
складником. Другий напрям − науково-педагогічна 
діяльність включає сформованість загально фахо-
вих компетенцій науково-педагогічного працівника 
(навчально-методичних, професійно-психологічних, 
організаційних тощо). Важливою є організаційна ді-
яльність (робота у науково-методичних комісія, радах 
тощо, організація різних заходів: конференцій семіна-
рів тощо, керівництво студентськими гуртками, ви-
ховна робота зі студентами тощо). Третій напрям міс-
тить культурно-просвітницьку діяльність викладача і 
ґрунтується на соціально-особистісній компетентнос-
ті (соціально-комунікативна компетентність, здатність 
створювати та підтримувати сприятливий соціально-
психологічний клімат в колективі; загальні особистіс-
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Рис. 1. Модель адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ

ні якості: моральні, громадянські; здоров’язберігаюча 
компетентність, загальна та професійна культура ко-
мунікації, здатність до саморозвитку тощо). 

Також необхідно враховувати умови, які є важли-
вими при досягненні цілей. Розглянемо більш деталь-
но умови, що є підґрунтям спрямованої самоорганіза-
ції суб’єктів професійного розвитку. Створення умов 
відбувається у трьох напрямах. Перший − економічні 

умови, що сприяють мотиваційній сфері в основі яких 
покладені матеріальні заохочення та нагородження. 
Другий − соціально-професійний (створення іннова-
ційного освітнього середовища та створення умов для 
горизонтальної або вертикальної кар’єри). До третьо-
го напряму відносимо культурний розвиток особис-
тості науково-педагогічних працівників вищого на-
вчального закладу. 

1 

МЕТА: Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ 
на засадах адаптивного управління.

КОНЦЕПЦІЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ
професійного розвитку НПП на засадах адаптивного управління

ЗМІСТ РОЗВИТКУ НПП
ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЦІЛЯМИ 
за напрямами діяльності на компетентнісній основі

Очікувані результати

Зростання рівня професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника

Позитивна динаміка прояву спрямованої 
самоорганізації у керівників і науково-

педагогічних працівників 

Науково-
предметний:

(спеціально-
фахові 

компетенції):

предметно-
специфічна;
наукова;
науково-
дослідна

Науково-
педагогічний:
(загальнофахові 
компетенції):

навчально-
методична;

організаційна;
професійно-

психологічні позиції 
та установки НПП

Культурно-просвітницький:
(ключові  багатопрофільні компетенції):

загально особистісні якості
(моральні, громадянські);

професійні якості;
здоровозберігаюча 
компетентність;

сціально-особистісна
компетентність;

загальна та професійна культура 
комунікації; здатність до саморозвитку

коучинг моніторинг

Аналіз і узгодження професійних потреб науково-педагогічних працівників,
визначення цілей та завдань їх професійного розвитку

Фактори 
впливу:

Стиль 
роботи 
керів-
ника

освітнє 
інноваці

йне 
середови

ще

Визначення та створення умов для спрямованої самоорганізації за напрямами:
1) економічний; 2)соціально-професійний;

3) культурний розвиток особистості НПП

Соціальні вимоги до професійних якостей науково-педагогічних 
працівників ВНЗ

Визначення й узгодження цілей та завдань
Аналіз існуючої ситуації та ресурсів
Визначення плану дій
Дія за визначеним планом
Підтримка у процесі реалізації плану
Аналіз зворотного зв’язку
Корекція та регулювання цілей та завдань

Визначення цілей вимірювання;
Вимірювання результативності 
досягнення цілі (за кваліметричною 
субмоделлю професійного розвитку 
НПП);
Корекція відповідно до отриманих 
результатів.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Другий напрям охоплює основні професійні по-
треби викладача. Створення освітнього інноваційного 
середовища, що викликає зміни у змісті, методиках, 
технологіях навчання та управління та є постійним 
подразником щодо початку розвитку, зокрема профе-
сійного, спричиняє постійних рух освітньої системи 
та всіх її складників. Насичення цього простору та 
забезпечення доступу до новітніх освітніх методик 
та технологій, як у межах підвищення кваліфікації 
(семінарських занять, тренінгів, консультацій, кон-
ференцій, взаємовідвідування занять, вебінари, чати, 
форуми тощо), так і самоосвіти. Наступною умовою 
є внутрішнє усвідомлення необхідності здійснення 
професійного зростання: мотиваційний аспект ві-
діграє пріоритетну роль у цьому. Зауважимо, що в 
останні роки вищі навчальні заклади спрямовують 
свою діяльність щодо підготовки фахівців відповід-
но до вимог роботодавців, таким чином професійні 
потреби студентів також є основною умовою профе-
сійного розвитку науково-педагогічних працівників і 
освітньої організації в цілому. 

Розроблена нами система професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника вищого навчаль-
ного закладу на засадах адаптивного управління охо-
плює процеси, які формують необхідні компетентності 
для роботи в нестабільному суспільстві, при запрова-
дженні інновацій для адаптації до навколишнього се-
редовища. Такі процеси містять контролюючі дії, які 
дозволяють спостерігати й коригувати просування 
науково-педагогічного працівника в самостійному 
удосконаленні своєї професійної діяльності. Особли-
вістю системи є встановлення постійного зворотного 
зв’язку та рефлексія. Зворотний зв’язок відбувається 
за допомогою звітування різних типів, оцінювання не 
тільки рівня навченості студентів, а й рівня досягнень 
науково-педагогічних працівників за звітній період, 
на основі чого відбувається рефлексія, результати якої 
впливають на подальший аналіз професійних потреб 
науково-педагогічного працівника. Технологій адап-
тивного управління: коучинг та моніторинг є тими еле-

ментами, які приводять систему до постійного розви-
тку. В адаптивному управлінні суттєвим є узгодження 
різноспрямованих впливів, яке відбувається за допо-
могою освітнього моніторингу. У технології освітнього 
моніторингу передбачається поточне коригування про-
цесів для їх спрямування на задану мету. Коригування 
може здійснюватися ззовні за ініціативою керівника 
або реалізується виконавцем на основі рефлексивного 
аналізу із застосуванням кваліметричного інструмента-
рію. Механізм зовнішньої регуляції алгоритмічно про-
писаний. Механізм прийняття рефлексивного рішення 
для акту спрямованої самоорганізації, що є ключовою в 
адаптивному управлінні виконує освітній коучинг [3]. 

У ході експериментальної перевірки розробленої 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників на засадах адаптивного управління 
встановлено, що професійний розвиток науково-
педагогічних працівників зріс на 10% в експеримен-
тальних групах, де використовувалася зазначена вище 
модель і тільки на 7% у контрольних.

Висновки.
Використовуючи систему професійного розвитку 

науково-педагогічного працівника вищого навчально-
го закладу на засадах адаптивного управління, мож-
на підтримувати у науково-педагогічних працівників 
уже наявні стимули до удосконалення професійної 
компетентності та народжувати нові. Для цього вра-
ховується особистість кожного науково-педагогічного 
працівника, його право самостійно визначати цілі, 
планувати свою діяльність, обирати свій стиль профе-
сійного вдосконалення, результат професійної діяль-
ності. Проте зауважимо, що будь-яка модель потребує 
певних механізмів за допомогою яких вона буде здій-
снюватися. У дослідженні такими результативними 
механізмами визначені моніторинг і коучинг. Прове-
дене дослідження дає підставу розглядати подальші 
шляхи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників, що сприятимуть їх конкурентоздатності 
в освітньому просторі. 
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Підвищення професійної спрямованості фізичної підготовки 

майбутніх офіцерів-зв’язківців
Борознюк О.В.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Здійснено аналіз особливостей 
військово-професійної діяль-
ності офіцерів-зв’язківців і вимог 
даної військової спеціалізації до 
розвитку організму курсантів. 
Розкрито питання низької про-
фесійної спрямованості фізич-
ної підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів 
та обґрунтовано необхідність 
її вирішення. Визначено зміст 
спеціальної фізичної підготовки 
майбутніх офіцерів військ зв’язку 
та запропоновано практичні 
рекомендації щодо посилення 
професійної спрямованості фі-
зичної підготовки курсантів від-
повідних спеціальностей.

Борознюк А.В. Повышение профес-
сиональной направленности физиче-
ской подготовки будущих офицеров-
связистов. Осуществлен анализ 
особенностей военно-профессиональной 
деятельности офицеров-связистов и требо-
ваний данной военной специализации к раз-
витию организма курсантов. Раскрыт вопрос 
низкой профессиональной направленности 
физической подготовки курсантов высших 
военных учебных заведений и обоснована 
необходимость ее решения. Определено 
содержание специальной физической под-
готовки будущих офицеров войск связи и 
предложены практические рекомендации 
по усилению профессиональной направ-
ленности физической подготовки курсантов 
соответствующих специальностей.

Boroznyuk O.V. The raising of 
the professional orientation of 
physical training of future officers-
communicators. The analysis of the 
characteristics of military and professional 
activity of officers-communicators and the 
requirements of this military expertise to 
the development of the body of cadets is 
performed.  It is disclosed a question of 
a low professional orientation of physical 
training of cadets of higher military 
educational institutions and the necessity 
of its solving. The content of special 
physical training of future officers of signal 
is defined and practical recommendations 
to enhance the professional orientation 
of physical education students in related 
disciplines are proposed.

Ключові слова:
курсанти-зв’язківці, військово-
професійна діяльність, фізична 
підготовка, психофізіологічні 
показники.

курсанты-связисты, военно-
профессиональная деятельность, физи-
ческая подготовка, психофизиологические 
показатели.

cadets-communicators, professional 
and military activity, physical training, 
psychical and physiological indicators. 

Вступ.1

Завдання забезпечення національної безпеки, 
обороноздатності країни, формування нового, 
перспективного обличчя Збройних сил України 
ускладнюють вимоги до системи військово-
професійної підготовки офіцерських кадрів [1]. 
Збільшення ролі зв’язку одного з основних засобів 
в системі управління військами в сучасних умовах, 
створення складних систем зв’язку та посилення 
вимог до їх якості та швидкості зумовили суттєве 
зростання значення діяльності офіцерів-зв’язківців, 
підвищення вимог до професійної працездатності 
фахівців військ зв’язку [2].  

За даними І.І. Приходька та ін. [6], майбутня 
військово-професійна діяльність курсантів складна 
й доволі специфічна та вимагає прояву ряду 
важливих характеристик – стійкої мотивації до 
військової служби, високого рівня особистісних 
якостей, необхідних морфофункціональних, 
фізичних та психічних показників організму, які 
ефективно формуються і розвиваються за допомогою 
систематичних занять фізичними вправами, 
матеріалізують спеціальні знання й навички у 
параметри професійної надійності.  

Спеціальні дослідження Ю.А. Бородіна, В.М. 
Красоти, О.Г. Піддубного та ін. [1; 3; 5] доводять, що 
ефективність професійних дій офіцерів будь-яких 
військових спеціальностей, зокрема й інженерно-
технічних, тісно пов’язана з рівнем їх фізичної 
підготовленості, що насамперед зумовлено її впливом 
на збільшення функціональних резервів організму, його 
стійкості до несприятливих чинників тощо. Висновки 
робіт Ю.А. Бородіна та ін. [1] підтверджують, що 
військово-професійне навчання курсантів у сучасних 
ВВНЗ проходить у специфічних умовах, пов’язаних з 
© Борознюк О.В., 2012

постійним зростанням обсягу навчальної інформації 
на тлі обмежених термінів навчання, високим рівнем 
відповідальності за результати навчання, високим 
нервово-емоційним напруженням, перевантаженням 
інтелектуальної та психічної сфер, зниженням 
рухової активності. За даними К.В. Пронтенка [7], 
низький рівень фізичної підготовленості вступників 
до ВВНЗ значно погіршує ситуацію, а традиційна 
система фізичної підготовки курсантів, яка не 
враховує специфіки майбутньої професії, не здатна у 
повній мірі забезпечити реалізацію завдання якісної 
професійно-військової підготовки керівного складу 
військ ЗСУ.

На думку дослідників Ю.А. Бородіна, В.М. 
Красоти та ін. [1; 3], питання вдосконалення системи 
підготовки майбутніх офіцерів операторських 
спеціальностей, зокрема і зв’язківців, що 
відповідають сучасним вимогам до керівного 
складу української армії частково вирішується за 
допомогою підвищення професійної спрямованості 
фізичної підготовки курсантів у ВВНЗ. 

Тема дослідження є складовою частиною тематич-
ного плану та загальної проблеми наукових досліджень 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова «Теорія і технологія навчання і виховання 
в системі народної освіти». Робота виконана згідно з 
паспортом спеціальності 13.00.02 – теорія та методи-
ка навчання (фізична культура, основи здоров’я) п. 7 
«Формування спеціальних знань і рухових навичок у 
дітей та молоді у процесі навчання фізичної культури, 
основ здорового способу життя».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити засоби посилення про-

фесійної спрямованості фізичної підготовки майбут-
ніх офіцерів військ зв’язку.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Завдання роботи:
Проаналізувати особливості військово-професійної 1. 
діяльності офіцерів операторських спеціальностей, 
зокрема зв’язківців, та вимоги даної професії до 
розвитку організму курсантів у педагогічній теорії 
та практиці. 
Розкрити питання низької професійної спрямованості 2. 
фізичної підготовки курсантів вищих військових 
навчальних закладів та обґрунтувати необхідність її 
вирішення.
Визначити засоби розвитку професійно значущих 3. 
фізичних та психічних якостей зв’язківців та запро-
понувати практичні рекомендації щодо посилення 
професійної спрямованості фізичної підготовки 
курсантів відповідних спеціальностей

Результати дослідження. 
Залежно від умов, в яких військовослужбовці ви-

конують свої обов’язки, місця базування, структури 
робочих рухів, специфіки фізичного навантаження 
та інших показників спеціалісти пропонують основні 
військово-облікові спеціальності диференціювати за 7 
категоріями: стрілець, водій, навідник, заряджаючий, 
оператор, категорія бойового забезпечення, механік 
[5]. Дана класифікація дозволяє систематизувати ве-
лику кількість військових спеціальностей та забезпе-
чити дослідження у напрямку підвищення ефектив-
ності професійно-військової підготовки курсантів у 
ВВНЗ різного профілю. 

За даними вчених, зокрема Ю.А. Бородіна, К.В. 
Пронтенка та ін. [1; 7] професійно-військова діяль-
ність офіцерів операторських спеціальностей від-
носиться до професій технічного профілю, тобто до 
професій типу «людина-техніка», а конкретніше – 
“людина — військова техніка”. При організації такого 
взаємозв’язку керівна роль належить людині, зокрема, 
не стільки анатомічним особливостям фахівця, скіль-
ки психологічним властивостям людини (сприйняттю, 
пам’яті, увазі, мисленню психоемоційній стійкості, 
розумовій працездатності) та сенсомоторним здібнос-
тям, що забезпечують точність при оцінці власних па-
раметрів рухів під час керування технікою [4]. 

Вузька військова спеціалізація офіцерів-фахівців 
інженерно-операторського профілю, зокрема і 
зв’язківців, супроводжується особливими видами 
фізичних та нервово-психічних навантажень під час 
виконання службових обов’язків, що в свою чергу ви-
суває особливі вимоги до фізичних, сенсомоторних та 
психічних здібностей курсантів ВВНЗ [1; 2; 3]. Струк-
тура професійної діяльності військових фахівців опе-
раторського профілю, до яких належать і зв’язківці, 
включає сенсорний, сенсомоторний і логічний компо-
ненти, що передбачає акцент на рівень психомотор-
них та інтелектуальних операцій. Таким чином, осо-
бливості робочих рухів офіцерів зв’язку полягають у 
наступному [1; 2; 3; 7]:

військовий-зв’язківець сприймає, переробляє і пере-• 
дає великий обсяг інформації здебільшого в умовах 
дефіциту часу в режимі очікування сигналу; 
висока відповідальність за адекватні дії зв’язківця • 
під час прийому, обробки і передачі інформації 

пов’язана з напруженою розумовою діяльністю; 
діяльність офіцера-зв’язківця призводить до висо-• 
ких навантажень на сенсорні системи організму: зо-
рову та слухову та моторну;
робочі рухи зв’язківця вимагають високої точності • 
й швидкості сенсомоторних реакцій і мікрорухів, 
точності диференціації простору, часу та м’язових 
зусиль;
визначальним у недопущенні помилок під час при-• 
йняття і передачі сигналів є високий рівень усіх 
властивостей уваги: високий ступінь її концентра-
ції, стійкість, обсяг та інтенсивність, а також розпо-
діл і переключення.

Так, на думку К.В. Пронтенка [7], від точності, 
швидкості та своєчасності прийому інформації, на-
дійності її збереження та відтворення, ефективності 
обробки залежать надійність, точність та швидкість 
усієї системи. Крім того, ускладнення систем зв’язку 
призвело до збільшення числа об’єктів (процесів, па-
раметрів, пристроїв), якими необхідно управляти та 
контролювати (причому нерідко одночасно) [2]. Поява 
нових складних пристроїв зв’язку, підвищення склад-
ності протікання технологічних процесів та швидкості 
передачі і прийняття інформації, необхідність адек-
ватного реагування, недопустимість помилок та висо-
ка відповідальність за операції зумовлює підвищення 
психічного напруження та ускладнює функціонування 
сенсорних систем організму. Це висуває складні ви-
моги до точності дій зв’язківців, швидкості прийняття 
рішень у здійсненні управлінських функцій в умовах 
ліміту часу та нерідко призводить до виникнення сен-
сорних, емоційних та інтелектуальних перевантажень. 
В умовах технічного прогресу зменшується рухова ак-
тивність, що сприяє розвитку моногонії, гіподинамії, 
зниженню працездатності, і, як наслідок – погіршення 
функціонального стану офіцерів зв’язку. 

За даними  І.О. Дерія [2], під час виконання про-
фесійних дій в умовах сучасного бою у зв’язківця 
неминуче виникає особливий стан емоційного та 
психічного перенапруження, який називається стре-
сом. При цьому ускладнюється розумова діяльність, 
зменшується обсяг уваги, його розподіл та переклю-
чення, виникають помилки сприйняття, погіршуєть-
ся пам’ять. Таким чином, порушення інформаційної 
взаємодії людини і техніки в основному пов’язане, з 
помилками, що допускає людина, а помилки, в свою 
чергу, пов’язані з недоліками у фізичній підготовле-
ності фахівця, зокрема у психофізіологічній.

Фізична підготовка військовослужбовців є одним 
з основних предметів бойової та командирської під-
готовки військ. Фізична підготовка курсантів у вищих 
військових навчальних закладах є важливим етапом у 
системі безперервної освіти майбутніх офіцерів ЗСУ. 
У цей період закладається фундамент теоретичної, 
методичної, фізичної, військово-професійної підго-
товки майбутнього військовослужбовця [1].

Згідно з НФП-9 фізична підготовка у ЗСУ – це пе-
дагогічний процес фізичного вдосконалення загаль-
них та спеціальних фізичних якостей, формування 
військово-прикладних навичок та умінь, виховання 
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психологічних якостей з метою забезпечення фізич-
ної та психологічної готовності військовослужбовців 
до навчально-бойової діяльності та виконання функ-
ціональних обов’язків. 

За висновками В.Красоти та ін. [3]., незважаю-
чи на різну частку фізичної  роботи та спрямованість 
робочих рухів військових фахівців різного профілю, 
ефективність їх професійних дій так чи інакше тісно 
пов'язана з рівнем фізичної підготовленості. По-перше, 
це зумовлено впливом фізичної підготовки на збіль-
шення функціональних резервів організму, зміцнення 
здоров’я та підвищення стійкості до несприятливих 
чинників середовища та військової служби. По-друге, 
фізична підготовка за механізмами переносу рухо-
вих навичок та фізичних якостей може сприяти більш 
успішному формуванню низки військово-професійних 
навичок, забезпечувати в певній мірі підтримання пси-
хофункціонального стану, і, як наслідок, загальної, у 
тому числі й розумової працездатності.

На думку Ю.А. Бородіна [1], організація фізичної 
підготовки сьогодні не достатньою мірою забезпечує 
ефективну готовність військовослужбовців до сучас-
ної бойової діяльності, оскільки практично не враховує 
особливостей професійної спеціалізації і тим самим не 
сприяє спрямованості військово-професійного навчання. 
Така ситуація зумовлює необхідність перегляду і удоско-
налення системи військово-професійної підготовки офі-
церських кадрів, зокрема і системи фізичної підготовки 
курсантів ВВНЗ різного профілю [1; 3; 4; 7].

Професійну спрямованість фізичної підготовки 
курсантів забезпечує професійно-прикладна фізична 

підготовка – складова фізичної підготовки, склад-
ний процес цілеспрямованого педагогічного впливу 
на необхідні фізичні, психічні, психофізіологічні та 
морфофункціональні показники розвитку організму, 
в результаті якого професійні знання та навички май-
бутніх офіцерів матеріалізуються у надійні параме-
три готовності до службових обов’язків [1]. Значення 
ППФП у військово-професійній підготовці керівного 
складу ЗСУ полягає у підвищенні рівня прикладної 
психофізіологічної підготовленості та покращен-
ня психоемоційного статусу військовослужбовців, 
що дозволяє їм ефективніше виконувати службові 
обов’язки за військовою спеціальністю; довший час 
зберігати швидкість і точність професійних дій під 
впливом фізичних та нервово-психічних наванта-
жень бойової діяльності, швидше відновлювати ро-
зумову та фізичну працездатність. 

Вищесказане підтверджує необхідність більш де-
тального розгляду та конкретизації змісту, форм, за-
собів і методів ППФП у військово-професійній під-
готовці відносно більш вузької спеціалізації, зокрема 
і відносно майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку: 
радіотелеграфістів, телеграфістів, спеціалістів 
фельд’єгерсько-поштового зв’язку. 

Вивчення існуючих робіт, що стосуються підготов-
ки офіцерів інженерно-операторського профілю, ана-
ліз структури робочих рухів офіцерів зв’язку та вимог 
даної військової спеціалізації до організму курсантів 
дозволили систематизувати окремі дані про зміст спе-
ціальної фізичної підготовки майбутніх зв’язківців з 
урахуванням професійної спрямованості (табл. 1).

Таблиця 1 
Зміст фізичної підготовки майбутніх зв’язківців з урахуванням професійної спрямованості

№ Професійно значущі показники Засоби фізичної підготовки

1 Швидкість сенсомоторних реакцій Різноманітні вправи, що вимагають раптового реагування 
різного рівня складності відповідно до зміни ситуацій.

2

Точність 
оцінки та 
відтворення 
різних 
параметрів 
рухів

Просторова 
орієнтація

Швидке і точне виконання “контрастних” і “зближувальних” 
завдань у просторі; фізичні вправи з обмеженням зорового кон-
тролю; вправи з вираженим впливом на один з аналізаторів за 
допомогою допоміжних темполідерів; застосування полегше-
них або ускладнених умов під час виконання різноманітних 
балістичних вправ, вправ на диференціювання відстані, харак-
терних ігрових дій.

Відчуття часу
Вправи, які чітко обмежені за часовими параметрами і вимага-
ють контролю часу їх виконання; вправи з конкретною кількістю 
повторень за одиницю часу; вправи, що виконуються повільно 
на певну кількість рахунків; темпові рухи за заданий час тощо.

Відчуття зусиль
Вправи з дозованими зусиллями, з варіюванням зусиль або 
розмірів і ваги додаткових предметів, вправи на тренажерах з 
обтяженнями тощо.

3 Частота рухів Вправи швидкісної спрямованості, тобто рухові дії, які викону-
ються в максимальному темпі з предметами та без.

4 Психоемоційна стійкість (стійкість 
до стресу)

Вправи, що вимагають психоемоційного напруження: командні 
ігри, складнокоординаційні вправи, вправи змагального харак-
теру.

5
Властивості уваги: обсяг, стійкість, 
концентрація, розподіл, переклю-
чення, інтенсивність, 

Різноманітні естафети, елементи спортивних ігор, танцювальні 
комбінації під музичний супровід, що вимагають одночасних 
асиметричних рухів різними частинами тіла, смуги перешкод

6 Пам'ять
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Під час планування змісту навчального матеріа-
лу занять з фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
військ зв’язку слід дотримуватися наступних умов 
для досягнення достатнього педагогічного ефекту:

Постійне використання нових рухових дій. Чим 
більший руховий досвід, тим більшим запасом 
умовно-рефлекторних зв’язків володіє людина. Чим 
різноманітніше ці зв’язки, тим легше й швидше засво-
юються нові форми рухів. 

Цілеспрямований розвиток рухових якостей. Чим 
вищий рівень рухової підготовленості, тим успішніше 
формуються рухові навички.

Постійне застосування під час занять рухових дій, 
що потребують точного оцінювання просторових, ча-
сових, силових та динамічних параметрів рухів. 

Висновки. 
Таким чином, професійна спрямованість фізичної 

підготовки майбутніх зв’язківців передбачає ціле-
спрямований вплив на психофізіологічні показники 
розвитку організму курсантів. Основними завданнями 
ППФП майбутніх офіцерів зв’язку є систематичне по-
новлення рухового досвіду (фонду засвоєних рухових 
умінь та навичок) та постійне удосконалення функцій 
сенсорних систем та властивостей психіки.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у дослідженні особливостей фор-
мування спеціальних знань та навичок майбутніх офі-
церів військ зв’язку в процесі фізичної підготовки у 
ВВНЗ.
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Проблема вікової диференціації студентів вищих  

навчальних закладів в процесі фізичного виховання
Волков В.Л.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто особливості функ-
ціонування системи фізичного 
виховання студентів вищих на-
вчальних закладів на сучасному 
етапі.  Визначено необхідність 
впровадження механізму вікової 
диференціації студентської моло-
ді в процесі фізичної підготовки 
на основі результатів вітчизняних 
дослідників. Досліджено вікову 
динаміку показників фізичного 
розвитку та функціональних мож-
ливостей студентів педагогічних 
спеціальностей, які навчаються в 
умовах основної медичної групи. 
Виявлено статистично значущі 
зміни результатів дослідження 
компонентів функціональної під-
готовленості юнаків з 17 до 18 та 
з 19 до 20 років.

Волков В.Л. Проблема возрастной диф-
ференциации студентов высших учебных 
заведений в процессе физического вос-
питания. Рассмотрены особенности функ-
ционирования системы физического воспи-
тания студентов высших учебных заведений 
на современном этапе. Определена необхо-
димость внедрения механизма возрастной 
дифференциации студенческой молодежи в 
процессе физической подготовки на основе 
анализа результатов отечественных иссле-
дователей. Исследована возрастная дина-
мика показателей физического развития и 
функциональных возможностей студентов 
педагогических специальностей, которые 
обучаются в условиях основной медицин-
ской группы. Выявлены статистически зна-
чимые изменения результатов исследования 
компонентов функциональной подготовлен-
ности юношей с 17 до 18 и с 19 до 20 лет.

Volkov V.L. The problem of age 
differentiation of university students 
in physical education. It is considered 
the features of the system of physical 
education students in higher education 
at this stage. It is determined the 
need of introducing a mechanism of 
age differentiation of students in the 
process of physical training on the 
basis of analysis of local researchers. 
It is investigated the age-dynamics of 
physical development and functional 
capabilities of students of pedagogical 
professions, who are trained in basic 
medical group. There were statistically 
significant changes in the results of the 
study components functional training 
boys from 17 to 18 and from 19 to 20 
years.

Ключові слова:
студент, фізичне виховання, ві-
кова динаміка, фізичні здібності, 
функціональні можливості.

студент, физическое воспитание, воз-
растная динамика, физические способнос-
ти, функциональные возможности.

student, physical education, age 
dynamics, physical ability, functional 
capabilities.

Вступ. 1

Динамічність структурних з’єднань системи освіти, 
яка викликана в першу чергу розвитком і потребами 
суспільства, вимагає від сучасного викладача фізичного 
виховання удосконалення механізмів педагогічного 
впливу на студента та формування таких педагогічних 
умов професійної діяльності, які б забезпечили побудову 
фундаменту фізичної працездатності для тривалої та 
активної життєдіяльності майбутнього фахівця.

Натомість результати численних досліджень 
свідчать про низький рівень не тільки фізичної 
підготовленості студентської молоді, а й про негативну 
динаміку показників функціональних можливостей 
[1, 10, 13, 14], стан яких відображає резерви фізичної 
працездатності майбутнього фахівця для реалізації 
власного творчого потенціалу.

Т. Кривобок [5], І. Паламарчук [9], С. Сурова 
[11], О. Терещенко [12], аналізуючи особливості 
функціонування сучасної системи фізичного 
виховання студентства вказують на відсутність 
науково обґрунтованої технології педагогічного 
впливу засобами фізичної підготовки, яка повинна 
ґрунтуватися на принципах всебічного та гармонійного 
фізичного розвитку та диференціації динаміки 
фізичних навантажень у відповідності з природним 
удосконаленням різних систем та органів організму 
юнаків та дівчат студентського віку.

Крім того, згідно теорії підліткової медицини [7], 
наявність періоду активного біологічного розвитку у 
людей спостерігається до 21-23 років, що забезпечує 
необхідність впровадження основних положень 
теорії сенситивних періодів під час формування 
педагогічних умов фізичної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів. В той же час, теоретичний 
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аналіз особливостей побудови стратегії процесу 
фізичного виховання показав наявність переважної 
більшості відповідних методичних розробок [1, 2, 4, 8 
та ін.], зміст яких не передбачає вікову диференціацію 
студентської молоді, однак має позитивний вплив 
на фізичний та функціональний стан вказаного 
контингенту. В такому випадку спостерігаються 
протиріччя ще на початковому етапі організації 
педагогічних дій, спрямованих на забезпечення 
біологічної надійності особистості, що визначає 
актуальність обраної проблеми.

Роботу здійснено відповідно до тематичного плану 
та загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
олімпійського та професійного спорту Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Зміст освіти, форми і засоби підготовки вчителів».

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета дослідження – дослідити проблему вікової 

диференціації студентського контингенту в процесі 
організації фізичного виховання в умовах вищого на-
вчального закладу.

В процесі досягнення мети послідовно вирішува-
лися наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз ефективності 

функціонування системи фізичного виховання 
студентської молоді на сучасному етапі;

2. Визначити наявність необхідності впровадження 
механізму вікової диференціації за результатами 
вітчизняних дослідників;

3. Дослідити вікові особливості фізичного розвит-
ку та функціональних можливостей студентів 
педагогічних спеціальностей.
Використовувалися такі методи дослідження: 

теоретичні:•  аналіз і узагальнення філософсько-
методологічної, психолого-педагогічної та 
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навчально-методичної літератури, методи 
концептуально-порівняльного та структурно-
системного аналізу;
емпіричні• : опитування, педагогічне спостережен-
ня, медико-біологічне тестування для діагностики 
морфо-функціонального стану студентів;
педагогічний експеримент • констатувального харак-
теру здійснювався з метою отримання інформації 
щодо вікових особливостей фізичного розвитку та 
функціональних можливостей юнаків 17-19 років;
методи•  математичної статистики, що включа-
ють середньостатистичний аналіз результатів дослі-
дження для якісного та кількісного опрацьовування 
експериментальних даних.

Організація педагогічного експерименту, в якому 
прийняли участь 316 студентів здійснювалася на базі 
НПУ імені М.П. Драгоманова.

Результати дослідження.
В процесі теоретичного аналізу та узагальнення 

наукових даних було виявлено, що під час апробації 
розроблених методичних рекомендацій дослідники 
значну увагу приділяють контингенту експеримен-
тальних груп, в той час як студенти контрольних груп, 
де проводяться заняття по звичайній програмі, також 
мають великий приріст результатів, що свідчить про 
вікову динаміку досліджуваних показників. Подібна 
ситуація проглядається під час обговорення резуль-
татів (табл. 1) дослідження В. Марчука [8], причому 
схожий підхід до ігнорування спостерігається і за да-
ними А. Кривенко [4]. Останній автор визначив зміни 
у стані підготовленості студенток 1-го курсу: ЖЄЛ – 
4,2%; ЧСС у спокої – -2%; індекс Руф’є – -7,1%; дина-
мометрія – 2,4%; біг 2000 м – 3,2%; біг 100 м – 1,7%; 
стрибок у довжину – 2,6%.

Крім цього, Н. Бондарчук [1] виявила динамічність 
компонентів фізичного здоров'я та фізичної підготов-
леності студентів Ужгородського національного уні-
верситету (табл. 2), а найбільш достовірні відмінності 
між показниками були відзначені у жителів низинних 
районів Закарпаття.

Дослідження фізичного здоров'я студентської мо-
лоді за методикою Г. Апанасенко, що здійснила Н. 
Турчина [13], показало, що найбільш високі показ-
ники здоров'я (3,81 бали в юнаків і 2,5 бали в дівчат) 
спостерігаються на 1-м курсі, а найбільш низькі (3,65 
бали в юнаків і 2,35 у дівчат) – на 4-му. 

Динамічність розвитку функцій дихальної системи 
студентів Сумського державного педагогічного уні-
верситету, як чоловічої, так і жіночої статі, визначи-
ли І. Верблюдов та Т. Лоза [2], а порівняльний аналіз 
ряду показників фізичного та функціонального стану 
студенток хімічного факультету Дніпропетровського 
Національного університету, проведений  О. Фанигі-
ної [14], показав наявність вікових особливостей, які 
характеризуються наступними відмінностями: 

1-го й 2-го курсів за показниками ІГСТ, ЖЄЛ, МСК, 
спроби Штанге, кистьової і станової динамометрії; 

1-го й 3-го за результатами визначення ІГСТ, ЖЄЛ, 
МСК, ЧСС у спокої, САТ, ДАТ; 

2-го й 3-го курсів за показниками МСК, ЧСС у 

спокої, САТ, ДАТ, рівноваги, станової динамометрії, 
диференціації зусиль; 

3-го й 4-го курсів за результатами спроби Руф’є, 
ІГСТ, ЖЄЛ, МСК, САТ, стрибка в довжину з місця, 
бігу на 2000 м; 

1-го й 4-го курсів – підйому тулуба за 1 хв, стано-
вої динамометрії; 

2-го й 4-го курсів – за показниками вису на зігну-
тих руках, кистьової динамометрії, спроби Штанге, 
бігу на 2000 м. 

Також автор виявив значні достовірні погіршення 
протягом 4-х років навчання у показників бігу на 100 
м і човникового бігу.

Аналіз результатів стану розвитку витривалості та 
форм її прояву студентів педагогічного фаху, що здій-
снила Т. Кривобок  [5], показав наявність вікових осо-
бливостей, які, у більшості, характеризуються дина-
мікою позитивного характеру. Виключення становить 
показник бігу на 3000 м, стабілізація якого спостері-
гається у юнаків 17 років.

Найбільшим достовірним приростом володіють 
показники згинання та розгинання рук в упорі лежа-
чи, причому у 17 років позитивна динаміка дорівнює 
13,01%, а у 18 років – 19,77%. Результати бігу на 400 
м, що відображають стан розвитку швидкісної витри-
валості студентів, також мають позитивну достовірну 
динаміку, однак у 17 років приріст дорівнює 7,52%, а 
у 18 – 4,43%. Показники кількості підйомів тулуба за 
1 хв, що характеризують силову витривалість студен-
тів, мають однаковий приріст результатів як у 17, так 
і 18 років – 6,46%, а показник бігу на 3000 м, після 
стабілізації результатів у першій віковій групі, на дру-
гому курсі покращується на 3,63%.

Результати масового дослідження О. Куца [6] та-
кож свідчать про гетерохронний характер розвитку 
фізичних якостей представників студентської молоді, 
що не завжди має позитивну спрямованість. Напри-
клад, за даними автора, показники швидкості в бігу на 
30 м у студентів 18 років значно вище ніж на останніх 
курсах і така ситуація відбувається як у юнаків, так і 
в дівчат. Однак долання 100-метрової дистанції відбу-
вається швидше у студенток 19-ти років і в студентів 
20-ти років. Позитивну достовірну динаміку протягом 
усього періоду навчання у вузі в розвитку швидкості 
за результатами долання 100-метрової дистанції кон-
статують й І. Паламарчук [9] та С. Сурова [11].

Результати власних багаторічних досліджень свід-
чать (табл. 3) про наявність динамічних процесів у фі-
зичному та функціональному розвитку студентів, які 
в різних випадках носять позитивний, негативний або 
змішаний характер і можуть відображатися на стані 
фізичної підготовленості.

Причому, як свідчать результати порівняльного ана-
лізу показників фізичного розвитку [10] сучасних сту-
дентів і їхніх однолітків, які вчилися у вузах у 80-х ро-
ках, необхідно враховувати не тільки вікові особливості 
молоді, а й зміни, що відбуваються від покоління до по-
коління. Так, у цей час студенти стали вище на 1,7 см, 
втратили вагу на 2,9 кг, стали ширше в стегнах на 1,2 см, 
а тулуб подовжився на 4,1 см, що може відображатися як 
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Таблиця 1

Приріст показників фізичної підготовленості студентів-першокурсників контрольної групи [8]

№ Спрямованість засобів
1-й семестр 2-й семестр

Приріст, %
юнаки дівчини юнаки дівчини

1 Швидкість 0,0 0,0 7,5 7,7
2 Сила 2,2 1,8 4,3 5,3
3 Силова витривалість 23,3 37,5 33,3 100
4 Анаеробна продуктивність 2,6 5,9 3,9 6,3
5 Аеробна продуктивність 12,6 14,8 17,8 22,0
6 Спритність 0,0 0,0 7,3 9,0

Таблиця 2
Показники фізичного здоров’я й фізичної підготовленості студентів 16-17 і 18-19 років  

Ужгородського національного університету, які проживають у низинних районах Закарпаття [1]

№ Показник 16-17 років 18-19 років
X δ X δ

1 Довжина тіла, см 177,3 0,06 174,0 0,07
2 Маса тіла, кг 63,7 0,07 65,5 0,09
3 Окружність грудної клітини, см 83,8 0,05 85,7 0,07
4 САТ, мм.рт.ст. 110,3 0,47 112,2 0,41
5 ДАТ, мм.рт.ст. 69,0 0,98 70,3 0,92
6 ЖЕЛ, л 3,7 0,05 3,9 0,04
7 ЧСС у спокої, уд./хв 79,5 0,8 84,1 0,8
8 Біг 100 м, с 13,7 0,05 13,8 0,06
9 Стрибок у довжину, см 221 0,02 228 0,02
10 Біг 3000 м, хв, с 13,61 0,09 13,64 0,08
11 Нахил тулуба сидячи, см 16,2 0,41 18,3 0,8
12 Підтягування на поперечині, разів 11,6 0,36 14,6 0,41

Таблиця 3
Вікова динаміка фізичного розвитку та функціональних можливостей  

студентів НПУ імені М.П. Драгоманова

№ Показник
З 17 до 18 р (n=121) З 18 до 19 р (n=105) З 19 до 20 р (n=90)
% t Р % t Р % t Р

1 Довжина тіла +0,5 -0,78 >0,1 -0,3 0,61 >0,1 +0,3 -0,42 >0,1
2 Маса тіла -0,7 0,44 >0,1 +1,3 -0,67 >0,1 +1,5 -0,70 >0,1

3 Окружність грудної 
клітини у спокої +2,1 -2,18 <0,05 -0,9 0,99 >0,1 +0,1 -0,08 >0,1

4 ЖЄЛ +4,8 -2,07 <0,05 -2,3 0,95 >0,1 +4,6 -1,54 >0,1
5 Затримка дихання на вдиху +10,1 -2,65 <0,01 -0,1 0,04 >0,1 +7,5 -2,00 <0,05

6 Затримка дихання на 
видиху +12,1 -2,53 <0,05 +1,0 -0,24 >0,1 +15,9 -3,34 <0,01

на біомеханічних параметрах руху, так і на формуванні 
структури їхньої фізичної підготовленості.

На нашу думку, гетерохронність показників функ-
ціонального стану студентів викликана, в першу чергу, 
статевим дозріванням, однак іншими авторами [5, 11, 12] 
визначена значна роль активного удосконалення м’язової 
системи у студентському віці, що согласується з даними 
[2], які отримані на попередньому етапі дослідження.

Висновки.
1. Ефективність функціонування системи фізичного 

виховання студентства на сучасному етапі 
залишається на низькому рівні, а впроваджен-
ня поодиноких науково обґрунтованих методич-
них вказівок щодо застосування засобів фізичної 
підготовки не в змозі забезпечити реалізацію оздо-
ровчого завдання. В такий ситуації не припиняється 
пошук доцільних механізмів удосконалення усіх 
компонентів системи педагогічних дій – засобів, 

методів, форм організації, причому одним з основ-
них шляхів долання відповідної кризи є оптимізація 
стратегії диференціації студентського контингенту;

2. Аналіз літературних джерел показав наявність 
ознак вікових особливостей розвитку фізичних 
здібностей та функціональних можливостей 
студентів у переважній більшості робіт, однак 
навіть достовірні зміни відповідних показників не 
завжди враховуються вітчизняними авторами. В 
процесі відповідного аналізу наукових даних було 
виявлено три основні групи дослідників, які можна 
умовно поділити за наступними характеристиками:

не враховують вікових особливостей розвитку ор-• 
ганізму студентів в зв’язку з їх відсутністю за ре-
зультатами констатувального та формувального 
експерименту;
ігнорують вікові особливості розвитку організму • 
студентів, що виявлені в процесі апробації власних 
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методичних вказівок в зв’язку з відсутністю змін за 
результатами констатувального експерименту;
не враховують вікових особливостей розвитку орга-• 
нізму студентів, навіть у разі виявлення достовірних 
змін в процесі констатувального експерименту.

3. Результати власних експериментальних досліджень 
свідчать про наявність статистично значущих 
змін показників функціональних можливостей 
дихальної системи студентів від 17 до 18 років, а 
також в період з 19 до 20 років, що вказує не тільки 

на необхідність вікової диференціації континген-
ту в процесі організації фізичного виховання, а й 
про наявність сенситивних періодів для формуван-
ня фундаменту фізичної працездатності засобами 
фізичної підготовки.
В перспективі планується розробка комплексної 

системи педагогічних дій, організація впровадження 
якої передбачає диференціацію не тільки за віковими 
характеристиками, а й за рівнем фізичної та 
функціональної підготовленості.
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Аннотации:
Приводится теоретическое обосно-
вание дополнений к содержанию 
учебной программы по основам 
медицинских знаний для студентов 
педагогических высших учебных 
заведений. Разработаны концеп-
туальные основы разработки мо-
дуля «Первичная профилактика 
неинфекционных заболеваний» в 
курсе «Основы медицинских зна-
ний и охрана здоровья детей». 
Обоснована необходимость фор-
мирования у будущих учителей 
представлений об актуальности 
профилактической работы, пер-
вичной и вторичной профилактике 
неинфекционных заболеваний.

Глазкова І.Б.  До питання про навчаль-
ну дисципліну «Основи медичних 
знань та охорона здоров’я дітей». У 
роботі надається теоретичне обґрунту-
вання доповнень до змісту навчальної 
програми з основ медичних знань для 
студентів педагогічних вищих навчаль-
них закладів. Розроблено концептуальні 
основи напрацювань модуля «Первинна 
профілактика неінфекційних захворю-
вань» у курсі «Основи медичних знань 
та охорона здоров’я дітей», обґрунтова-
но необхідність формування у майбут-
ніх вчителів уявлень щодо актуальності 
профілактичної роботи, первинної та 
вторинної профілактики неінфекційних 
захворювань. 

Glazkova I.B.  To the question of 
academic discipline “Fundamentals 
of medical knowledge and children’s 
health protection”. The paper provides 
theoretical grounds for the supplementation 
to the contents of the curriculum on the 
fundamentals of medical knowledge for the 
students of higher educational pedagogic 
institutions. It gives the conceptual framework 
for Primary Prevention of Noncommunicable 
Diseases module presented in the discipline 
of Fundamentals of Medical Knowledge and 
Children’s Health Protection. It stresses the 
necessity of educating future teachers on 
the importance of primary and secondary 
noncommunicable diseases prevention 
work.
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Введение.1

Преподавание дисциплины «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей» осуществляется в 
соответствии с Концепцией медицинского образова-
ния педагогических работников [6] на основе учебных 
программ, которые были разработаны для студентов 
всех специальностей педагогических высших учеб-
ных заведений [7, 9]. Приведенные документы были 
опубликованы в 2001 году, расширены в 2006 году и 
в полном объеме отвечали потребностям профессио-
нальной подготовки будущих учителей того времени. 
Изменения в обществе, связанные с экономическим 
кризисом, повышением требований к моральной и 
юридической ответственности учителя за сохране-
ние жизни и здоровья учеников во время пребывания 
в учебном заведении, актуализируют необходимость 
совершенствования медицинско-гигиенической под-
готовки студентов педагогических специальностей. 
Одним из направлений в решении данной проблемы 
может быть развитие потенциала подготовки будущих 
учителей в области медицинских и гигиенических 
знаний. 

Работа выполнена согласно плану НИР Тавриче-
ского национального университета имени В.И. Вер-
надского «Применение здоровьесберегающих техно-
логий в высшем профессиональном образовании».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в теоретическом обоснова-

нии дополнений к содержанию учебной программы 
по основам медицинских знаний для студентов педа-
гогических высших учебных заведений.

Результаты исследований. 
В последние годы происходит новое осмысле-

ние роли и места дисциплин здоровьесберегающей 
направленности в профессиональной подготовке 
будущих учителей. Формирующаяся тенденция обу-
© Глазкова И.Б., 2012

словлена изменением представлений о значении обра-
зования в постиндустриальном обществе, о человече-
ском капитале, изменении его базовых составляющих 
в постиндустриальном обществе и т.п. [4]. По мне-
нию Н.В. Гутаревой с соавторами, эти тенденции 
требуют проверки содержания профессионального 
образования подготовки соответствующих специали-
стов вообще и содержания отдельных дисциплин, ко-
торые должны ориентировать студентов на будущую 
профессиональную деятельность в контексте форми-
рования собственной культуры здоровья и культуры 
здоровья воспитанников [2]. 

В постиндустриальном обществе гарантией про-
фессиональной успешности и конкурентоспособ-
ности будущего специалиста в быстро меняющемся 
мире становятся умения и навыки, обеспечивающие 
безопасность жизни и профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста и тех, чья безопасность за-
висит от него и его решений [4]. Особые требования 
в данном контексте предъявляются к учителям, кото-
рые должны решать как задачу обеспечения безопас-
ности жизни и сохранения здоровья учащихся, так и 
задачу формирования у учащихся культуры здоровья 
и безопасности.

Формирование личности учителя, вооруженного 
медико-гигиеническими знаниями и умениями, и не-
обходимыми для обеспечения сохранения здоровья и 
жизни учеников, является целью курса «Основы ме-
дицинских знаний и охрана здоровья детей» [9]. Со-
держание Типовой программы дисциплины «Основы 
медицинских знаний и охрана здоровья детей» отра-
жено в двух модулях: «Первая медицинская помощь 
в угрожающих для жизни состояниях, которые возни-
кают при заболеваниях внутренних органов, инфек-
ционных болезнях» и «Первая медицинская помощь 
в угрожающих для жизни состояниях при травмах и 
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несчастных случаях» [9]. На изучение дисциплины 
отведено 108 часов. Из 72 часов, рекомендованных 
для аудиторного изучения дисциплины, 18 предусмо-
трены для чтения лекций, 8 – для лабораторных ра-
бот, 46 – для практических и семинарских занятий. В 
целом, декларируя направленность курса на обеспе-
чение сохранения здоровья и жизни учеников, разра-
ботчики программы ориентируют будущих учителей 
преимущественно на обучение навыкам оказания 
первой помощи.

В быстро меняющемся мире содержание подготов-
ки должно стать основой для самообучения специали-
ста и стимулом для профессионального саморазвития. 
С этой точки зрения в программу обучения будущих 
учителей должны быть заложены концептуальные 
теоретические основы медицинских знаний, позво-
ляющие эффективно осваивать новую медицинскую 
информацию, выделять ее педагогический контекст, 
умело транслировать ее при взаимодействии с раз-
личными целевыми группами. Одним из ключевых 
понятий современной медицины является понятие 
«профилактика» и его производные «первичная про-
филактика» и «вторичная профилактика». Поскольку 
в типовой программе дисциплины «Основы медицин-
ских знаний и охрана здоровья детей» данное понятие 
не рассматривается в методологическом контексте, 
определим его сущность с позиции подготовки буду-
щего учителя к здоровьесберегающей деятельности в 
учебном заведении.

Понятие «профилактика» (греч. prophylaktikos 
предохранительный, предупредительный) традици-
онно рассматривается как комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение высокого уровня здо-
ровья людей, их творческого долголетия, устране-
ние причин заболеваний, улучшение условий труда, 
быта и отдыха населения, охрану окружающей среды 
[5, с. 553]. Известно, что состояние профилактики в 
стране отражает характер социальных и экономиче-
ских условий жизни общества, а профилактическое 
направление было и остается основополагающим 
принципом охраны здоровья населения. Различают 
индивидуальную и общественную, первичную и вто-
ричную профилактику.

Индивидуальная профилактика включает меры по 
предупреждению болезней, сохранению и укрепле-
нию здоровья, которые осуществляет сам человек, 
и практически сводится к соблюдению норм здоро-
вого образа жизни: личной гигиене, гигиене брачных 
и семейных отношений, гигиене одежды, обуви, ра-
циональному питанию и питьевому режиму, гигие-
ническому воспитанию подрастающего поколения, 
рациональному режиму труда и отдыха, активному 
занятию физической культурой и др. [5]. Предпола-
гается, что будущий учитель получил соответствую-
щие знания, умения и навыки на этапе семейного 
воспитания и школьного образования при изучении 
дисциплины «Основы здоровья». С целью пропедев-
тики будущей здоровьесберегающей деятельности и 
актуализации знаний в системе индивидуальной про-
филактики в некоторых вузах введен учебный курс по 

выбору студентов «Культура здоровья» [1, 3].
Общественная профилактика включает систе-

му организационных, социальных, экономических, 
законодательных, воспитательных, санитарно-
технических, санитарно-гигиенических, противоэпи-
демических и медицинских мероприятий, планомер-
но проводимых государственными институтами и 
общественными организациями с целью обеспечения 
всестороннего развития физических и духовных сил 
граждан, устранения факторов, вредно действующих 
на здоровье населения. Меры общественной профи-
лактики направлены на обеспечение высокого уровня 
общественного здоровья, искоренение причин, по-
рождающих болезни, создание оптимальных условий 
коллективной жизни, включая условия обучения, тру-
да, отдыха, развитие здравоохранения, образования 
и культуры, физической культуры [5, с. 554]. Эффек-
тивность мер общественной профилактики в системе 
образования во многом зависит от знаний, умений и 
навыков, полученных будущим учителем из курсов 
«Валеология», «Возрастная физиология», «Школьная 
гигиена», и т.п.

Первичная профилактика – система социальных, 
медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 
направленных на предотвращение заболеваний путем 
устранения причин и условий их возникновения и раз-
вития, а также на повышение устойчивости организма 
к воздействию неблагоприятных факторов окружаю-
щей природной, производственной и бытовой среды 
[5, с. 555]. Целью первичной профилактики является 
сохранение здоровья, предотвращение воздействия 
вредных факторов природной и социальной среды, 
способных вызвать патологические изменения. Ин-
струментом учителя в реализации задач первичной 
профилактики являются здоровьесберегающие об-
разовательные технологии и знания, полученные при 
изучении дисциплины «Основы медицинских знаний 
и охрана здоровья детей».

Вторичная профилактика – система социальных, 
медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 
направленных на раннее выявление заболевания, 
предупреждение рецидивов, прогрессирования бо-
лезненного процесса и возможных его осложнений 
[5]. Многочисленные исследования свидетельству-
ют о значительном снижении показателей здоровья 
учащихся, о наличии нескольких хронических за-
болеваний у большинства украинских школьников. 
Представления о вторичной профилактике, особен-
ностях педагогических действий при обучении детей 
со сниженными показателями здоровья должны стать 
важным элементом содержания дисциплины «Основы 
медицинских знаний и охрана здоровья детей».

Развитие представлений о первичной и вторичной 
профилактике неразрывно связано с этиологическим 
(причинным) подходом к борьбе с наиболее распро-
страненными неинфекционными заболеваниями и 
установлением их связи с воздействием различных 
факторов внутренней и внешней среды на организм. 
Сознательное и ответственное отношение к здоровью 
как к основному компоненту человеческого капитала 
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должно стать нормой жизни и поведения всех педа-
гогических работников, способствовать активизации 
здоровьесберегающей деятельности в учебных заве-
дениях. 

Для реализации данной задачи предлагается до-
полнить типовую учебную программу дисциплины 
модулем «Первичная профилактика неинфекцион-
ных заболеваний». Актуальность разработки данных 
вопросов и включения их в содержание обучения 
будущих учителей в курсе «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей» подтверждают сле-
дующие факты, приведенные специалистами ВОЗ 
[8]. Неинфекционные болезни (НИБ) сегодня явля-
ются основной причиной смерти в мире – на них 
приходится 63% всех ежегодных случаев смерти, что 
составляет примерно 36 миллионов случаев смерти 
ежегодно [12]. 

Около 80% – 29 миллионов случаев смерти от НИБ 
– происходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Неинфекционные болезни не передаются от 
человека человеку, имеют длительную продолжитель-
ность и, как правило, медленно прогрессируют. Че-
тырьмя основными типами неинфекционных болез-
ней являются сердечно-сосудистые болезни (инфаркт 
и инсульт), онкологические заболевания, хрониче-
ские респираторные болезни (хроническая обструк-
тивная болезнь легких и астма) и диабет. Сердечно-
сосудистые болезни приводят к большинству случаев 
смерти от НИБ – ежегодно от них умирает 17 миллио-
нов человек [11]. За ними следуют онкологические 
заболевания (7,6 миллиона), респираторные болезни 
(4,2 миллиона) и диабет (1,3 миллиона). На эти четы-
ре группы болезней приходится примерно 80% всех 
случаев смерти от НИБ. Они имеют четыре общих 
фактора риска: употребление табака, недостаточная 
физическая активность, вредное употребление алко-
голя и нездоровое питание.

НИБ являются основной причиной смерти во всех 
регионах, кроме Африки, но текущие перспективные 
оценки указывают на то, что к 2020 г. самый значи-
тельный рост смертности от НИБ произойдет в Аф-
рике. По прогнозам, к 2030 г. число случаев смерти 
от НИБ в африканских странах превысит общее число 
случаев смерти от инфекционных болезней и болез-
ней, обусловленных питанием, а также случаев мате-
ринской и перинатальной смертности, которые явля-
ются основными причинами смерти. 

Риску НИБ подвергаются все возрастные группы 
людей, проживающих во всех регионах мира [10]. 
НИБ часто связывают с пожилыми возрастными груп-
пами, но фактические данные свидетельствуют о том, 
что 9 миллионов людей, умирающих от НИБ, входят в 
состав возрастной группы до 60 лет. 90% этих случа-
ев «преждевременной» смерти происходит в странах 
с низким и средним уровнем дохода. Дети, взрослые и 
пожилые люди – все уязвимы перед факторами риска, 
способствующими развитию неинфекционных болез-
ней, такими как нездоровое питание, недостаточная 
физическая активность, воздействие табачного дыма 
или вредное употребление алкоголя [12]. 

На развитие этих болезней влияют такие факторы, 
как старение, быстрая незапланированная урбаниза-
ция и глобализация нездорового образа жизни. На-
пример, глобализация такого нездорового компонента 
образа жизни, как нездоровое питание, может прояв-
ляться у отдельных людей в виде повышенного арте-
риального давления, повышенного содержания глю-
козы в крови, повышенного уровня липидов в крови, 
излишнего веса и ожирения. Эти состояния называ-
ются «промежуточными факторами риска», которые 
могут приводить к развитию сердечно-сосудистого 
заболевания.

Среди факторов риска НИБ выделяют изменяемые 
поведенческие факторы риска и метаболические/фи-
зиологические факторы риска [8]. 

К изменяемым поведенческим факторам риска 
относятся употребление табака, недостаточная фи-
зическая активность, нездоровое питание и вредное 
употребление алкоголя. Известно, что ежегодно та-
бак приводит почти к 6 миллионам случаев смерти 
(5,1 миллиона случаев происходит в результате не-
посредственного курения табака и 600 000 случаев в 
результате воздействия вторичного табачного дыма) 
и, по прогнозам, это число возрастет к 2030 г. до 8 
миллионов случаев, что составит 10% всех ежегод-
ных случаев смерти. Около 3,2 миллиона ежегодных 
случаев смерти могут быть связаны с недостаточной 
физической активностью. Примерно 1,7 миллиона 
случаев смерти обусловлено низким уровнем потре-
бления фруктов и овощей. Половина из 2,3 миллиона 
ежегодных случаев смерти от вредного употребления 
алкоголя происходит от НИБ.

Приведенные формы поведения приводят к четы-
рем метаболическим/физиологическим изменениям, 
повышающим риск развития НИБ, таким как повы-
шенное кровяное давление, излишний вес/ожирение, 
гипергликемия (высокие уровни глюкозы в крови) и 
гиперлипидемия (высокие уровни жира в крови). 

С точки зрения обусловленного числа случаев 
смерти основным фактором риска развития НИБ в 
глобальных масштабах является повышенное кро-
вяное давление, с которым связано 13% глобальных 
случаев смерти. За ним следуют употребление табака 
(9%), повышенное содержание глюкозы в крови (6%), 
недостаточная физическая активность (6%) и излиш-
ний вес и ожирение (5%). В странах с низким и сред-
ним уровнем дохода наблюдается самый быстрый рост 
числа детей раннего возраста с излишним весом.

Четыре основные группы неинфекционных болез-
ней – сердечно-сосудистые заболевания, рак, хрони-
ческие болезни легких и диабет – приводят к каждым 
трем из пяти случаев смерти людей в мире и наносят 
огромный социально-экономический ущерб во всех 
странах, особенно в развивающихся. По оценкам спе-
циалистов, социально-экономические последствия 
НИБ катастрофичны и ставят под угрозу прогресс на 
пути достижения выдвинутых ООН Целей тысячеле-
тия в области развития [11]. Нищета тесно связана с 
НИБ. По прогнозам, быстрый рост бремени НИБ пре-
пятствует проведению инициатив по уменьшению 
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масштабов нищеты в странах с низким уровнем до-
хода, особенно в связи с возрастанием расходов семей 
на медицинскую помощь. Уязвимые и социально обе-
здоленные люди болеют больше и умирают раньше, 
чем люди, занимающие более высокое социальное по-
ложение, особенно из-за того, что они подвергаются 
более высокому риску воздействия со стороны таких 
вредных продуктов, как табак или нездоровые пище-
вые продукты, и имеют ограниченный доступ к служ-
бам здравоохранения. 

В условиях ограниченных ресурсов расходы на 
лечение сердечно-сосудистых болезней, онкологиче-
ских заболеваний, диабета или хронических болезней 
легких могут быстро истощить семейные ресурсы и 
повергнуть семьи в нищету. Из-за непомерных расхо-
дов, связанных с НИБ, включая зачастую длительное 
и дорогостоящее лечение и потерю кормильцев, еже-
годно в мире 100 миллионов человек оказываются за 
чертой бедности, что тормозит развитие многих стран 
и мирового сообщества в целом. 

Вредное употребление алкоголя и нездоровые пи-
тание и образ жизни имеют место во многих странах в 
группах как с высоким, так и с низким уровнем дохо-
да. Однако группы с высоким уровнем дохода имеют 
доступ к службам и продуктам, защищающим их от 
самых высоких рисков, в то время как для групп с низ-
ким уровнем дохода такие продукты и службы часто 
являются не доступными по стоимости. 

Актуальность подготовки будущих учителей к про-
филактике НИБ подтверждают последние документы 
ООН и ВОЗ. 19-20 сентября 2011 г. было проведено 
Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по неинфекцион-
ным заболеваниям, решения которого обеспечивают 
уникальную возможность для действий международ-
ного сообщества, направленных на борьбу с эпидеми-
ей НИБ, спасение миллионов человеческих жизней и 
укрепление инициатив в области развития [11]. 

Принципиально важным с точки зрения профес-
сиональной подготовки будущих учителей являет-
ся факт о том, что многие факторы риска начинают 
действовать и проявляться уже в детстве и, следова-
тельно, истоки возникновения большинства форм 
неинфекционной патологии, в том числе сердечно-
сосудистых болезней, следует искать, начиная с дет-
ского возраста. При этом особая важность широкого 
внедрения мер первичной профилактики в отноше-
нии детей и подростков определяется не только рас-
пространенностью среди них факторов риска, но 
и тем, что именно в детском и юношеском возрасте 
меры первичной профилактики наиболее эффектив-
ны [10]. Так, при переводе на специальную диету до 
7-летнего возраста детей, родившихся с повышенным 
содержанием липопротеидов в крови от родителей, 
страдавших нарушениями жирового обмена, удается 
добиться нормализации уровня липопротеидов. С по-
мощью своевременных мер удается также в ряде слу-
чаев устранить артериальную гипертензию у детей и 
юношей. Например, планомерное проведение в тече-

ние года в отношении группы школьников в возрасте 
12-13 лет, страдающих артериальной гипертензией, 
немедикаментозных профилактических мероприятий 
(ограничение приема соли и углеводов, повышение 
физической активности, упорядочение режима труда 
и отдыха) привело к достоверному снижению у них 
артериального давления.

Необходимость проведения широких профилак-
тических мер в отношении детского населения и 
юношества, включая, прежде всего, меры воспита-
тельного и санитарно-просветительского характера, 
обусловлена и тем, что в этом возрасте формируются 
основные поведенческие установки, взгляды, навыки, 
привычки, вкусы, все то, что определяет в дальней-
шем образ жизни человека. В этот период учитель 
может предупредить возникновение вредных привы-
чек, эмоциональной невоздержанности, установки на 
пассивный отдых и нерациональное питание, которые 
в дальнейшем могут стать факторами риска возник-
новения неинфекционных заболеваний и с большим 
трудом, а порой болезненно изживаются в зрелом воз-
расте. Именно у детей следует воспитывать привычку 
к двигательной активности, занятиям физкультурой 
и спортом, разнообразному и умеренному питанию, 
чуткости и вниманию к окружающим, рационально-
му режиму. Эти привычки будут способствовать про-
тиводействию влияниям факторов, обусловливающих 
возникновение и развитие различных форм неинфек-
ционной патологии, коррекции, а возможно, и ликви-
дации внутренних факторов риска.

Подготовка будущих учителей к осуществлению 
профилактики неинфекционных заболеваний наи-
более эффективно может быть реализована в курсе 
«Основы медицинских знаний и охрана здоровья де-
тей» благодаря дополнению курса модулем «Первич-
ная профилактика неинфекционных заболеваний». 

Выводы.
Содержание Типовой программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и охрана здоровья 
детей» необходимо дополнить модулем «Первичная 
профилактика неинфекционных заболеваний». Акту-
альность данного дополнения обусловлена социаль-
ным заказом на подготовку будущих учителей, владе-
ющих навыками здоровьесберегающей деятельности, 
негативными показателями неинфекционной забо-
леваемости в Украине и мире, высокой эффективно-
стью первичной профилактики данных заболеваний 
средствами системы образования. В подготовке буду-
щих учителей необходимо уделять особое внимание 
формированию представлений об актуальности про-
филактической работы, первичной и вторичной про-
филактике неинфекционных заболеваний.

Перспективы дальнейших исследований определе-
ны необходимостью разработки содержания модуля 
«Первичная профилактика неинфекционных заболе-
ваний», совершенствования форм и методов обучения 
будущих учителей в курсе «Основы медицинских зна-
ний и охрана здоровья детей». 



33

2012

03
Литература:

Горащук В.П. Програма спецкурсу «Культура здоров'я» для 1. 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Луганськ: 
Альма-матер, 2005. – 20 с.
Гутарєва Н.В., Бабак В.В. , Мусхаріна  Ю.Ю.  Науково-методичне 2. 
обгрунтування необхідності виховання культури здоров’я у 
підростаючого покоління // Педагогіка, психологiя та медико-
бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: 
ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2012. – №1. – С. 53-55.
Єфімова В.М. Навчальна програма з дисципліни «Культура 3. 
здоров’я» для студентів природничих факультетів університетів. 
– Сімферополь: Антиква, 2008. – 14 с.
Ефимова В.М. К вопросу о роли и месте дисциплин здоровьес-4. 
берегающей направленности в профессиональной подготовке 
будущих учителей //Человек – Природа – Общество: теория и 
практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеоло-
гии. Выпуск 4. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – С. 144-147.
Кондрусев А.И., Сточик А.М. . Профилактика //Краткая меди-5. 
цинская энциклопедия: В 3-х т. АМН СССР. Гл. ред. Б.В. Пе-
тровский. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия. 1989. – Т. 
2. – С. 553-555.
Концепція медичної освіти педагогічних працівників [В. Бе-6. 
нюмов, С. Страшко, Л. Левицька, К. Флоренсова, В. Сікал, 
Л. Яблонська, В. Лашкарьова, В. Чорненька, Г. Гусєва, Р. Куде-
ля, Т. Міжевич] // Інформаційний вісник. – 2001. – № 6. – С. 39 
– 42.
Навчальні програми дисциплін для студентів всіх спеціальностей 7. 
педагогічних ВНЗ (освітньо-кваліфікаційний рівень – бака-
лавр): Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань // 
Інформаційний вісник. – 2001. – № 6. – С. 48 – 57.
Новый доклад ВОЗ: смертность от неинфекционных болезней 8. 
растет, в наибольшей степени страдают развивающиеся страны. 
Киев, 1999. – с. 65.
Основи медичних знань // Навчальна програма. – київ: Вид-во 9. 
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 20 с.
Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 10. 
осуществление глобальной стратегии: Доклад Секретариата Ис-
полнительного комитета ВОЗ. – Сто двадцать вторая сессия 16 
января 2008 г. 
Чен М. Неинфекционные заболевания разрушают здоровье, в 11. 
том числе и экономическое здоровье: Речь на Совещании вы-
сокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций по неинфекционным заболеваниям 19 сентября 
2011г.
Global status report on noncommunicable diseases 2010 / Geneva, 12. 
WHO Press, World Health Organization, 2011.

Информация об авторе:
Глазкова Ирина Борисовна

efi@crimeaonline.com
Таврический национальный университет 

ул. Студенческая 13, г. Симферополь, 97000, Украина. 
Поступила в редакцию 17.01.2012г.

References:
Gorashchuk V.P. 1. Programa speckursu «Kul'tura zdorov'ia» dlia 
studentiv vishchikh pedagogichnikh navchal'nikh zakladiv [Programm 
of special course “Health culture” for students of higher pedagogical 
establishments], Lugansk, Alma-mater, 2005, 20 p.
Gutarieva N.V., Babak V.V. 2. Pedagogika, psihologia ta mediko-
biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, 
psychology, medical-biological problems of physical training and 
sports],  2012, vol.1, pp. 53-55.
Iefimova V.M. 3. Navchal’na programa z disciplini «Kul’tura zdorov’ia» 
dlia studentiv prirodnichikh fakul’tetiv universitetiv [Educational 
program of discipline “Health culture” for students of natural history 
department of universities], Simferopol, Antiqua, 2008, 14 p.
Efimova V.M. 4. Chelovek – Priroda – Obshchestvo: teoriia i praktika 
bezopasnosti zhiznedeiatel'nosti, ekologii i valeologii [Man – nature 
– society: a theory and practice of social safety, ecology and 
valeology], 2011, vol.4, pp. 144-147.
Kondrusev A.I., Stochik A.M. 5. Profilaktika [Prevention], Moscow, 
Soviet encyclopaedia, 1989, vol.2,  pp. 553-555.
Beniumov V., Strashko S., Levic’ka L. 6. Informacijnij visnik 
[Informational herald], 2001, vol.6, pp. 39 – 42.
Informacijnij visnik7.  [Informational herald], 2001, vol.6, pp. 48–57.
Novyj doklad VOZ: smertnost’ ot neinfekcionnykh boleznej rastet, v 8. 
naibol’shej stepeni stradaiut razvivaiushchiesia strany [New lecture 
of WHO: a death rate grows from uninfectious illnesses, developing 
countries suffer in a most degree], Kiev, 1999, p. 65. 
Navchal’na programa “Osnovi medichnikh znan’”9.  [Scentific program 
“Basis of medical knowledge”], Kiev, 2006, 20 p.

Profilaktika neinfekcionnykh zabolevanij i bor’ba s nimi: 10. 
osushchestvlenie global’noj strategii: Doklad Sekretariata 
Ispolnitel’nogo komiteta VOZ [Prophylaxis of uninfectious diseases 
and fight against them: realization of global strategy: Lecture of 
Secretariat of the Executive committee of WHO], Sto dvadcat’ vtoraia 
sessiia 16 ianvaria 2008 g. [One hundred twenty the second session 
of January, 16, 2008].

Chen M. 11. Neinfekcionnye zabolevaniia razrushaiut zdorov’e, v tom 
chisle i ekonomicheskoe zdorov’e [Noncommunicable diseases destroy 
health and economic health too], Rech’ na Soveshchanii vysokogo 
urovnia General’noj Assamblei Organizacii Ob”edinennykh Nacij po 
neinfekcionnym zabolevaniiam 19 sentiabria 2011g. [Speech on the 
Committee of the highest level of General Assembly of U.N.O. on 
noncommunicable diseases].

Global status report on noncommunicable diseases 201012. , Geneva, 
WHO Press, World Health Organization, 2011.

Information about the author:
Glazkova I.B. 

efi@crimeaonline.com
Tavricheskiy National University 

Student str. 13, Simferopol’, 97000, Ukraine.
Came to edition 17.01.2012.



34

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Ценностные ориентации студентов, осваивающих  профессию  
в сфере физического воспитания и спорта

Гончар Г.И.
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

Аннотации:
Приводятся данные исследования 
ценностных ориентаций студентов 
факультета физического воспитания 
по методике М. Рокича. Раскрыто по-
нятие “ценностные ориентации”. В 
исследовании приняли участие 164 
студенты І – ІV курсов факультета 
физического воспитания. Отмечается 
изменение иерархии терминальных 
и инструментальных ценностей от І 
к ІV курсу, что связано с условиями 
учебно–воспитательного процесса в 
вузе. Определено интегральные ран-
говые места значимых ценностей. До-
казано, что терминальные ценности 
студента изменяются в зависимости 
от жизненных приоритетов.

Гончар Г.І. Ціннісні орієнтації 
студентів, що освоюють професію 
у сфері фізичного виховання і спор-
ту. Наводяться дані дослідження 
ціннісних орієнтацій студентів факуль-
тету фізичного виховання за методикою 
М. Рокича. Розкрито поняття «ціннісні 
орієнтації». У дослідженні взяли участь 
164 студенти І – ІV курсів факультету 
фізичного виховання. Відзначається зміна 
ієрархії термінальних і інструментальних 
цінностей від І до ІV курсу, що пов'язано 
з умовами учбово-виховного процесу 
у ВНЗ. Визначено інтегральні рангові 
місця значимих цінностей. Доведено, що 
термінальні цінності студента змінюються 
в залежності від життєвих пріоритетів.

Honchar G.I. Moral priorities of 
students in the sphere of physical 
training and sport. These researches 
over of the valued orientations of students 
of faculty of physical education are brought 
on methodology of M. Rokich. A concept 
“moral priorities” is exposed. In research 
took part 164 students of І – ІV courses of 
faculty of physical education. The change 
of hierarchy of terminal and instrumental 
values is marked from І to the ІV course, 
that it is related to the terms of educational-
educative process in institution of higher 
learning. The integral grade locations 
of meaningful values are determined.  
It is well-proven that the terminal values of 
student change in dependence.

Ключевые слова:
ценностные ориентации, студенты, 
факультет физического воспитания.

ціннісні орієнтації, студенти, факуль-
тет фізичного виховання.

moral priorities, students, the department 
of physical training.

Введение.1

Изучение ценностных ориентаций студентов осва-
ивающих педагогическую профессию – преподаватель 
физического воспитания, необходимо, т.к. через их 
призму они будут воспитывать подрастающее поколе-
ние. Кроме этого ценностные ориентации формируют 
мотивационные структуры личности, стимулирующие 
ее к реальному воплощению в поведении [1].

Несмотря на различие точек зрения на природу 
ценностей, авторы приходят к мнению, что это много-
факторный феномен, выражающийся в многокаче-
ственности, многосторонности и образующийся в ре-
зультате субъект – объектных отношений [1].

Тесно связанное с понятием “ценность” понятие 
“ценностные ориентации” рассматриваются авторами 
как элементы мотивационной структуры личности, 
лежащие в основе выбора цели и мотива конкретной 
деятельности [1,7,8]

На поведенческий характер ценностной ориента-
ции обращают внимание многие авторы [4,5,6]. Цен-
ностная ориентация как – будто пронизывает психику 
человека – от потребностей до идеалов. А. Маслоу 
призывает к пониманию и изучению ценностей как 
регуляторов поведения человека, говоря при этом что 
единственным известным способом предотвращения 
преломления нашего восприятия природы, общества 
и самих себя является постоянное осмысление ценно-
стей, благодаря которому осуществляется коррекция 
поведения.

Изучая ценностные ориентации студентов, за-
нимающихся и не занимающихся спортом, О.Ю. 
Марченко [5] отмечает, что на І месте терминальных 
ценностей находится  “здоровье”, а далее рейтинг 
ценностей у студентов отличается. Автор делает вы-
вод о влиянии занятий  спортом на иерархию прио-
ритетов молодежи.

© Гончар Г.И., 2012

При исследовании формирования профессио-
нального мастерства студентов на основе личност-
но – ориентированной технологии образования, А.А 
Зиннатурова [2] обращает внимание на понятие “про-
фессиональная направленность”, которая определяет-
ся как система активных отношений личности к из-
бранной деятельности. Характеризуется эта система 
интересом, жизненными установками, связанными с 
профессией учителя, интересом к психолого – педаго-
гическим наукам, самостоятельностью, успешностью 
деятельности, удовлетворенностью ею.

Исследований динамики формирования ценност-
ных ориентаций у студентов І – ІV курсов, осваи-
вающих профессию преподавателя физического вос-
питания в доступной нам литературе обнаружено не 
было.

Тема выполняется согласно Сводного плана НИР 
в сфере физической культуры и спорта 3.1.  “Усовер-
шенствование программно – нормативных основ фи-
зического воспитания в учебных заведениях”, № гос-
регистрации: 0111U001733.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить изменение структуры 

ценностных ориентаций студентов  І –ІV курсов фа-
культета физического воспитания в условиях учебно-
воспитательного процесса в Вузе.

Результаты исследований.
В исследовании приняли участие 164 студенты І – 

ІV курсов факультета физического воспитания Уман-
ского государственного педагогического университе-
та им. Павла Тычины.

Для исследования ценностных ориентаций студен-
тов мы использовали методику М. Рокича, позволяю-
щую выделить структуру терминальных ценностей 
(Т-ценности), которые позволяют прогнозировать 
долговременную жизненную перспективу человека и 
то, что для него особенно важно и ценно. Инструмен-
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тальные ценности отражают средства, при помощи 
которых достигаются жизненные цели.

Согласно методике, мы просчитали средний ре-
зультат рейтинга по группе и определили интеграль-
ные ранговые места значимых ценностей (табл.1).

Сравнительный анализ показывает, что на I месте 
у студентов всех курсов находится ценность “здоро-
вье”. Однако величина среднего ранга и сигмальное 
отклонение свидетельствуют о большем единодушии 
в ответах студентов I курса (х=3,24, δ=3,61), затем IV 
курса (х=3,71, δ=4,91) и в меньшей степени II (х=4,9, 
δ=5,5) и III курсов (х=4,41, δ=5,64). Далее рейтинг 
ценностей от курса к курсу меняется. На I курсе II 
место занимает ценность “любовь” (х=5,49, δ=4,34), 
приоритет которой отдали 27% студентов (1-2 ме-
сто). На III – “активная жизненная позиция” (х=6,39, 
δ=5,19), которая не слишком отличается от среднего 
рейтинга II места, и на 2 и 3 место ее поставили 49% 
студентов. Согласно данным Н. А. Антоновой [1] пер-
вые три ценности считаются “ядром”, а последние 
три “хвостом” ценностной иерархии. На последних 
ранговых местах на I курсе оказались такие ценности 
как: творчество, счастье других и развлечения.

На II  курсе в ядро ценностных ориентаций входят 
“наличие друзей” (II м.) и “интересная работа” (III м.). 
Эти две ценности по средним рейтингам не имеют 
чётких различий (х=6,4, δ=4,06 и х=7,08, δ=4,48), “На-
личие верных друзей ” поставили на 2-3 место 27% 
студентов, а “интересную работу” также 27% студен-
тов. Весьма близко по среднему рейтингу подходят 
такие ценности как “любовь” (х=7,43) и “счастливая 
семейная жизнь” (х=7,5). 28% студентов поставили 
“любовь” на 1-3 места, но 36% отдали этой ценности 
10-18 места.

Аналогичная ситуация и с ценностью “счастливая 
семейная жизнь” – 34% студентов отдали ей 1-3 ме-
ста, а 34% – поставили на 10-18 места.

Характерно то, что нет прямой зависимости меж-
ду выбором ценности любви и счастливой семейной 
жизни. Те студенты, которые поставили любовь на 
1-3 места (28%), “счастливой семейной жизни ” выде-
лили в среднем 8-е место. На последних трёх местах 
по рейтингу у студентов II курса такие ценности как 
“счастье других”, “творчество” и “красота природы”. 
Кроме этого близко к ним по рейтингу находятся такие 
ценности как “развлечения” (х=11,5), “общественное 
признание” (х=11,08).

На III курсе иерархия приоритетных ценностей ме-
няется и выражена более четко, чем на II курсе, о чём 
свидетельствует разница в средних рейтингах между 
3 и 4 местом (х3 =6,44, х4=8,2). На II место после “здо-
ровья” выходит ценность “активная жизненная пози-
ция” (х=6,17, δ=4,71). 32% студентов выделили ей 1-2 
место и 24% – 10-16 место. 

     Третий ранг занимает ценность “любовь” 
(х=6,44, δ=3,91), что по среднему рейтингу не намно-
го отличается от II места. 27% студентов поставили её 
на 1-3 места, и 22% – на 10-17 место. Следующие 4-е 
и 5-е рейтинговые места отличаются на 2 пункта и до-
стоверность различий составляет р<0,05.

“Хвост” ценностей состоит из шести непризнан-
ных жизненных ориентиров, имеющих средний рей-
тинг от 11 до 13. Сюда относятся: “творчество”, “раз-
влечения”, “познание”, “красота природы”, “счастье 
других”, “общественное признание”.

На IV курсе ядро ценностей состоит из трёх явно 
выраженных приоритетов – “здоровье” (х=3,71), “на-
личие друзей” (х=6,44), “любовь”(х=6,61). Последние 
места по рейтингу занимают “творчество” (х=12,61), 
“развлечения” (х=12,59), “красота природы” (х=12,37), 
“счастье других” (х=12,34) и “познание” (х=11,15).

Изучая структуру терминальных ценностей сту-
дентов разных курсов можно отметить изменение их 
жизненных приоритетов. Ядро терминальных ценно-
стей составляют на I, III и IV курсах три явно выра-
женных  приоритета, а на II – пять. Среди типичных 
для всех курсов ценностных ориентиров является здо-
ровье, а далее иерархия меняется. На II месте по рей-
тингу у студентов I курса выходит “любовь”, что весь-
ма характерно для юношеского возраста, кроме того 
основная масса студентов проживает в  общежитии, 
вдали от опеки родителей. Но на II-IV курсах при всей 
актуальности для молодёжи “любовь” перемещается 
на III-IV места. II и IV курс больше начинает ощу-
щать необходимость иметь верных друзей (II место 
по рейтингу). Такой ценностный ориентир как “актив-
ная жизненная позиция” присутствует в приоритетах 
только I курса (III место) и III курса (II место). На II 
курсе это ценное качество отодвигается на X место, а 
на IV курсе занимает 4-е место в рейтинге и входит в 
ценности среднего статуса.

Согласно трактовке Н. А. Антоновой [1] ценно-
сти среднего статуса входят в “структурный резерв”, 
который может быть использован при меняющейся 
ситуации. У четверокурсников такой  ситуацией ока-
зывается профессиональная деятельность, которая 
может стимулировать изменения иерархии ценностей. 
Однако, к сожалению, у выпускников не входит даже 
в средних статус такое личностное качество как “жиз-
ненная мудрость”, хотя на I-III курсах студенты ставят 
его на V место.

В терминальные ценности “структурного резерва” 
у студентов всех курсов кроме II входит “интересная 
работа” (на II курсе она входит в “ядро”), “материаль-
ная обеспеченность”, “счастливая семейная жизнь”, 
т.е. то, что потенциально может в будущем быть 
приоритетом. Различия в признании ценностей про-
является у студентов относительно “общественного 
признания”, рейтинг повышается до VIII уровня на 
IV курсе. Стремление к развитию своих способностей 
только на II курсе занимает средний ранг, на других 
курсах оно находится на X-XIIместах. “Свобода вы-
бора” оценивается студентами только на I курсе, веро-
ятно, по сравнению со школьным образованием, а на 
старших курсах “свобода” воспринимается как само 
разумеющееся явление.

Рассматривая терминальные ценности как смыс-
лообразующие на данный период жизни, можно их 
соотнести с потребностями, т.е. с тем, что еще не удо-
влетворено и поэтому в иерархии занимает первое 
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место. В исследуемом юношеском возрасте основны-
ми потребностями являются здоровьесберегающие и 
потребности в любви и общении с друзьями. Потреб-
ность в интересной работе, общественном признании, 
продуктивной работе, саморазвитии еще не сформи-
рована даже у студентов IV курсов, что свидетель-
ствует об их низкой мотивации к производственной 
деятельности. К ценностям низшего ранга относятся 
студентами “красота природы”, “познание”, “разви-
тие”, “счастье других”, “творчество”, “уверенность в 
себе”. 

Структура инструментальных ценностей пред-
ставлена на табл.2.

Анализ полученных результатов даёт возможность 
выявить приоритетное качество, особо ценимое сту-
дентами всех курсов – воспитанность. При одинако-
вом общем рейтинге (Iм.) у студентов I,II, и IVкурсов 
средние значения и сигмальные отклонения отличают-
ся. Так, наиболее единодушны в выборе приоритета 
студенты I курса (х=4,15, δ=3,63). 27% студентов по-
ставили это качество на I место, 22% на II, и 17% ото-
двинули на 10-14 места. На II курсе (х=6,46, δ=5,19) 
на I место “воспитанность” поставили 24% студентов, 
на II – 7%, а от 10 до 18 места – 36% студентов.

На IVкурсе (х=5,76, δ=4,98) также как и на I – 27% 
студентов выбрали “воспитанность” главным приори-
тетом, 7% – выделили ей II место, а 22% не признают 
ценность этого личностного качества.

Таким образом при среднестатистическом преиму-
ществе ценностной ориентации на “воспитанность” 
между I и II, I и IV курсами есть достоверные разли-
чия по критерию Стьюдента на уровне р<0,05.

У студентов I курса в ядро инструментальных 
ценностей входит “опрятность” (II место) и “жизне-
радостность”. Их среднестатистические рейтинги 
(х2=5,44, х3=7,05) достоверно отличны. 39% студен-
тов определило “опрятности” 1-2 места и 19% – 10-15 
места. Относительно “жизнерадостности”, согласно 
мнениям 29% студентов, это личностное свойство на-
ходится на 1-3 местах, а 27% студентов не считают его 
важным для себя. Незначимыми для студентов I курса 
являются такие качества как “нетерпимость к недо-
статкам”, “отзывчивость”, “эффективность в делах”, 
“широта взглядов”

На II курсе “ядро” инструментальных ценностей 
представлено четырьмя характеристиками личности: 
воспитанность(I м., х=6,46), “аккуратность” (III м., 
х=7,78) и “ответственность” (IV м., х=7,88). Между 
среднестатистическим рейтингом, II и IV мест нет 
достоверных различий, хотя “жизнерадостность” на   
1-4 месте поставили 39% студентов, “аккуратность”-
24%, “ответственность”- 27% студентов.

Близко по среднестатистическим значениям рангов 
находятся такие качества личности как “осведомлен-
ность” (х=8,1), “честность” (х=8,1), “самоконтроль” 
(х=8,29), “сила воли” (х=8,34), “старательность” 
(х=8,59). Они занимают от V по IX  места в рейтинге. 
Явно не признанными качествами  являются “нетер-
пимость к недостаткам”, “высокие запросы”, “эффек-
тивность в делах”, “чуткость”.

На III курсе у студентов на I месте по среднестати-
стическом рангу инструментальная ценность “акку-
ратность”. 34% студентов выдвинули её на 1-2 место 
и 17% отодвинули на 10-15 места. На II месте – “вос-
питанность”, на III – “жизнерадостность”. Однако, по 
поводу третьего качества у студентов нет единого мне-
ния. Только 12% студентов поставили эту ценность на 
1-3 места, а 37% выделили ей места на уровне 10-18 
рангов. На III курсе отмечается разброс мнений, по-
этому среднестатистические ранги “размыты”. Толь-
ко в двух качествах “нетерпимость к недостаткам” и 
“широта взглядов”(XVIII и XVII места) мы находим 
34% студентов, выставивших низкий рейтинг. А цен-
ности, находящиеся на XVI, XV, XIV местах имеют 
как 20-25% низких оценок, так и 14-20% оценок вы-
сокого уровня (1-4 места).

На IV курсе иерархия инструментальных ценно-
стей несколько меняется. На II место выходит “жиз-
нерадостность” (х=6,85),  а далее очень близко друг к 
другу располагаются такие качества как: “старатель-
ность” (III м., х=7,32), “аккуратность” (х=7,46), “сила 
воли” (х=7,76),  “образованность” (х=7,76).Это свиде-
тельствует о том, что “структурный резерв”, который 
был на I-III курсах вплотную подходит к “ядру” цен-
ностей, которые формируются в процессе обучения в 
вузе, а также при занятиях спортом. Однако ценностя-
ми низшего ранга опять остаются такие качества как: 
“рационализм”, “чувствительность”, “эффективность 
в делах”,  “нетерпимость к недостаткам”.

Анализ структуры инструментальных ценностей 
студентов I-IV курсов позволяет выделить ценности 
высшего ранга, среднего и низшего рангов. К безу-
словно приоритетным ценностям относится “воспи-
танность”, что вполне согласуется с осваиваемой пе-
дагогической профессией “физическое воспитание”. 
На II месте “аккуратность”, что опять-таки зависит 
от специфики длительных занятий спортом, хотя на 
IV курсе это качество заменяет “старательность”. К 
“ядру” ценностей также относится “жизнерадост-
ность”, что также связано с занятием любимым видом 
спорта. Кроме всего, это свидетельствует о том, что 
студенты не обременены занятиями и не подавлены.

К рангам среднего уровня на I-III курсах относят-
ся “старательность”, которая на I курсе находится на V 
месте, на II-на IX месте, на III-на XIместе, на IV курсе 
переходит в ядро ценностей, что связано с необходимо-
стью приложения усилий к окончанию образования.

Стремление к независимости в большей степени 
характерно для студентов I курса, по мере обучения 
в ВУЗе на это студенты обращают меньше внимания. 
“Образованность” плавно перемещается с повышени-
ем рейтинга к IV курсу. Такая характеристика как “от-
ветственность” не стабильна  и занимает на I курсе 
VII место, на II-IV,наIII-XII, на IV-VIII место, что все-
таки свидетельствует о повышении рейтинга.

“Самоконтроль” не пользуется популярностью 
у студентов и на IV курсе продвигается по рейтингу 
ближе к “хвосту” ранговой структуры.

“Смелость в отстаивании собственных взглядов” 
имеет динамику характерную для студенческой мо-



38

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Та
бл

иц
а 

2
Ре

йт
ин

г и
нс

т
ру

ме
нт

ал
ьн

ы
х 

це
нн

ос
т

ей
 с

т
уд

ен
т

ов
 I-

IV
ку

рс
ов

 

Ст
ат

ис
ти

-
че

ск
ие

 
ве

ли
чи

ны

аккуратность

воспитанность

высокие запросы

жизнерадостность

старательность

независимость

нетерп. к недостаткам

образованость

ответственность

рационализм

самоконтроль

смелость в отстаива-
нии собств. взглядов

сила воли

терпение

широта взглядов

честность

еффективн.   в делах 

отзывчивость

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

I курс

5,
44

4,
15

10
,2

4
7,

05
8,

39
8,

66
12

,9
3

9,
49

8,
68

12
,2

9,
54

10
,7

1
8,

95
10

,5
9

11
,3

7
7,

88
12

,1
12

,3
7

σ
4,

41
3,

63
5,

25
4,

88
4,

62
4,

84
4,

64
5

4,
99

4,
17

4,
36

4,
27

4,
36

4,
57

4,
57

5,
3

4,
68

4,
64

m
0,

7
0,

57
0,

83
0,

77
0,

73
0,

77
0,

73
0,

79
0,

79
0,

66
0,

69
0,

68
0,

69
0,

72
0,

72
0,

84
0,

74
0,

73

ме
ст

о
II

I
X

I
II

I
V

V
I

X
V

II
I

IX
V

II
X

V
I

X
X

II
I

V
II

I
X

II
X

IV
IV

X
V

X
V

II

II курс

7,
78

6,
46

12
,2

9
7,

34
8,

59
10

,5
4

12
,8

8,
1

7,
88

10
,8

5
8,

29
9,

49
8,

34
9,

71
10

,9
5

8,
1

12
,1

2
11

,1
2

σ
4,

22
5,

19
4,

87
4,

6
5,

07
4,

66
5,

71
5,

84
4,

99
4,

53
4,

54
4,

92
5,

44
4,

52
4,

59
5,

12
3,

93
4,

39

m
0,

67
0,

82
0,

77
0,

73
0,

8
0,

74
0,

9
0,

92
0,

79
0,

72
0,

72
0,

78
0,

86
0,

71
0,

73
0,

81
0,

62
0,

69
  

ме
ст

о
II

I
I

X
V

II
II

IX
X

II
X

V
II

I
V

IV
X

II
I

V
II

X
V

II
I

X
I

X
IV

V
I

X
V

I
X

V

III курс

5,
02

6,
68

10
,3

7
8

9,
54

9,
51

12
,4

6
9,

22
9,

76
11

,4
1

8,
98

9,
1

8,
37

8,
34

12
,1

7
9,

51
11

,7
3

10
,6

3

σ
3,

8
5,

33
4,

46
4,

11
4,

68
5,

07
5,

09
4,

77
5,

35
5,

08
4,

25
5,

01
4,

68
4,

72
4,

54
5,

51
4,

89
5,

46
  

m
0,

6
0,

84
0,

71
0,

65
0,

74
0,

8
0,

8
0,

75
0,

85
0,

8
0,

67
0,

79
0,

74
0,

75
0,

72
0,

87
0,

77
0,

86

ме
ст

о
I

II
X

II
I

II
I

X
I

IX
X

V
II

I
V

II
I

X
II

X
V

V
I

V
II

V
IV

X
V

II
X

X
V

I
X

IV

IV курс

7,
46

5,
76

11
,7

6
6,

85
7,

32
9,

24
11

,6
6

7,
76

9,
24

12
,0

7
9,

95
9,

66
7,

76
10

,2
4

11
,2

9,
02

11
,8

3
11

,8
3

σ
4,

83
4,

98
5,

53
4,

94
3,

83
5,

21
5,

45
4,

54
5,

53
4,

08
4,

26
4,

48
4,

64
4,

84
4,

38
5,

06
4,

83
4,

74

m
0,

76
0,

79
0,

87
0,

78
0,

61
0,

82
0,

86
0,

72
0,

87
0,

65
0,

67
0,

71
0,

73
0,

76
0,

69
0,

8
0,

76
0,

75

ме
ст

о
IV

I
X

IV
II

II
I

IX
X

V
V

I
V

II
I

X
V

II
I

X
I

X
V

X
II

X
II

I
V

II
X

V
I

X
V

II



39

2012

03
лодёжи разных годов обучения. На I курсе студенты 
остерегаются высказывать собственное мнение (XIII 
место), на II курсе становятся смелее (X место), на 
III – это становится уже необходимым (VII место), а 
на VI курсе возникает опять настороженность, т.к. это 
может повлиять на выпускную оценку.

Необходимость  в  проявлении “силы воли”, как 
в процессе тренировочных занятий, так и в процессе 
обучения в ВУЗе осознают студенты от I, II курсов, 
ставя это качество на VIII место, а студенты III, IV 
курсов повышают рейтинг на 3 пункта (V место). Сту-
денты III курса ассоциируют проявление силы воли с 
“терпением” и уделяют ему IV место, в то время как 
на других курсах он занимает XI-XII позиции.

Характерным является выделение студентами ка-
чества честности. На I курсе оно занимает IV место в 
рейтинге, на II – уже VI место, на III-X место, а на IV 
рейтинг повышается на четыре пункта (VI место).

Выводы.
Анализ структуры терминальных ценностей 

студентов I и IV позволяет отметить смещение цен-
ностных ориентиров студентов даже в “ядре”, т.е. в 
ценностях высшего звена, однако основные переме-
щения происходят в среднем звене. Невостребован-
ными на IV курсе становятся “жизненная мудрость” 
и “интересная работа”, а большей значимостью для 
студентов становится “счастливая семейная жизнь”, 

“общественное признание”, “продуктивная жизнь”, 
“уверенность в себе”.

Такая же картина отмечается и в динамике инстру-
ментальных ценностей. Ядро ценностей становится 
менее выраженным по единодушию мнений студентов 
IV курса, в среднем звене невостребованными каче-
ствами становятся “честность”, “независимость”, “от-
ветственность”, но в то же время повышается рейтинг 
“старательности”, “силы воли” и “образованности”.

Таким образом, подтверждается теория “структур-
ного резерва” ценностей. При соответствующих усло-
виях учебно-воспитательного процесса студентов их 
ценностные ориентиры к IV курсу перемещаются ран-
гами выше, приближаясь к “ядру” структуры. Однако 
не отмечается перехода из ценностей низшего статуса 
к среднему. “Хвостом” структуры так и остаются “не-
терпимость к недостаткам”, “рационализм”, “широта 
взглядов”, “эффективность в делах” и “отзывчивость”. 
Низкий рейтинг качества “отзывчивость” особенно не-
гативно сказывается на подготовке к профессиональ-
ной педагогической деятельности, которая связана с 
физическим воспитанием детей. В связи с этим необ-
ходимо обратить внимание на создание условий для 
формирования этой ценности у будущих педагогов.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем форми-
рования ценностей у будущих педагогов.
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Новітні технології суб’єкт-суб’єктної взаємодії  
учасників навчального процесу вищої школи

Гончар О.В.
Харківський державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розкрито гуманістична сутність 
ідеї педагогічної взаємодії та 
проаналізовано низку сучасних 
технологій. Відбиті напрями 
творчого застосування прогре-
сивних теоретичних ідей реа-
лізації педагогічної взаємодії 
викладачів і студентів. Схарак-
теризовано певні особливості та 
практичні здобутки їх реалізації 
на практиці вищої школи задля 
уникнення прорахунків та не-
доліків у сучасних умовах роз-
будови системи вищої освіти 
України. Проаналізовано зміст 
дефініції «педагогічна взаємодія 
в навчальному процесі» у спів-
відношенні із поняттям «педаго-
гічна технологія».

Гончар Е.В. Новейшие технологии 
субъект-субъектного взаимодействия 
участников учебного процесса высшей 
школы. Раскрыта гуманистическая сущ-
ность идеи педагогического взаимодействия 
и проанализирован ряд современных техно-
логий. Отражены направления творческого 
применения прогрессивных теоретических 
идей реализации педагогического взаимо-
действия преподавателей и студентов. Оха-
рактеризованы определенные особенности и 
практические достижения их реализации на 
практике высшей школы с целью недопуще-
ния просчетов и недостатков в современных 
условиях развития системы высшего образо-
вания Украины. Проанализировано содержа-
ние дефиниции «педагогическое взаимодей-
ствие в учебном процессе» в соотношении с 
понятием «педагогическая технология».

Gonchar O.V. The modern technologies 
of subject-subject mutual relations of 
teacher and students in Higher School. 
Humanistic essence of pedagogical mutual 
relations idea of is exposed and the row 
of modern technologies is analyzed. 
The directions of creative application of 
progressive theoretical ideas of realization 
of pedagogical mutual relations of teachers 
and students are reflected. The certain 
features and practical achievements of 
their realization in higher school practice 
are described in order not to allow 
miscalculations and defects in development 
of the higher education system of Ukraine. 
The substance of definition “pedagogical 
co-operation in an educational process” 
in correlation with a concept “pedagogical 
technology” is analyzed.

Ключові слова:
педагогічна взаємодія, навчаль-
ний процес, діалог, партнери, 
міжособистісні відносини, тех-
нологія, гуманізація. 

педагогическое взаимодействие, учебный 
процесс, диалог, партнеры, межличностные 
отношения, технология, гуманизация.

pedagogical mutual relations, educational 
process, dialogue, partners, interpersonal 
relationships, technology, humanization.

Вступ.1

Процес інтеграції вищої школи України до загаль-
ноєвропейського освітнього простору у відповідності 
з Болонською декларацією обумовлює зміну ведучих 
принципів педагогіки в цілому, та реформування сис-
теми вищої освіти, зокрема. Активний моновплив ви-
кладача, прийнятий в авторитарній педагогіці, посту-
пається взаємодії, що базується на спільної діяльності 
учасників навчального процесу як рівноправних парт-
нерів. Визначення перспективного розвитку вищого 
навчального закладу неможливо без розробки нової 
освітньої концепції, нових технологій, що посилює 
значущість проблеми взаємодії педагога та студентів, 
тому що саме педагогічна взаємодія, як універсальна 
характеристика педагогічного процесу, відображує ці-
лепокладання у відношеннях між людьми.

В умовах зростаючої потреби в готовності май-
бутнього фахівця включатися в спільну діяльність та 
співтворчість актуальність проблеми визначається, по-
перше, необхідністю формування в студентів культури 
міжособистісних відносин, що виявляються в процесі 
взаємодії з іншими людьми. По-друге, взаємодія орга-
нізує особистісний простір людини. Успіх навчальної 
діяльності залежить від характеру взаємодії її агентів, 
форм вираження та задоволення їх потреб і бажань, 
використання індивідуальних природних здібностей 
і можливостей, орієнтуванням індивіду на розвиток 
його особистості, а тому є неможливим без активності 
всіх її учасників . По-третє, поняття “педагогічна вза-
ємодія” відбиває реальність передачі досвіду поколінь 
і вказує на наявність в історико-культурній реальності 
усвідомленої діяльності, спрямованої на становлення 
і розвиток іншої особистості, генезис  суб’єктності. 

Суб’єктна проблематика педагогічної взаємодії є 
© Гончар О.В., 2012

важливим чинником підвищення рівня ефективності 
навчально-виховного процесу, тому що: характер вза-
ємодії між учасниками навчального процесу сприяє 
саморозвитку і самореалізації особистості не лише 
студента, а й викладача; дозволяє розкрити потенці-
альні можливості кожного до самовдосконалення; 
забезпечує сприятливий мікроклімат, що характери-
зується відкритістю, довірою та підтримкою. «Педа-
гогічна взаємодія» більш широка, ніж категорія “педа-
гогічній вплив», що зводить педагогічний процес до 
суб’єкт – об’єктних відносин [7, с. 456].

Останнім часом педагогічна наука все частіше 
звертається до прогресивно накопиченого досвіду 
гуманістично-орієнтованого навчання, спрямовано-
го на усвідомлювання особистісно значущих цілей, 
де суб’єкти пізнавальної діяльності виступають як 
рівноправні партнери. На необхідність розв’язання 
різноманітних проблем, пов’язаних із розвитком ідеї 
педагогічної взаємодії, вказують сучасні українські 
вчені Л. Велітченко, О. Глузман, М. Коць, В. Курило, 
В. Лозова, О. Матвієнко, В. Майбородова, Н. Побір-
ченко, О. Рацул, О. Рудницька, А. Троцко та інші. 

У другій половині ХХ століття проблема взаємодії 
викладачів і студентів продуктивно розроблялася в пе-
дагогіці в різних аспектах: як педагогічне спілкування 
(О. Бодальов, В. Кан-Калик, І. Зимня, С. Кондратьєва та 
інші); як істотна характеристика педагогічного процесу 
(В. Сластьонін); як діяльність, спрямована на розвиток 
того, хто навчається, становлення його особистісної 
позиції, підтримку проявів його самостійності (О. Газ-
ман, Н. Михайлова, С. Юсфін); як сукупність педаго-
гічних ситуацій (І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос 
та інші); як інтеракція, тобто навчання в малих групах 
(«cooperative learning”) Р. Славін («Навчання в коман-
ді»), Д. Джонсон і Р. Джонсон («Учимося разом»), 
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Шл. Шаран («Групові дослідження»), а також Ел. Арон-
сон, Спенсер Каган та інші;  як організація навчального 
співробітництва у колективних, кооперативних, групо-
вих формах роботи (О. Донцов, В.  Дьяченко, О. Заха-
ренко, Х. Лійметс, А. Петровський, В. Фляків, Д. Фель-
дштейн, Г. Цукерман, С. Якобсон).

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» [6]. 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 ба-
зової професійної освіти бачиться як питання про спів-
відношення традиційної парадигми та інноваційних 
технологій. На наш погляд, тут доцільно дотримувати-
ся виваженого раціонального розуміння цієї взаємоза-
лежності. У разі, коли перероблена традиція стає не-
минучою основою для нововведень, для майбутнього 
зникає конфлікт між традицією та нововведенням.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є виявлення гуманістичної 

сутності ідеї педагогічної взаємодії та аналіз сучасних 
технологій, розкриття певних особливостей та прак-
тичних здобутків їх реалізації на практиці вищої шко-
ли задля уникнення прорахунків та недоліків у сучас-
них умовах розбудови системи вищої освіти України. 

Результати дослідження.
Провідною сучасною педагогічною технологією, 

в основі якої закладена суб'єкт-суб'єктна взаємодія є 
інтерактивне навчання. На нашу думку, інтерактивне 
навчання слушно розглядати як інтерактивний варі-
ант організації педагогічної взаємодії в навчальному 
процесі (що передбачає метод занурення в спілкуван-
ня була розроблена М. Щетініним). Виходячи з цього 
можна схарактеризувати такі особливості:

 процес навчання відбувається в груповій спіль-• 
ній діяльності, де група розглядається як суспіль-
ство в мініатюрі, тобто навички спільної роботи 
та міжособистісного спілкування, отримані у ході 
навчання,студент у подальшому зможе використову-
вати у реальній професійній діяльності (тобто вирі-
шуються три завдання: пізнавальне, комунікативно-
розвивальне, соціально-орієнтовне завдання).

важливість навчитися виявляти позитивні та нега-• 
тивні зразки взаємодії (за Г. Цукерман – цьому про-
понує навіть приділити певний час), тобто навичкам 
попередження виникнення конфліктів, не перенесен-
ня робочого конфлікту на міжособистісні стосунки 
на поза площини ділового спілкування(аудиторією), 
демонстрації переваг та результативності роботи 
згуртованої групи («важливість усвідомлення не 
змістових помилок, а саме ходу взаємодії, тобто 
апелювання до людських якостей-доброзичливості, 
толерантності, чемності та ін.);
дотримання діалогічних форм взаємодії, безперерв-• 
ного діалогу;
вирішення нестандартної постановки проблеми у • 
ході внутрішньогрупової співпраці;
зникнення більш вираженої у навчальній взаємодії • 
асиметричності позицій викладача і студента, ніж у 
ході виховної; викладач постає ініціатором вирішен-
ня навчальних завдань, та координатором процесу 
спілкування, інтерпретатором досягнення групової 
мети (результату).

Однією з таких технологій, що з’явилася ще в 60-х 
роках ХХ століття і здобула велике визнання та по-
ширення значно пізніше, після її залучення до галузі 
спорту, є коучинг. Сьогодні коучингом вважають таку 
технологію, яка «сприяє балансуванню співпраці в 
команді завдяки цілеспрямованій та динамічній кому-
нікації учасників для досягнення певних цілей» [3]. 
Оскільки будь-яка співпраця в спортивній команді, 
у вищій школі або у колективі на виробництві, тоб-
то у професійній діяльності неможлива без процесу 
комунікації, науковці, шукаючи способи полегшен-
ня сприйняття нового матеріалу у процесі навчання, 
звернули увагу на коучингові вміння, зокрема їх кому-
нікативну складову. 

У цьому аспекті, використовуючи наукові доробки 
вчених П. Зеуса, Дж. Коннора, А. Ладжес, К. Ларіна, 
Г. Макліна, С. Скіфінгтона, Є. Толберта, Б. Янга та ін-
ших, дозволимо собі аргументувати педагогічну вза-
ємодію, яка лежить в основі теорії коучингу, що була 
останнім часом запозичена до освітянської сфери. Так, 
П. Зеус вважає, що педагог- коучер повинен оперувати 
такими елементами комунікації: умінням встановити 
клімат довіри, емпатією, умінням сприймати дово-
ди співрозмовника, здатністю ставити питання, чітко 
формулювати ідеї, дотримуватися конфіденційності 
й стимулювати само мотивацію. Цим відкривається 
перспектива організації педагогічної взаємодії агентів 
навчального процесу з метою формування активної та 
творчої особистості, гармонійний розвиток якої вимі-
рювався би не кількістю засвоєних нових понять або 
загальним обсягом навчальної інформації, а її швидким 
і раціональним добором та вмінням гнучко їх викорис-
товувати в майбутніх професіональних ситуаціях. Крім 
того, організація педагогічної взаємодії із залученням 
принципів коучингу дозволить економно витрачати 
відведений на роботу час та розумно організовувати 
життя учасників навчального процесу, що сприяти-
ме розвитку генетично зумовлених нахилів кожного. 
Отже, поступове запозичення з бізнесу технології коу-
чингу у сферу освіти сприятиме професійній підготов-
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ці майбутніх фахівців до роботи в реальному житті, їх 
вмінню взаємодіяти та працювати у команді.

Так, у Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти акцентується, що зміст 
базової і повної загальної середньої освіти створює 
передумови для індивідуалізації навчання, запро-
вадження особистісно-орієнтованих педагогічних 
технологій, формування соціальної, комунікативної, 
комп’ютерної та інших видів компетентності учнів. 
Стає очевидним, що з появою комп’ютерів практич-
но в кожному навчальному закладі, а також удома 
період кінця ХХ століття ознаменувався розквітом 
новітніх web-технологій, уможливив індивідуаліза-
цію навчання.

Певна річ, що сьогодні викладач повинен оволо-
діти технологію взаємодії в інтерактивному режимі. 
Психолого-педагогічні аспекти такої взаємодії, на 
нашу думку, базуються на особистісно-орієнтованому 
підході в освіті, коли студент стає на чолі процесу на-
вчання, його активним суб'єктом, а викладач – компе-
тентним консультантом і помічником, який допомагає 
формувати пізнавальну самостійність того, кого на-
вчає. Таким чином, сучасні засоби комунікації відкри-
вають перед викладачами та студентами нові освітні 
можливості. Об’єктивні процеси інформатизації та 
гуманізації системи освіти ХХІ століття передбача-
ють створення сприятливих обставин для отримання 
нових знань людиною протягом усього життя, неза-
лежно від її соціального статусу, географічного зна-
ходження , фізичного стану або графіку зайнятості. 
Процес педагогічної взаємодії викладача та студентів, 
дистанційованих у просторі, зумовлює нову освітню 
тенденцію, появу дистанційної форми навчання. 

Дистанційна освіта визначається як форма на-
вчання на відстані, «за якої «доставка» навчального 
матеріалу та навчальна взаємодія педагога і студентів 
відбувається за допомогою сучасних технічних за-
собів (телебачення, радіо, комп’ютерна мережа)» [5, 
с. 142]. Дистанційна освіта стає помітною складовою 
системи вищої школи ХХI століття як найбільш пер-
спективна, синтетична, гуманістична та інтегральна 
форма отримання освіти. Так, у 1987 році було створе-
но Європейську асоціацію університетів дистанційно-
го навчання (ЄАУДО; European Association of Distance 
Teaching Universities, EADTU), куди входять універ-
ситети з понад 22 країн, основною функцією яких є 
заочне навчання цільових груп за допомогою методів 
дистанційного навчання, а також асоціації універси-
тетів, де більшість студентів вчиться на очній основі, 
однак існує можливість і заочного навчання.

Дистанційне навчання передбачає специфічну пе-
дагогічну систему, для якої характерна наявність май-
же всіх способів організації взаємодії агентів навчаль-
ного процесу, що мають форму діалогу. Ефективність 
організації педагогічної взаємодії агентів такого кому-
нікативного акту зумовлена низкою факторів, а саме: 
змістом дисципліни (змістом та метою навчання), фо-
новими факторами (розміром навчальної групи, рів-
нем інтелектуального розвитку, етнічною приналеж-
ністю тощо), засобами комунікації (мовою діалогу, 
формою та якістю зв’язку), формою контролю. 

Головними завданнями викладача для досягнення 
успіху у викладанні дистанційного курсу, на думку 
вченого-педагога Мура, є створення умов, за яких вза-
ємодія учасників навчального процесу зорганізуєть-
ся з мінімальним втручанням у діяльність студентів. 
Тобто педагогу слід регулярно залучати студентів до 
участі у вирішенні різноманітних завдань з метою 
моніторингу їх прогресу, приділяти увагу кожному 
із учасників; особливо студентам із низьким рівнем 
спрямованості на самостійну діяльність й, водночас. 
Учений також підкреслює, що студенти часто від-
чувають певний острах через свою ізольованість, і 
це обов’язково повинно враховуватися викладачами 
у ході організації педагогічної взаємодії [8, с. 142]. 
Низький рівень володіння механізмами комунікації 
стає причиною виникнення конфліктів, проблем, роз-
чарувань і невдач як для самих студентів, так і їх ви-
кладачів. Адже, з одного боку, відсутність прямого 
очного спілкування між студентом і викладачем, коли 
поруч немає людини, яка могла б емоційно забарвити 
знання, є значним мінусом для процесу навчання. А з 
іншого, у такій спосіб навчання викладачеві складно 
створити творчу атмосферу в навчальній групі.

Оскільки на сучасному етапі розвитку системи 
дистанційного навчання основний акцент ставиться 
на розробці інструментарію цієї системи, питання 
взаємодії суб'єктів такого освітнього процесу ще не 
отримало достатнього обґрунтування, а це породжує 
низку певних проблем в освітній практиці дистанцій-
ного навчання. Так, спілкування з комп’ютером, яке є 
значно менше емоційним, ніж спілкування з виклада-
чем в аудиторії, стає причиною виникнення емоційно-
психічного дискомфорту, психологічного стресу. До 
того ж, студенти деяких спеціальностей часто відчу-
вають нестачу практичних занять. Відсутність постій-
ного контролю над студентами, що протягом довгого 
історичного періоду для української людини вважався 
потужним спонукальним стимулом, також іноді дає 
негативні наслідки, що потребує пошуку висококвалі-
фікованих фахівців, які досконало володіють механіз-
мами комунікації. Побудова якісних мультимедійних 
курсів передбачає високу кваліфікацію їх розроблю-
вачів – не тільки фахівців з предметної галузі – ху-
дожника, програміста, а таких спеціалістів, які при 
створенні програм ураховували б інтерактивні мож-
ливості їх продукту. 

Сучасні електронні засоби комунікації надають 
широкі можливості взаємодії студентів із навчальним 
матеріалом. Навчальний матеріал постає об'єктом на-
вчальної взаємодії, що зумовлює активну пізнавальну 
позицію студента як суб'єкта навчального процесу. 
Студентові доводиться самостійно конструювати свої 
знання, вести діяльність щодо пошуку необхідної ін-
формації у системі Інтернет або на спеціалізованих 
носіях (компакт-дисках, в електронних бібліотеках), а 
також самостійно її аналізувати.

Після отримання студентом потрібного йому на-
вчального матеріалу, він приступає до опанування 
одержаної інформації, що відбувається через вза-
ємодію із віддаленими співрозмовниками (суб'єктами 
навчального процесу). Тут важлива роль належить 
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викладачеві, якому слід допомогти студенту орга-
нізувати його діяльність та вмотивувати її, надати 
консультацію, відповісти на всі питання та оцінити 
досягнення студента після проведення тесту, певної 
роботи щодо творчого проектування тощо. Процес пе-
дагогічного спілкування з викладачем має стимулю-
вати бажання студента продовжувати діалог з метою 
досягнення певної навчальної мети. Викладач також 
ініціює дискусії між студентами з навчальної теми, 
які можуть відбуватися у формі форумів, конферен-
цій, чат-дискусій та тощо. Важливою метою педагога 
у процесі його взаємодії із студентами стає надання 
можливості кожному із учасників навчального про-
цесу поставити запитання, а також запропонувати 
свої коментарі, запитання або зауваження у відповідь. 
Проте, діалог як партнерська взаємодія може відбува-
тися не тільки з викладачем, а й з іншими агентами 
навчального процесу. Взаємообмін досвідом навчан-
ня, участь у відеоконференціях, дискусіях, листуван-
ня електронною поштою – усе це розвиває у студента 
універсальні комунікативні вміння, безумовно корис-
ні для подальшої професійної діяльності. 

Отже, дистанційну форму освіти розуміють як ці-
леспрямований інтерактивний, асинхронний процес 
взаємодії суб'єктів і об'єктів навчання між собою та із 
засобами навчання, причому процес навчання індифе-
рентний до їхнього просторового розташування. 

Загалом, серед найважливіших переваг дистан-
ційного навчання можна визначити, по-перше, мож-
ливість спілкуватися та звертатися до викладача будь-
коли, як що виникає питання, не боячись потурбувати 
викладача в незручний час. По-друге, у студента не 
виникає відчуття конфузу, отже, він може поставити 
будь-яке питання, навіть таке, яке би «посоромився» 
поставити у присутності всієї навчальної групи. По-
третє, як свідчить практика, студенти часто віддають 
перевагу коротким порадам, ніж детальному пояснен-
ню, тому що вони стимулюють творче вирішення на-
вчальних завдань та надають можливість самоконтро-
лю своїх знань, загострюють відчуття студентом своєї 
перемоги. Також одним із важливих факторів викорис-
тання інформаційних технологій є незалежний контр-
оль успішності навчальної діяльності студента, що 
відбувається без присутності екзаменатора. А це, з од-
ного боку, зменшує стресове напруження, а з іншого, 
сприяє об’єктивності оцінювання. До того ж, оскіль-
ки взаємодія в інформаційній мережі відбувається 
за законами взаємодії між людьми, робота в системі 
Інтернет формує у студентів навички спілкування на 
відстані, ділового листування, що особливо важливо в 
часи всесвітньої комп'ютеризації та поширення між-
народних зв’язків. Певна річ, що у зв’язку із широким 
використанням інформаційних технологій змінюється 
роль навчальної книги. Підручник повинен уже бути 
не головним джерелом навчальної інформації, а гідом, 
який веде до творчості, мистецтва та бажання до са-
моосвіти. Тому, природно, що традиційна парадигма 
освіти «викладач – підручник (інформація) – студент» 
у сучасній вищій школі доповнюється новою схемою 
«студент – телекомунікаційні технології –викладач», 
що тенденцію до опосередкованих форм організації 

педагогічної взаємодії і, водночас, пропонує творчий 
підхід до пошуку та аналізу запропонованої інформа-
ції для вирішення педагогічних завдань. Викладач у 
процесі навчання, розмістивши в інформаційній базі 
певний навчальний продукт – інформацію, створює 
авторизовану веб-сторінку, на якій розміщені мето-
дичні матеріали для конкретного освітнього процесу. 
Студент, у процесі виконання завдання, створює свій 
продукт і розміщує його у тій же інформаційній базі, 
наділяє своїми ознаками, створюючи свою авторизо-
вану сторінку. Педагог має можливість контролювати 
і коректувати роботу студента при необхідності, пра-
цюючи з ресурсом, створеним окремим студентом або 
групою студентів. Агенти системи впливають один на 
одного у процесі інтерактивної взаємодії, а в потріб-
ний момент викладач коригує процес у позитивному 
напрямку. Такі освітні електронні портали являють со-
бою структуровану інформаційно-освітню систему. ЇЇ 
основні функції – це інтеграція освітніх ресурсів регі-
ону всіх рівнів освіти. В основу структури такого пор-
талу покладена найпростіша модель комунікації, що 
окреслює рух інформації від суб'єкта до об'єкта через 
діяльність суб'єкта, де суб'єкт – це автор інформації, 
вид діяльності – це діяльність агента, а адресна гру-
па – це об'єкт, на який спрямована діяльність. Усі три 
компоненти об'єднані інформаційним ресурсом. Про-
понована модель дозволяє визначити основні шляхи 
та умови організації опосередкованої форми взаємодії 
учасників навчального процесу у відкритій системі 
освіти за допомогою електронних технологій. 

Тьюторство як сучасне педагогічне явище досліджу-
валось багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими 
(Л. Бендова, Г. Беспалов, М. Бейнтон, И. Ворожцова, 
Ч. Ведемейер, Р. Гаррисон, Г. Гуртовенко, Ю. Дераж-
не, Н. Костіна, Н. Рибалкіна, А. Чернявська та інші. Як 
свідчить аналіз, у зарубіжній практиці тьютор асоцію-
ється, з одного боку, із дистанційним навчанням, а з ін-
шого, з позицією групового тьютора (анг.– form tutor). 

Аналіз дефініцій визначення поняття «тьюторство», 
які пропонуються сучасними вітчизняними науковця-
ми, дозволяє зробити висновок про те, що більшість 
дослідників розглядають це явище як педагогічний су-
провід, тобто як допомогу студенту у визначенні інди-
відуальної траєкторії його діяльності, вирішенні про-
блем, що виникають в навчальному процесі.

Суттєвою умовою навчання в рамках тьютор-
ської системи є малі групи студентів. Однак це зовсім 
не означає, що студентам навчальний матеріал «роз-
жовують і в рот кладуть». Навпаки, студенти вчаться 
самостійно шукати потрібну інформацію, аналізувати 
та творчо мислити. Англійці, як і раніше, вважають, 
що студент, якому завжди говорять, що та як робити, 
ніколи не зможе стати гарним бізнесменом. Студент 
повинен учитися думати самостійно. 

Одною із провідних вимог сучасної наукової ді-
яльності є міждисциплінарні дослідження. Студентам 
необхідно сформувати розуміння міждисциплінар-
ності будь-якої науки, отримати навички науково-
дослідницького характеру. Такий підхід сприяє 
створенню можливості мобілізації отриманих теоре-
тичних знань для вирішення професійних завдань. 
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ПСИХОЛОГІЯ

Усвідомлення студентами у ході такого творчого на-
вчання своєї конкурентоспроможності заохочує їх до 
подальшого підняття свого престижу на всіх етапах 
професійної діяльності. Цим зумовлено поширення 
тьюторських занять, у яких «процес учіння побудо-
вано в основному на самостійній роботі студентів, а 
процес викладання полягає у здійсненні контролю за 
рівнем виконаних завдань, а також у наданні проміж-
ної консультативної допомоги» [4, с. 100]. Під час зу-
стрічі з журналістами в м. Києві 31 серпня 2010 року 
керівник Експертної комісії з питань освіти партії 
«Сильна Україна» С. Вєтров підкреслював, що не ма-
тематики або фізики потрібно вчити, а математикою 
і фізикою. За допомогою предметів педагог повинен 
навчати головному – як стати особистістю, реалізу-
вати себе, досягти успіху, жити в гармонії з собою 
і суспільством». На його думку, Україні поступово 
необхідно переходити до системи тьюторства, коли 
педагог є консультантом для студента, а сам процес 
навчання проходить за індивідуальними програмами 
з метою розкрити талант кожного агента навчально-
го процесу. Система тьюторства розроблена з метою 
максимального задоволення особливих потреб і на-
вчальних інтересів студентів. Викладачі-тьютори 
постійно організовують науково-дослідницьку діяль-
ність студентів. Таким чином, дослідницькі навички, 
необхідні у навчальній і після закінчення ВНЗ діяль-
ності, формуються у студентів з самого початку. 

Характерною рисою педагогічної взаємодії на 
заняттях такого типу виявляється міцний контакт 
між студентами й викладачами. Педагог виступає 
не тільки передавачем купи знань, але й учить під-
опічного самостійно мислити та діяти. Так, головною 
метою тьютора, на відміну від викладача традиційно-
авторитарного типу, є пріоритетні практичні аспекти 
засвоєння навчальної інформації та навичок, тобто 
забезпечення підтримки, моніторингу, координації 
та розкриття механізмів саморозвитку. Як свідчить 
аналіз наукової літератури, термін «тьютор» в укра-
їнській педагогіці більш асоціюється з дистанційним 

або електронним on-line або off-line формами навчан-
ня, коли тьютор взаємодіє на індивідуальній основі зі 
студентом, надаючи «консультативно-проектні» по-
слуги щодо засвоєння останнім навчального матеріалу 
та адекватного оцінювання прогресу на цьому шляху. 
На думку Ю. Деражне, «тьютор у системі відкритої 
освіти є найважливішим системоутворюючим компо-
нентом, виконуючи функції викладача, консультан-
та, методиста і наставника» [2, с. 5]. Сьогодні термін 
«тьторство» вживається у багатоманітному просторі 
педагогічної діяльності, обслуговуючи різні органі-
заційно – педагогічні сфери, а саме: викладання, на-
ставництво, консультування, консалтинг, кураторство, 
коучинг, електронне навчання та ін.

Висновки.
До сучасних педагогічних технологій, що спира-

ються на суб'єкт-суб'єктну взаємодію належать:
інтерактивні технології, які нами визначаються як 

такі, в основі яких лежить діалогова взаємодія; 
тьюторство, в основі якого лежить середньовічна • 
традиція аргументів та диспутів. Тьютор допомагає 
в розвитку здібностей логічного мислення і розу-
міння навчальної інформації, отриманої в ході лек-
цій та в результаті роботи в бібліотеці. Тьютор – це 
керівник і викладач в одній особі. В Україні сьогод-
ні тьюторство більше співвідноситься з дистанцій-
ними формами навчання.
коучинг, яка, як свідчить проведений науковий по-• 
шук, здобула велике визнання та поширення на-
прикінці 90-х рр. Під коучингом вважають таку 
технологію, яка «сприяє балансуванню співпраці в 
команді завдяки цілеспрямованій та динамічній ко-
мунікації учасників для досягнення певних цілей» 
[8]. Оскільки будь-яка співпраця у вищій школі або 
у реальній професійній діяльності неможлива без 
процесу комунікації, науковці звернули увагу на 
коучингові вміння, зокрема їх комунікативну скла-
дову (уміння встановити клімат довіри, сприймати 
доводи співрозмовника, емпатією, здатністю чітко 
формулювати ідеї й стимулювати само мотивацію).
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Концептуальні основи функціонування методичної  

системи фізичного виховання студентів-аграріїв
Грибан Г.П.

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотації:
Розглядаються концептуальні 
основи функціонування мето-
дичної системи фізичного ви-
ховання студентів аграрних уні-
верситетів. Вперше розроблено 
методологію створення моделі 
методичної системи фізичного 
виховання, розкриті її компонен-
ти (мета, зміст, методи, засоби і 
організаційні форми навчання), 
шляхи функціонування у на-
вчальному процесі з фізичного 
виховання. Визначено принципи, 
специфічні особливості, процес 
проектування і реформування 
методичної системи фізичного 
виховання студентів-агараріїв.

Грибан Г.П. Концептуальные основы 
функционирования методической систе-
мы физического воспитания студентов-
аграриев. Рассматриваются концептуальне 
основы функционирования методической 
системы физического воспитания студентов 
аграрных университетов. Впервые разрабо-
тано методологию создания модели мето-
дической системы физического воспитания, 
раскрыты ее компоненты (цель, содержа-
ние, методы, средства и организационные 
формы обучения), пути функционирования 
в учебном процессе c физического воспита-
ния. Определены принципы, специфические 
особенности, процесс проектирования и ре-
формирования методической системы физи-
ческого воспитания студентов-аграриев. 

Gryban G.P. The conceptual principles 
of the functioning of the methodical 
system of physical training of 
agricultural students. The paper 
considers the conceptual principles of 
the functioning of the methodical system 
of physical training of  agrarian university 
students. The author is the first to develop 
the methodology of creating the model of 
the methodical system of physical training, 
to specify its components (aim, content, 
methods, means and organizational forms 
of training), as well as the ways of their 
functioning in the physical training process. 
The author also determines the principles, 
specificities, the process of projecting and 
reforming the methodical system of physical 
training of agricultural  students.

Ключові слова:
методична система, фізичне 
виховання, методологія, кон-
цепція, системний підхід.

методическая система, физическое 
воспитание, методология, концепция, 
системный подход.  

methodical system, physical education, 
methodology, conceptions, system 
approach. 

Вступ.1

Навчальний процес з фізичного виховання студентів 
аграрних університетів являє собою складну систему, 
яка має багато компонентів. Поняття системи охоплює 
різні сторони цілісного навчального процесу: його бу-
дову (структуру), зміст, способи функціонування, за-
соби впливу, форми розвитку тощо. Методична систе-
ма фізичного виховання студентів-аграріїв ієрархічно 
входить в єдину систему вищої педагогічної освіти і 
являє собою цілісне утворення, яке дозволяє формува-
ти і забезпечувати студентів: спеціальними знаннями, 
життєво важливими руховими уміння і навичками, 
гармонійним розвитком форм і функцій організму, 
добрим здоров’ям, творчим довголіттям, вольовими, 
духовними і естетичними якостями особистості тощо. 
Ці теоретичні положення є науково-методологічною 
основою методичної системи фізичного виховання, 
що має свої тісно взаємозв’язані загальні принципи: 
принцип зв’язку фізичного виховання з професійною 
діяльністю (“принцип прикладності”); принцип все-
бічного гармонійного розвитку особистості студента; 
принцип оздоровчої спрямованості фізичного вихо-
вання; принцип раціонального проведення дозвілля і 
залучення до цього інших.

Оновлення методичної системи фізичного вихо-
вання студентів аграрних університетів принципово 
важливо для забезпечення переходу від традиційного 
навчального процесу до інноваційного, спрямованого 
на формування практичних вмінь і навичок ціннісного 
ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. 
У сучасній системі фізичного виховання існують різні 
підходи до вирішення програмних завдань майбутніх 
фахівців аграрного сектору, але вони носять деклара-
тивний та безсистемний характер, тоді як запорукою 
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успішності впровадження будь-чого нового є систем-
ність та чітке бачення кінцевої мети.

Функціонування методичної системи фізично-
го виховання може бути ефективним лише за умови 
використання системного підходу, тобто системного 
аналізу фізичного виховання у ВНЗ та системного 
синтезу моделі методичної системи та її дослідження. 
На основі системного підходу до поняття методики 
навчання, в якому всі компоненти навчального проце-
су утворюють єдине ціле із визначеними внутрішні-
ми зв’язками, А.М. Пишкало [10], визначив методич-
ну систему навчання як сукупність п’яти ієрархічно 
пов’язаних компонентів: цілей навчання, його змісту, 
методів, засобів і організаційних форм навчання, що 
утворюють єдину цілісну функціональну структуру, 
орієнтовану на досягнення мети навчання. 

Однак, як зауважує Ю.В. Триус [11, c. 6] “традиційна 
модель методичної системи, запропонована А.М. 
Пишкало, є плідною за умов повного управління 
процесом навчання в освітньому закладі та його 
суворої регламентації, а також за умов стабільності 
навчальних планів, навчальних програм, повного 
методичного забезпечення навчальних предметів”, що 
нині не відповідає реальній дійсності, що склалася в 
системі фізичного виховання студентів. Навчальний 
процес з фізичного виховання в аграрних університетах 
характеризується нестабільністю, стрімким розвитком, 
а в певних випадках і занепадом, тому концепція 
методичної системи навчання в традиційному вигляді 
в освітній галузі вже неадекватна ситуації, що 
склалася в системі фізкультурно-оздоровчої освіти, 
і потребує нового розвитку, відповідно до змін, що 
відбуваються в соціально-економічній та науково-
культурній сферах.

Створення методологічних засад для конструю-
вання методичної системи фізичного виховання сту-
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дентів аграрних університетів вимагає застосування 
системного і комплексного підходів до навчального 
процесу.  При цьому необхідно: 1) визначити компо-
ненти системи і вияснити їх зміст; 2) обґрунтувати 
необхідність функціонування кожного компонента 
системи; 3) виявити системоуворюючі зв’язки; 4) по-
казати відповідність компонентів всередині системи 
та функціональне існування системи.

Звертаючись до досліджень Ю.В. Триуса [11], 
можна впевнено стверджувати, що створення мето-
дичної системи фізичного виховання також вимагає 
обов’язкового розгляду відносин “викладач-студент” 
та “студент-викладач” через сучасні підходи: систем-
ний, комплексний, структурний, діяльнісний, дифе-
ренційований, індивідуальний, суб’єктно-суб’єктний, 
творчий [2, 4, 5, 9], компетентнісний [6] та особистіс-
но орієнтований [3]. За технологічного підходу [7] не 
може бути методу спроб і помилок: усі дії викладача 
мають цілеспрямовано вести студента до зазделегіть 
поставленої мети.

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
національного агроекологічного університету

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в розкритті концеп-

туальних основ функціонування методичної систе-
ми фізичного виховання студентів-аграріїв. Завдання 
дослідження направлені, вперше в теорії і методиці 
фізичного виховання та педагогіці, розкрити шляхи 
побудови методичної системи фізичного виховання 
студентів. Для розкриття мети досліджень викорис-
товувався аналіз і синтез літературних джерел, дис-
ертаційних досліджень та навчального процесу. До-
слідження проведені на кафедрі фізичного виховання 
Житомирського НАЕУ та аграрних ВНЗ України. 

Результати дослідження. 
Теоретичною основою для створення методичної 

системи фізичного виховання студентів-аграріїв є: 
1) концепція цілісності навчально-оздоровчого та 

освітньо-виховного процесу кафедри фізичного 
виховання, яка в своїй діяльності об’єднує дії 
ректорату, вченої ради, спортивного клубу, сту-
дентського профкому, клубів за інтересами та інші 
структури і підрозділи ВНЗ, які сприяють: удоско-
наленню навчально-спортивної бази; збереженню 
фізичного виховання як навчальної обов’язкової 
дисципліни у ВНЗ; впровадженню інноваційних 
технологій фізичного виховання; впровадженню 
позанавчальних заходів фізкультурно-оздоровчої 
спрямованості (фітнес-програм аеробної, силової, 
гімнастичної спрямованості), формуванню і вихо-
ванню особистості студента; 

2) концепція активізації навчально-освітньої, 
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
діяльності студентів, яка об’єднує навчальні, 
позанавчальні і самостійні заняття та всі заходи 
спортивно-оздоровчого спрямування для розвит-
ку мотивації і інтересів у студентів до збільшення 
рухової активності та позитивного ставлення до 
засобів фізичного виховання;

3) концепція гнучких педагогічних, психологічних, 
фізкультурно-освітніх, медико-гігієнічних, безпе-
ки життєдіяльності, екологічних, організаційно-
управлінських здоров’язбережувальних технологій. 
Розглядаючи сукупність компонентів традиційної 

методичної системи навчання в освіті [2, 8, 9, 10 та ін.] 
можна стверджувати, що вони утворюють певну під-
систему єдиної системи, яку називають технологією 
навчання. Ключовими поняттями сутності методичної 
системи фізичного виховання є “дидактична система”, 
“система фізичного виховання” і “методична система 
фізичного виховання”. Виходячи з такої структури, 
можна визначити цільовий, змістовий, організаційно-
технологічний та контрольно-оціночний компоненти 
методичної системи навчання [1, с. 26; 11]. Сучасна 
модель методичної системи фізичного виховання 
студентів-аграріїв, може відповідати принципам, за-
пропонованим Н.В. Морзе [8, с. 24], адаптованим до 
специфіки її функціонування, а саме: 
1. Предметність моделі. Модель методичної си-

стеми фізичного виховання студентів агарних 
університетів може включати різні сукупності 
компонентів, які можуть знаходитися в специфічних 
відношеннях між собою, що стосується лише цієї 
моделі. Отже, методична система може відрізнятися 
від інших таких систем і мати певні особливості 
притаманні лише їй. 

2. Локальність моделі. Істотні розходження в системі 
фізичного виховання студентів в різних ВНЗ, 
особливості навчального процесу та інфраструктура 
університетів вимагають в моделі методичної 
системи враховувати не тільки розходження у 
навчальному процесі, але й особливості його 
функціонування, що склалися в конкретному на-
вчальному закладі. Таким чином, в удосконаленій 
моделі методичної системи необхідно враховувати 
локальні особливості навчального процесу конкрет-
ного ВНЗ, тобто передбачити внесення коректив до 
моделі, яка буде впроваджена в навчальний процес 
іншого ВНЗ. 

3. Динамічність моделі. Компоненти методичної систе-
ми фізичного виховання знаходяться у постійному 
розвитку, часто змінюються зв’язки, які обумовлені 
розвитком соціально-економічної системи. Особли-
во в останні роки у фізичному вихованні студентів 
існує нестабільність: змінюється кількість годин у 
навчальному плані, вилучається фізичне вихован-
ня на старших курсах, низький або високий рівень 
матеріально-технічного забезпечення призводять 
до швидких змін в змісті навчального процесу, 
змінюються вимоги до ППФП, які впливають на 
мету, зміст, методи, засоби і форми навчання. Тому в 
методичній системі, як моделі фізичного виховання 
студентів, необхідно передбачати загальний розви-
ток дисципліни, виділити компоненти, де можливий 
розвиток їх змісту, перебудова структурних зв’язків. 
При проектуванні методичної системи фізичного 

виховання студентів аграрних університетів необхід-
но враховувати, що: 1) об’єктом дослідження є систе-
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ма фізичного виховання студентів, а методична сис-
тема не одне і те ж саме, тобто в цьому об’єкті можна 
виділити кілька систем в залежності від мети дослі-
дження; 2) при виділенні методичної системи фізич-
ного виховання відбувається штучне виокремлення 
проблеми, що досліджується, з оточуючого середо-
вища. Таке виокремлення насправді являє собою аб-
страгування, при якому існує реальна єдність системи 
і середовища; 3) при виділенні методичної системи, 
необхідно чітко встановити: а) компоненти системи, 
б) компоненти її середовища (оточення), в) істотні 
(системоутворюючі) зв’язки між компонентами сис-
теми, г) істотні зв’язки з середовищем (оточенням); 4) 
кожний компонент (підсистема) може розглядатися як 
самостійна система. При цьому слід усвідомлювати і 
точно дотримуватися вибраного рівня відмінності між 
ними; 5) якісне функціонування методичної системи 
залежить від якості її структурних компонентів, ха-
рактеру їх взаємозв’язків та зв’язків між даною сис-
темою і середовищем; 6) запровадження нової моделі 
методичної системи фізичного виховання в аграрних 
університетах не повинно викликати руйнівних змін 
у сучасній системі освіти, зберегти національні до-
сягнення та історичні традиції формування ППФП 
фахівця-аграрія. 

Окрім того, враховуючи дослідження інших систем 
[11], при проектуванні методичної системи фізичного 
виховання необхідно враховувати її специфічні осо-
бливості: цілісність – залежність кожного компонента 
системи від його місця і функцій в системі; структур-
ність – функціонування методичної системи зумовле-
не не особливостями її окремих компонентів, а влас-
тивостями її структури; взаємозалежність системи 
і середовища – система формується і проявляє свої 
властивості в процесі взаємовпливів із її оточенням; 
ієрархічність – кожний компонент методичної систе-
ми може розглядатися як система, а сама методична 
система є елементом більш широкої системи (системи 
фізичного виховання як сукупності соціальних і пе-
дагогічних підсистем); множинність описів – склад-
ність кожної системи та їх адекватне пізнання вима-
гають побудови різних моделей, кожна з яких описує 
лише певний аспект методичної системи.

Процес проектування і реформування методичної 
системи фізичного виховання підкоряється відомим 
закономірностям [11]. 
1. Закономірності, пов’язані з внутрішньою будовою 

самої системи, коли зміна одного або кількох її 
елементів спричинює необхідність зміни всієї си-
стеми загалом. Наприклад, з появою і широким ви-

користанням інноваційних здоров’язбережувальних 
та здоров’яформуючих технологій фізичного вихо-
вання, розширюються можливості організації на-
вчального процесу, переглядаються зміст, форми і 
методи навчання. 

2. Закономірності зовнішніх зв’язків системи визнача-
ються тим, що методична система фізичного вихован-
ня функціонує в певному соціально-економічному 
і культурному середовищі, яке має безпосередній 
вплив на її існування. Такому впливу можуть 
піддаватися як всі компоненти системи загалом, так і 
окремі її елементи. Найбільший вплив спрямовується 
на основний компонент методичної системи – мету 
фізичного виховання. Виходячи з вищесказаного, 
стає зрозумілим, що методична система фізичного 
виховання являє собою складне динамічне утворен-
ня. При цьому, щоб зафіксувати окремий компонент 
системи і виявити динаміку її зміни в навчальному 
процесі (системі фізичного виховання), необхідно 
зупинитися на такому фіксованому компоненті як 
мета фізичного виховання, як найбільш конкретний 
і чітко визначений елемент. 
Вдосконалення методичної системи фізичного 

виховання повинне також враховувати, що будь-яка 
зміна одного з компонентів системи обов’язково відо-
бразиться на інших. Тому при  вдосконаленні мето-
дичної системи необхідно дотримуватися принципу 
взаємозв’язаності, який вимагає чітко встановити і 
врахувати, до яких наслідків призведуть зміни окре-
мих її елементів на всі інші компоненти. 

Принцип взаємозв’язаності доповнюється вимо-
гою розгляду всіх взаємозв’язків у системі тобто до-
триманням принципу повноти. Цей принцип вимагає, 
при вдосконаленні методичної системи фізичного ви-
ховання, приділяти увагу кожному її компоненту. Вка-
зані принципи “проектуються” в конкретні методичні 
положення, направлені на удосконалення фізичного 
виховання студентів аграрних університетів. 

Висновки. 
Реалізація концептуальних основ створення моделі 

методичної системи фізичного виховання студентів-
аграріїв є підсумком теоретичного узагальнення кон-
кретного педагогічного і методичного матеріалу, який 
отриманий шляхом визначення і розробки конкретно-
го змісту методичної системи та її компонентів.

Перспективи подальших досліджень спрямовані на 
представлення результатів дослідно-експериментальної 
перевірки ефективності моделі методичної системи фі-
зичного виховання студентів у  навчальному процесі 
аграрних університетів України. 
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Застосування дихальної гімнастики Стрельнікової   

при хронічних захворювань приносових пазух
Дикий Б.В.

Ужгородський національний університет

Анотації:
Проаналізовано, що застосування 
у лікуванні хронічних захворювань 
приносових пазух процедури проми-
вання носової порожнини за систе-
мою Хатха-Йога приводить до очи-
щення від в’язкого, густого, стійкого 
слизу, ліквідація застійних явищ у 
носовій порожнині. Використання 
дихальної гімнастики Стрельніко-
вої робить просте не травматичне 
дренування приносових пазух, що 
приводить до природного очищення 
носовій порожнини за рахунок ева-
куації секрету приносових пазух. До-
ведено, що застосування у фізичній 
реабілітації та оздоровлення проце-
дури промивання носової порожнини 
за системою Хатха-Йога в поєднанні 
з дихальної гімнастики Стрельніко-
вої дала можливість значно швидше 
та ефективніше покращити стан ді-
тей в амбулаторних умовах.

Дикий Б.В. Использование дыхательной 
гимнастики Стрельниковой при хрони-
ческих заболеваниях придаточных па-
зух. Проанализировано, что применение 
в лечении хронических заболеваний при-
даточных пазух процедуры промывания 
носовой полости по системе Хатха-Йога 
приводит к очищению от  вязкой, густой, 
стойкой слизи, ликвидации застойных яв-
лений в носовой полости. Применение 
дыхательной гимнастики Стрельниковой 
делает простое не травматическое дрени-
рование придаточных пазух, что приводит к 
природному очищению носовой полости за 
счет эвакуации секрету придаточных пазух. 
Доказано, что применение в физической 
реабилитации и оздоровления процедуры 
промывания носовой полости за системой 
Хатха-Йога совместно с дыхательной гим-
настикой Стрельниковой дает возможность 
значительно улучить состояние детей в ам-
булаторных условиях.  

Dikiy B.V. The usage of Strelnikova’s 
breathing exercises a chronic 
disease of the sinus paranasalis.  
It is analysed that using in treatment of 
the chronic diseases sinus paranasalis 
of the procedure of the washing to 
nose cavity on system Yoga brings 
about defogging from viscous, thick, 
rack slime, liquidations of the stagnant 
phenomena’s in nose cavity. Using 
the respiratory athletics Strelinikovoy 
does simple not traumatic drainage 
of the sinus paranasalis that brings 
about natural defogging nose cavity to 
account of the evacuations secret of 
the sinus paranasalis. Thereby, using 
in physical rehabilitation and recovery 
of the procedure of the washing to nose 
cavity for system Yoga with respiratory 
athletics Strelinikovoy enables 
significantly improves the condition of 
children in a dispensary condition. 
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Вступ.1

Хронічні простудні захворювання це різноманітні 
гострі інфекційні захворювання. І в першу чергу до 
них відносяться  загострення хронічних захворювань 
верхніх дихальних шляхів: носова порожнина, глот-
ка, гортань, трахея і бронхи. Проблема погіршення 
стану здоров’я школярів в Україні є взагалі однією з 
найгостріших у соціальній програмі суспільства. За 
матеріалами міністерства освіти України за останні 5 
років від різних хронічних захворювань зросла з 1,8 
тис. з кожних 100 тис. підлітків, до 1,9 тис. з кожних 
100 тис. неповнолітніх. Близько 60% дошкільників 
і школярів мають різні порушення у стані здоров’я 
(Пєшкова О.В. 2000).

Одними з найбільш поширених захворювань у 
цьому віці є хронічні запальні процеси слизистої обо-
лонки порожнини носа, що супроводжується хроніч-
ними захворюваннями приносових пазух  (синуїтів) 
катаральної форми.  Причиною, що викликає гострий 
синуїт, є респіраторна вірусна інфекція яка приводить 
до звуження просвіту носових ходів і утруднення ди-
хання. Коли запальний процес захоплює слизову обо-
лонку синусів, це також призводить до її набряку і 
утруднення виходу повітря і слизового відокремлюва-
ного з порожнини синуса, що створює додаткові умо-
ви для розмноження бактерій (А.С. Лопатін, 2002). 

Зростаюча частота хронічних простудних захво-
рювань ставить задачу в розробці нових, високоефек-
тивних та безпечних методів фізичної реабілітації за-
хворюваннями приносових пазух  катаральної форми. 
Велику актуальність, медико-соціальну значимість і 
новизну має розробка методики фізичної реабілітації 
з використанням  дихальної гімнастики за методикою 
© Дикий Б.В., 2012

Стрельнікової та методів системи Хатха-Йога для 
школярів середніх загальноосвітніх шкіл з хронічни-
ми захворювання органів верхніх дихальних шляхів 
(В.І. Бородкін, 2000).  

Тому введення в спеціалізоване поліклінічне від-
ділення ЛОР кабінету та в середні загальноосвітні 
школи, методів нетрадиційної фізичної реабілітації є 
перспективним.

Дослідження виконані відповідно зведеного плану 
кафедра курортології медичної реабілітації та фізіо-
терапії УжНУ “Клініко-патогенетичне обґрунтування 
особливостей застосування кислотосупресивних та 
цитопротекторних препаратів при медикаментозних 
гастропатіях“, по темі ДБ-654. Номер державної реє-
страції теми ДР – 0107U001182.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є розробка методики ліку-

вальної гімнастики та дослідження її ефективності в 
умовах спеціалізованого поліклінічного відділення 
ЛОР кабінету для учнів з хронічними захворювання-
ми порожнини носа (риніт) та приносових пазух  (си-
нуїтів) катаральної форми. 

Матеріали та методи.  У дослідженні взяли участь 
28 школярів, 13-14 років, з постійними запальними про-
цесами слизистої оболонки порожнини носа, що супро-
воджується хронічними захворюваннями порожнини 
носа (риніт) та приносових пазух  (синуїтів) катаральної 
форми, які між собою були розподілені у порядку до-
бровільного вибору в основну або у порівняльну групу. 
Дослідження проводились на базі спеціалізованого по-
ліклінічного відділення ЛОР кабінету м. Ужгорода. 

Учні основної групи окрім проведення процедур 
за стандартною методикою, займалися ще додатково 
за розробленою методикою лікувальної фізичної куль-



50

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

тури з використанням промивання порожнини носа за 
системою Хатха-Йоги (Джала неті), дихальної гімнас-
тики за методикою Стрельнікової.

Для з’ясування адаптаційних можливостей функ-
ціонального стану організму школярів проводилися 
лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС) під час 
занять з лікувальної гімнастики. При ЛПС врахову-
валися наступні дані: час настання покращення за-
гального стану, зникнення неприємних загальних та 
місцевих відчуттів, відновлення носового дихання, 
відсутності нежиттю. 

Об’єктивна оцінка при проведенні дослідження 
проводилась за такими  показниками функціонально-
го стану дихальної систем носа та приносових пазух:  
величини риноспірометрії (РСП), калориферного ста-
ну функції носової порожнини (КСНП), транспортної 
активності миготливого епітелію (мукоціліарний клі-
ренс) (МК), концентрації іонів водню (рН).

Показники риноспірометрії визначає ступінь утруд-
нення дихання через ніс, яке є важливою функцією но-
сової порожнини. Температура в носовій порожнині ві-
дображає її калориферну функцію, тобто є показником 
кровообігу і судинорухової реакції слизової оболонки, 
ступеня зігрівання повітря за рахунок кавернозних тіл.

Транспортна активність миготливого епітелію 
слизової оболонки носової порожнини визначається 
величиною мукоціліарного кліренсу, який забезпечує 
адекватну роботу миготливого епітелію з виділення 
слизі та його виведення, а також зменшення кашлю.

Концентрація іонів водню впливає на рухомість і 
життєдіяльність миготливого епітелію, на тонус су-
дин, активність лізоциму, функцію нюху.

Комплекс досліджуваних нами показників є од-
ними із важливих чинників які визначають захисну 
і дихальну  функцію носової порожнини. Заняття в 
групах проводилися щодня на протязі всього періоду 
лікування (2- х, 3- х тижнів). Окрім того промивання 
носової порожнини в поєднанні з дихальною гімнас-
тикою Стрельнікової додатково проводились ще вечо-
ром перед сном.

Результати дослідження. 
У табл. 1. наведено досліджувані показники РСП, 

t0H,  МК та рН при первинному обстеженні. 
З даних таблиці 2, видно, що по досліджуваним 

нами показниками школярі основної і порівняльної 
груп є однорідні (р>0,05).

Дані змін досліджуваних нами показників школя-
рів основної групи при проведені реабілітації наведе-
ні в табл. 2.

Дані змін досліджуваних нами показників школя-
рів порівняльної групи при проведені реабілітації на-
ведені в табл. 3.

Дослідження показало, що в усіх групах на кінець 
проведення курсу занять спостерігалась достовірна 
позитивна динаміка вивчених показників функціону-
вання носової порожнини: 

показники риноспірометрії достовірно знижуються, • 
а значить зникає утруднення дихання через ніс;
температура в носовій порожнині достовірно зни-• 
жується, а це означає, що покращується кровообіг і 
судинорухові реакції слизової оболонки;

величина мукоціліарного кліренсу достовірно знижу-• 
ється і транспортна активність миготливого епітелію 
слизової оболонки носової порожнини поліпшується;
концентрація іонів водню достовірно знижується, • 
що приводить до зростання рухомості і життєдіяль-
ності миготливого епітелію та тонусу судин.

Порівняння відмінності змін показників функціо-
нування носової порожнини основної та контрольної 
груп після проведення дослідження показані в табл. 4.

Особливо привертає увагу більш виражене до-
стовірне підвищення кінцевих результатів у школярів 
основної групи по відношенню до контрольної групи 
(<0,05).

Динаміка зміни показників педагогічного контр-
олю за скаргами на суб’єктивне самопочуття після за-
ходів реабілітації представлено в таблиці 5. 

Наприкінці реабілітації згідно суб’єктивної оцінки 
дітьми ми отримали такі зміни у основній групі: 

відновлення носового дихання, відбулось на 8 -10 • 
день; відсутності нежиттю, відбулось на 12 -14 
день; настання покращення загального стану, відбу-
лось на 14 -16 день.

Наприкінці реабілітації згідно суб’єктивної оцінки 
дітьми ми отримали такі зміни у порівняльній групі: 

відновлення носового дихання , відбулось на 17 • 
-20 день; відсутності нежиттю, відбулось на 18 -20 
день; настання покращення загального стану, відбу-
лось на 20 -23 день.

Висновки. 
1. Використання носового душу з сольовим розчином 

згідно системи Хатха-Йога (Джала неті) приводить 
до наступних лікувальних ефектів:

очищення від в’язкого, густого, стійкого слизу; • 
ліквідація застійних явищ у носовій порожнині; 
очищення слизової оболонки носа від пилку рос-
лин та інших аероалергенів, зменшення сухості 
слизових оболонок носа; поліпшення носового 
дихання;  зняття кашлю, викликаного попаданням 
слизу до носоглотки та гортані.
носовий душ сольовим розчином один чи два рази • 
на день забезпечує значне поліпшення стану, осо-
бливо хворим, що страждають на хронічний риніт 
алергічної чи іншої етіології. Промивання носа 
сольовим розчином зі збалансованим складом мі-
неральних солей видаляє пил, секрет, алергени, за-
пальні клітини та медіатори, які вони виділяють.

2. Застосування дихальною гімнастико Стрельнікової, 
яке базується на форсованому різкому втягуванні 
повітря на протязі декількох секунд створюючи при 
цьому часткове розтягнення рото глотки та вібрацію 
м’якого піднебіння, призводить до фізіологічного 
дренування ПП. Відомо, що функціонування мигот-
ливого епітелію ПП та проходження струменя вди-
хуваного повітря і відповідно, евакуація секрету па-
зух завжди направляється до природних отворів (W. 
Weerberg. 1978), які відкриваються в задніх відділах 
середнього і верхнього носових ходів, приводить до 
наступних лікувальних ефектів:

 природне очищення носоглотки за рахунок того, • 
що швидка течія повітря втягує в ніс вміст ПП, 
дальше в носоглотку, рото глотку і випльовується. 
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Таблиця 1

Порівняння досліджуваних показників на початку проведення дослідження

Вік Основна 
група

Порівняльна
група d t р

М±m М±m
Параметр Риноспірометрія (РСП) (мм вод. ст.)

13 14,10±0,51 14,80±0,56 0,70 1,17 р>0,05
14 13,80±0,54 14,10±0,47 0,90 1,52 р>0,05

d t р d t р
0,3 0,4 р>0,05 0,7 0,41 р>0,05

Ср. в групі 14,00±0,62 14,50±0,76 0,50 0,63 р>0,05
параметр Температури порожнини носа (t0H) (0С)

13 34,10±0,51 33,40±0,56 0,70 1,01 р>0,05
14 33,40±0,54 34,20±0,47 0,80 1,33 р>0,05

d t р d t р
0,3 0,73 р>0,05 0,2 0,27 р>0,05

Ср. в групі 33,75±0,62 34,00±0,76 0,75 0,92 р>0,05
параметр Мукоціліарний кліренс (МК) (хв)

13 23,10±0,51 23,30±0,56 0,20 0,32 р>0,05
14 23,50±0,54 22,80±0,47 0,70 1,07 р>0,05

d t р d t р
0,4 0,40 р>0,05 0,5 0,68 р>0,05

Ср. в групі 23,60±0,62 23,50±0,76 0,10 0,12 р>0,05
параметр Концентрацію іонів водню (рН)

13 8,90±0,43 8,80±0,34 0,10 0,16 р>0,05
14 8,70±0,39 8,90±0,33 0,10 0,17 р>0,05

d t р d t р
0,2 0,33 р>0,05 0,1 0,21 р>0,05

Ср. в групі 8,80±0,52 8,85±0,33 0,05 0,10 р>0,05
Примітка: d – різниця між середніми значеннями; t – величина критерію Стюдента; М – середнє значення.

Таблиця 2
Динаміка зміни досліджуваних показників школярів основної групи

Вік Первинне
обстеження

Після курсу
з запропонованої  

програми d t р
М±m М±m

Параметр Риноспірометрія (РСП) (мм вод. ст.)
13 14,10±0,51 6,70±0,34 12,07 8,22 р <0,05
14 13,80±0,54 6,40±0,23 12,61 9,25 р <0,05

Ср. в групі 14,00±0,62 6,55±0,43 9,87 9,31 р <0,05
параметр Температури порожнини носа (t0H) (0С)

13 34,10±0,51 30,60±0,11 3,50 6,71 р <0,05
14 33,40±0,54 29,80±0,18 3,60 6,32 р <0,05

Ср. в групі 33,75±0,62 30,20±0,21 3,55 5,42 р <0,05
параметр Мукоціліарний кліренс (МК) (хв)

13 23,10±0,51 13,50±0,33 9,60 15,80 р <0,05
14 23,50±0,54 13,80±0,31 9,70 15,80 р <0,05

Ср. в групі 23,60±0,62 13,65±0,29 9,65 14,67 р <0,05
параметр Концентрацію іонів водню (рН)

13 8,90±0,43 7,80±0,10 1,40 2,69 р <0,05
14 8,70±0,39 7,90±0,09 1,30 2,37 р <0,05

Ср. в групі 8,80±0,52 7,85±0,10 1,35 2,09 р <0,05

Така процедура проводиться 2-3 хвилини, по де-
кілька разів на протязі дня.
фізіологічне масаж носоглотки, що приводить до • 
інтенсивного кровообігу в капілярній системі сли-
зової оболонки носа та навколо носових пазух, по-
кращується терморегуляційні процеси та забезпе-
чується довготривалі адаптаційно-компенсаторні 
реакції організму на постійно діючі неблагоприєм-
ні негативні фактори навколишнього середовища.

Таким чином використання дихальною гімнастико 
Стрельнікової робить просте не травматичне дрену-
вання ПП дає можливість в комплексному лікуванні 
прискорити санацію ПП і привести до повного виду-
жання хворих дітей.
3. Наші дослідження показали, що застосування у 

фізичній реабілітації та оздоровлення процедури 

промивання носової порожнини за системою Йогів 
в поєднанні з дихальною гімнастико Стрельнікової 
робить просте не травматичне дренування при-
носових пазух і дає можливість в комплексному 
лікуванні прискорити санацію приносових пазух 
а також значно швидше та ефективніше покра-
щити стан дітей в амбулаторних умовах, а також 
у використанні цієї методики в спеціалізованому 
поліклінічному відділення ЛОР.
На підставі отриманих позитивних результатів за 

матеріалами дипломного дослідження виникає необ-
хідність визначити напрямки подальших перспектив-
них пошуків, спрямованих на визначення ефективнос-
ті нетрадиційних засобів і вдосконалення програм 
фізичної реабілітації з використанням процедур сис-
теми Хатха-Йоги та дихальної гімнастики за методи-
кою Стрельнікової.
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Таблиця 3
Динаміка зміни досліджуваних показників школярів порівняльної групи

Вік Первинне
обстеження

Після 
стандартного курсу d t р

М±m М±m
Параметр Риноспірометрія (РСП) (мм вод. ст.)

13 14,80±0,56 7,80±0,44 7,00 9,83 р <0,05
14 14,10±0,47 7,40±0,38 6,70 11,09 р <0,05

Ср. в групі 14,50±0,76 7,60±0,23 6,85 8,63 р <0,05
параметр Температури порожнини носа (t0H) (0С)

13 33,40±0,56 31,10±0,21 2,30 3,85 р <0,05
14 34,20±0,47 30,40±0,21 3,80 7,38 р <0,05

Ср. в групі 34,00±0,76 30,75±0,23 3,25 4,09 р <0,05
параметр Мукоціліарний кліренс (МК) (хв)

13 23,30±0,56 14,80±0,44 8,50 11,94 р <0,05
14 22,80±0,47 14,90±0,43 7,90 12,40 р <0,05

Ср. в групі 23,50±0,76 14,75±0,45 8,75 9,91 р <0,05
параметр Концентрацію іонів водню (рН)

13 8,80±0,34 8,10±0,11 0,70 1,96 р <0,05
14 8,90±0,33 8,20±0,12 0,70 1,99 р <0,05

Ср. в групі 8,85±0,30 8,15±0,10 0,70 2,21 р <0,05

Таблиця 4
Порівняння відмінності динаміки змін показників школярів основної та контрольної груп  

після проведення дослідження

Вік Основна група Контрольна група d t
р

М±m М±m
Параметр Риноспірометрія (РСП) (мм вод. ст.)

13 6,70±0,34 7,80±0,44 1,10 1,98 р <0,05
14 6,40±0,23 7,40±0,38 1,00 2,25 р <0,05

Ср. в групі 6,55±0,43 7,60±0,23 1,05 1,15 р <0,05
параметр Температури порожнини носа (t0H) (0С)

13 30,60±0,11 31,10±0,21 0,50 2,11 р <0,05
14 29,80±0,18 30,40±0,21 0,60 2,17 р <0,05

Ср. в групі 30,20±0,18 30,75±0,21 0,55 1,99 р <0,05
параметр Мукоціліарний кліренс (МК) (хв)

13 13,50±0,43 14,80±0,44 1,30 2,11 р <0,05
14 13,80±0,31 14,90±0,43 1,10 2,08 р <0,05

Ср. в групі 13,65±0,29 14,75±0,45 1,10 2,05 р <0,05
параметр Концентрацію іонів водню (рН)

13 7,80±0,10 8,10±0,11 0,30 2,02 р <0,05
14 7,90±0,09 8,20±0,12 0,30 2,00 р <0,05

Ср. в групі 7,85±0,10 8,15±0,10 0,30 2,01 р <0,05

Таблиця 5
Дані педагогічного спостереження на суб’єктивні скарги

скарги Основна група Контрольна група
відновлення носового дихання (в днях) 8 – 10 17 – 20
відсутності нежиттю (в днях) 12 – 14 18 – 20
настання покращення загального стану (в днях) 14 – 16 20 – 23
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Сучасна освіта майбутнього вчителя фізичної культури  

в умовах інформатизації освітнього простору
Драгнєв Ю. В. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Визначено, що інформатизація 
освітнього простору визнача-
ється організаційними, науково-
технічними, навчально-виховними 
процесами, що актуалізують 
створення єдиного інформаційно-
освітнього простору для всебічно-
го використання інформаційних 
технологій в навчальному проце-
сі майбутнього вчителя фізичної 
культури у вищій школі. Вказа-
но, що інтеграційне розширення 
освітнього простору орієнтує вищу 
школу не тільки на підготовку гра-
мотного студента у питаннях ін-
формаційної культури, але і на 
допомогу молодому поколінню в 
оволодінні базовими соціальними 
здібностями і уміннями в умовах 
інформатизації освітнього про-
стору. 

Драгнев Ю.В. Современное образование 
будущего учителя физической культуры в 
условиях информатизации образователь-
ного пространства. Определено, что инфор-
матизация образовательного пространства 
определяется организационными, научно-
техническими, учебно-воспитательными про-
цессами, которые актуализируют создание 
единого информационно-образовательного 
пространства для всестороннего использо-
вания информационных технологий в учеб-
ном процессе будущего учителя физической 
культуры в высшей школе. Указано, что ин-
теграционное расширение образовательно-
го пространства ориентирует высшую школу 
не только на подготовку грамотного студента 
по вопросам информационной культуры, но 
и на помощь молодому поколению в овладе-
нии базовыми социальными способностями 
и умениями в условиях информатизации об-
разовательного пространства. 

Dragnev Y.V. Modern education of 
future teacher of physical culture in 
the conditions of informatization of 
educational space. The informatization 
of the educational space is determined 
by the organizational, scientific-
technical, educational processes, 
which update the creation of the unified 
information and educational space for 
the comprehensive use of information 
technologies in educational process of a 
future teacher of physical culture at the 
higher school. Stated that the integration 
and expansion of the educational space 
of the orients the higher school not only 
in the preparation of the literate student 
on the issues of information culture, but 
also to help the younger generation in 
the mastery of basic social abilities and 
skills in conditions of informatization of 
the educational space.

Ключові слова:
сучасна освіта, єдиний світовий 
освітній простір, єдиний інфор-
маційний простір, інформати-
зація освітнього простору, май-
бутні вчителі фізичної культури.

современное образование, единое мировое 
образовательное пространство, единое 
информационное пространство, информа-
тизация образовательного пространства, 
будущие учителя физической культуры.

modern education, single outer 
educational space, single informative 
space, informatization of educational 
space, future teachers of physical 
culture.

Вступ.1

Рівень розвитку вищої освіти є вагомим чинником 
інтелектуального, соціального, науково-технічного, 
інноваційно-технологічного зростання, що може за-
безпечувати стабільність навчання студентської мо-
лоді. Необхідність інтеграції вищої освіти України в 
Європейський освітній простір є стратегічною полі-
тикою української системи освіти.

Інформатизація освітнього простору визначаєть-
ся організаційними, науково-технічними, навчально-
виховними процесами, що актуалізують створення 
єдиного інформаційно-освітнього простору для все-
бічного використання інформаційних технологій в 
навчальному процесу майбутнього вчителя фізичної 
культури у вищій школі.

Тому інтеграційні процеси в системі вищої освіти, 
яка є вагомим елементом освітнього простору, спрямо-
вані на забезпечення і конкурентоспроможність май-
бутнього вчителя фізичної культури на ринку освітніх 
послуг у Європі і світі.

Розгляду змісту і методичних компонентів 
особистісно-орієнтованого освітнього простору у ВНЗ, 
інформатизації освітнього простору, освітнього про-
стору сільських територій, теоретико-методологічних 
основ проектування інтегральних гуманітарних освіт-
ніх просторів, соціалізації особистості студента в 
освітньому просторі ВНЗ, комп’ютеризованого уроку 
в освітньому просторі, дистанційної освіти як чинни-
ка формування єдиного світового освітнього простору, 
проектування творчого освітнього простору,  єдино-
го інформаційного простору системи освіти України 

© Драгнєв Ю. В. , 2012

присвячено дослідження таких учених (А. Анохін, 
О. Вязовова, М. Груздєв, О. Данілюк, О. Дмитрієва, 
Р. Іващенко, А. Кашаєв, Т. Новикова, А. Пилипчук та 
ін.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

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

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

сучасну освіту майбутнього вчителя фізичної культу-
ри в умовах інформатизації освітнього простору.

Результати дослідження.
По-перше, слід вказати, що в українській вищій освіті 

інтегративним її результатом є вільна, соціально актив-
на, креативна особистість майбутнього вчителя фізичної 
культури як компетентного фахівця, який здатен адапту-
ватися до різноманітних видів професійної діяльності в 
сучасних умовах інформаційного суспільства.

Основними компонентами інтеграційного про-
цесу розвитку вищої освіти в умовах інформатизації 
освітнього простору майбутнього вчителя фізичної 
культури є процеси інтеграції: технологій навчаль-
ної та наукової діяльності; інноваційного навчально-
методичного забезпечення навчального процесу, яке 
відповідає стандартам Болонського процесу; методів, 
засобів і технологій дошкільної, загальної і професій-
ної освіти; технологій критеріїв оцінювання рівнів на-
вчальних досягнень студентів тощо.
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О. Данілюк доводить, що освітній простір – це 
якісно новий історичний і логічний рівень організації 
освіти, що зберігає спадкоємність як по відношенню 
до інноваційних форм організації навчального про-
цесу: …інтегровані курси, так і по відношенню до 
такої традиційної, класичної форми, як навчальний 
предмет [4]. Дійсно, поділяючи думку О. Данілюк, 
ми хотіли б наголосити, що проблема введення ін-
новаційних форм організації навчального процесу 
майбутнього вчителя фізичної культури має бути 
розв’язана через запровадження у вищій фізкуль-
турній освіті інформаційних технологій навчання. 
Із упровадженням таких технологій у професійну 
підготовку реалізуються не тільки фахові знання, а й 
знання в галузі інформатики на основі особистісно-
орієнтованого підходу. 

О. Анохін говорить, що у контексті нових концеп-
цій особистісно-орієнтованої освіти будь-яке знання 
максимальне ефективно засвоюється і застосову-
ється у тому випадку, коли воно складає органічну 
єдність з індивідуальними структурами людини. Як 
ведучі серед них можна виділити структуру цінніс-
них орієнтації, мотиваційно-потребнісну сферу, су-
купність установок, екзистенціальну сферу. Можна 
припустити, що розвиток цих компонентів особис-
тості повинен відбуватися синхронно з професійним 
становленням. В ідеальному випадку освітній про-
стір повинен бути організоване так, щоб процеси 
професійного і особистісного розвитку протікали 
взаємопов’язано, стимулюючи один одного по за-
мкнутій системі з позитивним зворотним зв’язком 
[1]. Таке взаємопов’язане протікання процесів про-
фесійного і особистісного розвитку повинно відбу-
ватися на основі інформатизації освітнього простору, 
а також інформатизації навчального процесу майбут-
нього вчителя фізичної культури.

М. Груздєв, вивчаючи освітній простір сільських 
територій, доводить, що  … для забезпечення нового 
результату, нової якості сама система освіти повинна 
перейти в новий якісний стан, що відрізняється цілою 
низкою властивостей: відвертістю, мобільністю, гнуч-
кістю, економічною доцільністю. У свою чергу, аналіз 
якості послуг, що надаються сферою освіти, виводить 
нас на проблеми їх інституалізації: де, в якому об’ємі, 
яким чином і для кого надаються послуги. В зв’язку 
з цим на перший план виходять просторові аспекти 
розвитку системи освіти, які можуть бути сфокусова-
ні навколо поняття «Освітній простір» як об’єкту до-
слідження і аспекту управління [3]. Слід вказати, що 
розвиток системи освіти повинен визначатися навчан-
ням протягом усього життя; створенням інноваційно-
го освітнього простору на основі інтеграції освітньої і 
наукової діяльності. 

О. Дмитрієва вважає, що інтеграційне розширен-
ня освітнього простору, встановлення полікультурних 
домінант міжособистісної взаємодії орієнтують вищу 
школу не тільки на підготовку технологічно грамотно-
го студента, але і висувають як найважливіше завдання 

збагачення сфери освоюваних індивідом соціальних 
ролей, допомогу молодому поколінню в оволодінні 
базовими соціальними здібностями і уміннями. По-
всюдно соціокультурна парадигма, що затверджуєть-
ся в даний час, – «освіта крізь усе життя» – не тільки 
підвищує значущість соціалізуючої складової в діяль-
ності ВНЗ, але і обумовлює необхідність інноваційних 
підходів до педагогічного інструментарію її реалізації 
[5]. На нашу думку для майбутнього вчителя фізичної 
культури необхідно, під час проходження виробничої 
адаптації на педагогічній практиці, аналізувати певну 
майбутню професійну діяльність, а також соціальні 
умови існування з обраною професією. Такий новий 
статус для майбутнього вчителя фізичної культури 
повинен забезпечується співвідношенням соціальної 
і професійної ролей. 

О. Вязалова, у своєму дослідженні, яке присвячено 
інформатизації освітнього простору вчителя інформа-
тики, і пов’язаного з вивченням тенденцій, механізмів 
і шляхів такого простору, вказувала на регулювання 
процесів формування інформаційної культури осо-
бистості, актуалізації готовності вчителя інформатики 
до життєдіяльності і професійної діяльності в умовах 
динамічних технологій, що змінюються, і засобів ін-
форматизації. Вченою була розроблена теоретико-
прогностична модель інформатизації освітнього 
простору (на прикладі вчителя інформатики) з ураху-
ванням зовнішніх і внутрішніх чинників, що вплива-
ють на освітній простір… [2]. Безумовно, формуван-
ня інформаційної культури особистості майбутнього 
вчителя фізичної культури, і його готовності до про-
фесійної діяльності в умовах масової інформатизації, 
повинно призводити до оптимізації фахової підготов-
ки, що буде осучаснювати професійну освіту майбут-
нього вчителя фізичної культури в умовах інформати-
зації освітнього простору.

Р. Іващенко вказує, що життя на сучасному світі 
високих технологій вимагає від молоді певного рів-
ня освітньої підготовки, який неможливо «втиснути» 
в традиційні рамки навчального процесу. Необхідна 
зміна змісту освіти. Тому перспективи розвитку освіт-
ньої інформатики тісно пов’язані з інтеграцією і змі-
ною його методології, орієнтуючи на особистість кож-
ного суб’єкта за рахунок можливостей інформаційних 
технологій, що і забезпечує досягнення якісно іншого 
рівня освіти [6]. Дійсно, це так. Ми поділяємо думку 
Р. Іващенко, і хочемо додати, що зараз необхідне якіс-
не оновлення змісту професійної освіти майбутнього 
вчителя фізичної культури, відповідно до пріоритет-
них цілей вищої освіти, які б забезпечували всебічний 
розвиток розумових і фізичних здібностей студентів 
та підготовку до суспільного життя в інформаційному 
суспільстві.

Т. Новікова говорить, що для системи вищої освіти 
характерний перехід в інший якісний стан, що супро-
воджується інтеграційними процесами в світовому 
культурно-освітньому просторі. Виділяється голо-
вний акцент – особистісна цінність освіти, індиві-
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дуально мотивоване відношення людини до власної 
освіти. Сучасна освіта покликана не тільки задоволь-
няти освітні запити суспільства – вирішувати пробле-
му становлення і виховання професійно компетентно-
го фахівця, але і надавати людині можливість вільного 
вибору індивідуальних освітніх траєкторій, відповід-
них його здібностям і пізнавальним потребам [8]. Для 
майбутнього вчителя фізичної культури індивідуаль-
на освітня траєкторія повинна визначатися вибором 
шляху реалізації особистісного потенціалу упродовж 
навчання у ВНЗ. Такий потенціал характеризується 
сукупністю креативних, пізнавальних та комунікатив-
них здібностей студентів. 

Зараз в українській освіті відбувається становлен-
ня нової парадигми – впровадження дистанційної 
освіти, нових технологій навчання та входження в 
єдиний світовий інформаційно-освітній простір. Від-
бувається глобальна інтеграція.

А. Кашаєв, досліджуючи дистанційну освіту як 
чинник формування єдиного світового освітнього 
простору вказує, що одній з реалій кінця XX – по-
чатки XXI століть є інтенсифікація інтеграційних 
процесів в світовому освітньому просторі (МОП) – 
тенденція, яка стає однією з базових категорій сучас-
ної педагогіки. Єдиний світовий освітній простір є 
складним, нерівномірним, багаторівневим процесом 
тісно взаємозв’язаних кількісних і якісних перетво-
рень, що базуються на єдності в підходах, цілепо-
ляганні, в змісті освіти, в термінології, категоріях і 
стандартах, в підведенні підсумків, і одночасно ре-
зультатом тривалого історичного, економічного і ду-
ховного співіснування і взаємодії світової освітньої 
спільноти [7].

Доречі вкажемо, що світовий освітній простір по-
єднує в собі національні освітні системи різного рівня 
акредитації. Тому сучасний світовий освітній простір 
виступає єдиним організмом, який продовжує форму-
ватися за наявності в кожній освітній системі глобаль-
них тенденцій свого розвитку. Це пов’язано з тим, що 
однією з тенденцій в розвитку світової освіти є впро-
вадження нововведень у навчальний процес. Отже, 
простір стає наднаціональним по характеру знань і за-
лученню студентської молоді до світових цінностей.

А. Пилипчук під поняттям «Єдиний інформацій-
ний простір» певної системи розуміє можливість 
спільного використання наявних у системі електро-
нних інформаційних ресурсів усіма суб’єктами сис-

теми. Це досягається, як правило, завдяки викорис-
танню в системі засобів ІКТ і протоколів обміну, які 
відповідають єдиним вимогам (стандартам)… На 
його думку єдиний інформаційний простір навчальної 
діяльності системи освіти є сукупністю ЄІП загаль-
ної освіти, ЄІП професійної освіти, ЄІП корекційної 
освіти, які, у свою чергу, можуть бути деталізовані до 
необхідної глибини [Пилипчук А. Ю. Єдиний інфор-
маційний простір системи освіти України: структура 
і параметри http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/
em10/content/09paypas.htm]. Продовжуючи думку 
вченого вкажемо, що єдиний інформаційний простір 
ВНЗ створюється для того, щоб за роки навчання 
майбутній вчитель фізичної культури мав можливість 
отримати необхідні інформаційно-комунікативні ком-
петенції, як складові інформативної компетентності. 
Створення єдиного інформаційного простору ВНЗ 
процес тривалий і складний, який забезпечує, в першу 
чергу, навчальну діяльність. 

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікацій-
них технологій є одним з чинників, що визначає век-
тор розвитку сучасної освіти майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформатизації освітнього 
простору.

Висновки.
Розглянувши сучасну освіту майбутнього вчителя 

фізичної культури в умовах інформатизації освітньо-
го простору нами було вказано, що інформатизація 
освітнього простору повинна визначатися організа-
ційними, науково-технічними, навчально-виховними 
процесами, які актуалізують створення єдиного 
інформаційно-освітнього простору для всебічного ви-
користання інформаційних технологій в навчальному 
процесі майбутнього вчителя фізичної культури у ви-
щій школі. Ми з’ясували, що інтеграційне розширен-
ня освітнього простору, в якому перебуває майбутній 
вчитель фізичної культури повинен орієнтувати фахо-
ву підготовку не тільки на підготовку грамотного сту-
дента у питаннях інформаційної компетентності, ін-
формаційної культури, але і на допомогу студентській 
молоді в оволодінні базовими необхідними професій-
ними навичками в умовах інформатизації освітнього 
простору української освіти.

У перспективі планується приділити увагу відкри-
тому фізкультурно-освітньому простору, як необхід-
ній умові професійного розвитку майбутнього вчите-
ля фізичної культури.
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Проблема формування вмінь і навичок фізичного 
самовдосконалення студентів в сучасних умовах 

функціонування системи вищого освіти
Журавель О.О.

Національний університет харчових технологій

Анотації:
Розглянуто проблему теоретико-
методичного забезпечення ре-
алізації освітніх, виховних та 
оздоровчих завдань фізичного 
виховання студентів в умовах 
самостійних занять фізичними 
вправами. Здійснено опитування 
фахівців галузі фізичної культури 
щодо механізмів та змісту методи-
ки формування вмінь та навичок 
фізичного самовдосконалення 
студентської молоді. Розроблено 
стратегію реалізації принципів 
всебічного і гармонійного фізич-
ного розвитку майбутніх фахівців 
в процесі самостійних занять з 
урахуванням власних інтересів і 
потреб.

Журавль О.О. Проблема формирования 
умений и навыков физического самосовер-
шенствования студентов в современных 
условиях функционирования системы выс-
шего образования. Рассмотрена проблема 
теоретико-методичного обеспечения реализа-
ции образовательных, воспитательных и оздо-
ровительных задач физического воспитания 
студентов в условиях самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями. Осуществлен 
опрос специалистов области физической культу-
ры относительно механизмов и содержания ме-
тодики формирования умений и навыков физи-
ческого самосовершенствования студенческой 
молодежи. Разработана стратегия реализации 
принципов всестороннего и гармонического 
физического развития будущих специалистов 
в процессе самостоятельных занятий с учетом 
собственных интересов и потребностей.

Jhuravel’ O.O. The problem of the 
formation of skills of students’ 
physical self-improvement in the 
present conditions of the higher 
education system. The problem 
of theoretical and methodical 
implementation of educational software, 
educational and recreational objectives 
of physical education students in self-
study exercise. Conducted a survey 
of specialists of physical education 
on the mechanisms of formation and 
maintenance techniques and skills of 
physical perfection students. A strategy 
for implementing the principles of full 
and harmonious physical development 
of future professionals in the process 
of self-study, taking into account their 
interests and needs.

Ключові слова:
студент; фізичне 
самовдосконалення; вміння; 
навички; формування.

студент; физическое самосовершенствова-
ние; умения; навыки; формирование.

student; physical self, skills, skills, 
formation.

Вступ.1

За даними В.Г. Кремня [6] та О.В. Тимошенка 
[10], формування самостійної особистості, яка 
володіє високим рівнем професійних знань, творчих 
здібностей та фізичної працездатності є одним з 
ключових завдань сучасної системи вищої освіти. 
Причому науково обґрунтоване впровадження 
засобів загальної та професійно-прикладної фізичної 
підготовки в умовах основних та самостійних занять 
фізичними вправами може сприяти забезпеченню 
фундаменту для вирішення вищезгаданих освітніх, 
виховних та оздоровчих завдань. Однак такий [3, 5] 
підхід вимагає активізації самостійної роботи студентів 
та одночасної реалізації загально-дидактичних 
принципів, принципів особистісно-розвивального 
навчання, а також специфічних принципів фізичного 
виховання, що пов’язано з рядом суб’єктивних 
та об’єктивних труднощів, серед яких необхідно 
відзначити необхідність:

підвищення мотивації серед студентів до відповід-• 
них занять;
поступового формування у студентів знань з педаго-• 
гіки, фізіології та біохімії; 
розробки методики підвищення рівню розвитку фі-• 
зичних здібностей та фізичної працездатності з ура-
хуванням реалізації принципів всебічного та гармо-
нійного фізичного розвитку та гуманістичності.

Крім того, за даними В. Волкова [1], І. 
Паламарчук [7] та С. Сурової [9], в студентському 
віці спостерігається наявність достовірної динаміки 
результатів фізичної підготовленості юнаків та 
дівчат, що вимагає врахування вікових особливостей 
вказаного контингенту. Слід додати, що адаптація 
© Журавель О.О., 2012

студентів до умов дорослої життєдіяльності сприяє 
й удосконаленню компонентів морально-вольової 
підготовленості, що виявлено В. Волковим [2] та М. 
Галай [4] та свідчить про динамічність формування 
особистості майбутніх фахівців. 

Однак аналіз спеціальної літератури показав 
відсутність теоретико-методичного забезпечення 
формування знань, умінь та навичок фізичного 
самовдосконалення у студентів з урахуванням 
вищезгаданих особливостей, що забезпечує 
актуальність дослідження відповідної проблеми та 
побудови методології її вирішення.

Дослідження здійснено відповідно до тематичного 
плану науково-дослідних робіт кафедри фізичного 
виховання Національного університету харчових 
технологій «Формування здоров’язберігаючого 
способу життєдіяльності студентів засобами 
фізичного виховання». Робота також пов’язана з 
державною програмою розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні, яка затверджена указом президента 
України від 22 червня 1994 року № 334/94, Цільовою 
комплексною програмою “Фізичне виховання – 
здоров’я нації”, затвердженою указом президента 
України від 1 вересня 1998 року №963/98.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета дослідження – розробити методологію 

формування вмінь та навичок фізичного 
самовдосконалення студентів в сучасних умовах 
функціонування системи вищої освіти.

Завдання:
1. Дослідити проблему теоретико-методичного забез-

печення реалізації освітніх, виховних та оздоров-
чих завдань фізичного виховання студентів в умо-
вах самостійних занять фізичними вправами;
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2. Здійснити опитування фахівців галузі фізичної 
культури щодо механізмів та змісту методики фор-
мування вмінь та навичок фізичного самовдоскона-
лення студентської молоді;

3. Розробити стратегію реалізації принципів 
всебічного і гармонійного фізичного розвитку 
майбутніх фахівців в процесі самостійних занять з 
урахуванням власних інтересів і потреб;
В процесі дослідження використані наступні ме-

тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; опитування; педагогічне спостереження. 
Організація дослідницької діяльності здійснювалася 
на базі Національного університету харчових техно-
логій з залучанням студентів (n = 262) та фахівців (n 
= 37), які працюють у Переяслав-Хмельницькому пе-
дагогічному університеті імені Григорія Сковороди, 
НПУ імені М.П. Драгоманова та Національному уні-
верситеті фізичного виховання і спорту України.

Результати дослідження. 
Результати опитування фахівців галузі фізичної 

культури показали, що 72,6% з них скептично від-
носяться до самостійних занять фізичними вправа-
ми, однак при цьому відзначають їх необхідність в 
зв’язку з систематичним зниженням відповідних об-
сягів основних занять з фізичного виховання та зна-
чним дисбалансом між інтелектуальним та психічним 
навантаженням і параметрами рухової активності 
студентів в умовах навчання у вищому навчальному 
закладі. Причому тільки 18,4% опитаних викладачів 
вважають, що за умов систематичного контролю, по-
заурочні самостійні заняття є більш ефективними ніж 
основні в зв’язку з проявом творчих здібностей, а та-
кож можливістю забезпечення індивідуальних потреб 
студентів у відповідності з власними інтересами.

В той же час 9,0% фахівців, які приймали участь 
у дослідженні відзначають не тільки можливість, а й 
необхідність розробки поетапного формування знань, 
умінь та навичок фізичного самовдосконалення сту-
дентів, однак відповідна технологія повинна буду-
ватися з урахуванням матеріально-технічного забез-
печення ВНЗ, передбачати можливість користування 
фізкультурно-оздоровчим обладнанням студентами а 
також можливість заохочення викладачів, які розро-
бляють відповідні методичні вказівки.

Слід додати, що 89,4% фахівців галузі фізичної 
культури, які працюють у вищих навчальних закладах 
відзначають, що з 1-го курсу активізація самостійної 
роботи не тільки мало ефективна, а й небезпечна, що 
вимагає накопичення знань з педагогіки та фізіології 
на початковому етапі, з подальшим поступовим фор-
муванням вмінь та навичок самостійного застосуван-
ня фізичних навантажень.

Натомість опитування студентської молоді пока-
зало, що 91,6% юнаків та дівчат вважають основні 
заняття з фізичного виховання не цікавими, однак 
корисними для зміцнення здоров’я. Причому даний 
контингент вказує на відсутність перешкод для замі-
ни основних занять на самостійні, що з одного боку 

вказує на відсутність мотивації до систематичних 
занять фізичними вправами і невідповідність змісту 
відповідних програм інтересам майбутніх фахівців, а 
з іншого боку – свідчить про відсутність необхідних 
знань у студентів щодо наслідків фізичного перена-
пруження або непропорційного фізичного розвитку.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що на-
жаль тільки 3,2% студентів систематично займаються 
фізичною культурою самостійно. В той же час 43,5% 
бажають замість основних занять відвідувати секцію з 
обраного виду спорту, однак з них тільки 4,9% мають 
змогу визначити яким саме, що вказує на наявність 
думки: «будь що роботи аби нічого не робити». 

В такому випадку необхідно відзначити декілька 
напрямків, в яких необхідно, на нашу думку, здійсню-
вати розробку технології формування вмінь та нави-
чок фізичного самовдосконалення:

підвищення мотивації до занять фізичними впра-• 
вами шляхом роз’яснення та накопичення знань у 
студентів щодо користі обґрунтованого фізичного 
навантаження та негативних наслідків за умов пере-
напруження функцій організму;
формування власного методичного фонду студента • 
шляхом розробки планів конспектів у відповідності 
з власними інтересами та уподобаннями, що здій-
снюється за умов поступового ускладнення завдань 
– від комплексу загально підготовчих вправ до ці-
лісного заняття;
реалізація творчого потенціалу майбутніх фахівців • 
в процесі проведення різних частин заняття під ке-
рівництвом викладача;
самостійні заняття фізичними вправами із занесен-• 
ням даних про функціональний стан у щоденники 
за умов систематичного контролю збоку викладача.

Отже, враховуючи невеликий обсяг фізичних на-
вантажень, який передбачається державними доку-
ментами, та намагання адміністрацій вузів скоротити 
бюджетні витрати на систему фізичного виховання, 
спонукає викладачів «виносити» цілеспрямовану реа-
лізацію освітнього завдання за межі навчального про-
цесу і спонукати студентів до самостійної підготовки. 
Але, в даному випадку, такий підхід сприяє форму-
ванню творчого потенціалу студента відповідно до 
його інтересів та уподобань, що відповідає принципу 
гуманістичності.

Існує багато методичних підходів, однак на нашу 
думку, упорядковування самостійних занять для ре-
алізації принципу активності та свідомості, який 
сприяє підвищенню мотивації студентів до відповід-
них занять, необхідно найактивніше здійснювати на 
першому курсі. Такий підхід забезпечить формування 
фундаменту для впровадження у режим життєдіяль-
ності студентів різних форм самостійної фізичної під-
готовки та спонукатиме їх до активного та здорового 
способу життя ще на початковому етапі навчання у 
вищому навчальному закладі. Причому сформова-
ний теоретичний фундамент надасть змогу на 2-му та 
3-му курсах забезпечити реалізацію творчих здібнос-
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тей для проведення підготовчої частини заняття та де-
яких елементів основної частини, що сприяє розвитку 
морально-вольової підготовленості в зв’язку з необ-
хідністю прояву рішучості, сміливості, наполегливос-
ті під час розробки та впровадження засобів фізичної 
підготовки, а керування діяльністю колективом, за 
умов контролю та постійної корекції збоку викладача, 
забезпечить удосконалення чесності, відповідальнос-
ті та порядності.

На другому курсі необхідно переходити від аналізу 
результатів інших авторів до реалізації власного творчо-
го потенціалу, що можна здійснити шляхом постанови 
завдання розробки підготовчої частини заняття. Причо-
му основною з умов є забезпечення обсягу 50-60% на ті 
м’язові групи, які будуть найбільше навантажені в про-
цесі реалізації завдань основної частини. Для написання 
планів-конспектів підготовчих частин використовується 
досвід загально прийнятих вказівок [10].

Після виконання завдання у письмовій формі, за 
необхідністю здійснюється корекція та студент пови-
нен на оцінку реалізувати власно розроблений план. 
Причому, якщо студент отримав оцінку менш ніж 3, 
то необхідно було доопрацювання, однак в той же час, 
юнаки та дівчати, конспект в яких оцінений задовіль-
но, за бажанням мали можливість покращити резуль-
тат впродовж ще однієї спроби. Такий підхід, з одного 
боку дозволяв отримати той рівень знань та вмінь пла-
нування фізичних навантажень, який необхідний для 
подальшого фізичного самовдосконалення, а з іншого 
– забезпечував розвиток активності, наполегливості 
та витримки.

На 3-му курсі завдання ускладнюється і студент 
власними зусиллями повинен розробити комплекс 
вправ, спрямованих на розвиток однієї з фізичних 
здібностей таким чином, щоб кількість підходів, об-
сяг, інтенсивність та період відновлення відповідали 
запланованому обсягу у конкретному занятті у відпо-
відності з діючою програмою. Таким чином, напри-
кінці третього курсу майбутній фахівець буде володі-
ти необхідним обсягом знань, умінь та навичок для 
самостійного використання фізичних вправ, однак 
обрана технологія повинна передбачати наявність на-
уково обґрунтованих компонентів методики розвитку 
фізичних здібностей та підвищення рівню фізичної 
працездатності, а також щоденника, зміст якого до-

зволяє за необхідності вчасно вносити корекцію фі-
зичних навантажень. 

Висновки.
1. Фізичне самовдосконалення є складовою частиною 

фізичного виховання студентів, яка відноситься до 
позаурочних форм навчання, сприяє формуванню 
творчого потенціалу майбутніх фахівців, дозволяє 
враховувати індивідуальні інтереси та потреби, що 
відповідає сучасним тенденціям у системі вищої 
освіти. Однак впровадження самостійних за-
нять на практиці передбачає наявність у студентів 
відповідних знань, умінь та навичок, формуван-
ня яких пов’язано з доланням ряду об’єктивних та 
суб’єктивних труднощів, серед яких однією з основ-
них є проблема розробки стратегії процесу та мето-
дичного фундаменту фізичного самовдосконалення;

2. Аналіз результатів опитування фахівців галузі 
фізичної культури показав, що переважна більшість 
викладачів вважають впровадження засобів 
фізичного самовдосконалення мало ефективним і 
виключають таку можливість на 1-му курсі в зв’язку 
з високою вірогідність перенапруження функцій 
організму студентів. Натомість 91,6% студентів 
вважають основні заняття з фізичного виховання 
недоцільними і віддають перевагу самостійним за-
няттям фізичними вправами, причому переважна 
більшість не знайомі з оздоровчими методиками чи 
методиками розвитку фізичних здібностей;

3. Розроблена стратегія побудови методологічного 
фундаменту процесу фізичного самовдосконалення 
передбачає поетапне накопичення знань, формуван-
ня умінь та навичок використання фізичних вправ в 
умовах самостійних занять, однак у всіх випадках 
науково-педагогічний колектив повинний забезпе-
чити наявність обґрунтованих параметрів фізичних 
навантажень різної спрямованості, що забезпечить 
всебічний та гармонійний фізичний розвиток у 
відповідності з інтересами та уподобаннями сучас-
них студентів. 
У подальшому планується обґрунтувати та розро-

бити методику формування вмінь та навичок фізич-
ного самовдосконалення у студентів Національного 
університету харчових технологій засобами оздоров-
чого бігу.
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Системно-синергетичний підхід  
до аналізу вальдорфської школи

Іонова О.М.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розглянуто основні аспек-
ти використання системно-
синергетичного підходу до аналізу 
вальдорфської школи як прикладу 
релевантного втілення синерге-
тичної парадигми на різних рівнях 
організації й діяльності навчаль-
ного закладу (функціонування 
школи як соціального інституту; 
філософське осмислення суті на-
вчання й виховання; психологічне 
обґрунтування процесів розви-
тку й саморозвитку людини; зміст 
вальдорфської освіти, форми та 
методи його засвоєння учнями; за-
безпечення педагогічного впливу 
особистості вчителя на дитину).

Ионова Е.Н. Системно-синергетический 
подход к анализу вальдорфской шко-
лы. Рассмотрены основные аспекты ис-
пользования системно-синергетического 
подхода к анализу вальдорфской школы 
как примера релевантного воплощения 
синергетической парадигмы на разных 
уровнях организации и деятельности учеб-
ного заведения (функционирование школы 
как социального института; философское 
осмысление сущности обучения и воспи-
тания; психологическое обоснование про-
цессов развития и саморазвития человека; 
содержание вальдорфского образования, 
формы и методы его усвоения учащимися; 
обеспечение педагогического влияния лич-
ности учителя на ребенка).

Ionova E.N. System-synergetic approach 
to the analysis of waldorf school. It is 
considered the basic aspects of usage a 
system-synergetic approach to the analysis 
of Waldorf school as an example of relevant 
embodiment of synergetic paradigm on 
the different levels of organization and 
activity of educational establishment 
(functioning of school as a social institute; 
philosophical comprehension of essence 
of education and education; psychological 
ground of processes of development and 
self-development of man; a contents of 
Waldorf education, forms and methods 
of his mastering by students; providing 
of pedagogical influence of personality of 
teacher on a child).

Ключові слова:
система, синергетичний, підхід, 
вальдорфська, школа.

система, синергетический, подход, валь-
дорфская, школа.

system, synergetic, approach, Waldorf, 
school.

Вступ.1

Необхідність наукового підходу до вивчення питань 
виховання й розвитку людини, широкого використання 
в педагогічних дослідженнях досягнень суспільних 
і природничих наук, загальнонаукових підходів як 
справді теоретичної системи знань зумовлюють 
актуальність методологічних проблем педагогіки.

Протягом останніх років почав формуватись і 
поширюватись синергетичний (В.Аршинов, В.Буданов, 
Е.Зеєр, В.Ігнатова, С.Кульневич, М.Федорова та інші) 
[1, 4, 6, 10, 11, 13], або системно-синергетичний 
(В.Віненко, С.Гончаренко, М.Каган, О.Князєва, 
С.Курдюмов, В.Лутай, М.Таланчук та інші) [2, 3, 5, 8, 
9, 12] підхід до педагогічних досліджень.

Науковці обстоюють думку про логіко-понятійну 
й методологічну спадковість між синергетикою та 
системними дослідженнями, що розвивались у рамках 
загальної теорії систем і кібернетики. 

Із використанням системно-синергетичного 
підходу кількість досліджень у педагогічній науці 
постійно збільшується. Водночас спостерігається 
недостатнє обґрунтування доцільності прикладання 
синергетичних знань у педагогіці, відсутність 
визначення хоча б приблизної межі реально 
можливого й розумно припустимого застосування 
знову відкритих і осмислених природних механізмів у 
тій або іншій сфері педагогічного простору.

Від публікації до публікації зростає й кількість 
«синергетичних понять». Часто автори нові 
словоутворення не пояснюють. Немає навіть такого 
ключового визначення, як синергетичний підхід 
у педагогіці. А це поняття не може вважатись 
загальноприйнятим доти, поки використовується 
в локальних випадках, у окремих ініціативних 
дослідженнях, поки не буде визначено відмінності 
синергетичного підходу від системного.

© Іонова О.М., 2012

Разом із тим аналіз результатів досліджень 
Штайнер-(вальдорфської) педагогіки, зокрема [7], 
дає підстави вважати, що саме вальдорфська школа є 
одним із прикладів найбільш повного й адекватного 
втілення синергетичної парадигми.

Робота виконана відповідно до планів НДР 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розгляд деяких аспектів засто-

сування системно-синергетичного підходу до аналізу 
вальдорфської школи.

Результати дослідження.
Вальдорфська освітня система як будь-яка педаго-

гічна система є складною, відкритою, нелінійною сис-
темою, а отже, їй притаманні властивості саме таких 
систем, що є предметом дослідження синергетики як 
науки. 

Водночас вальдорфська педагогіка має свою спе-
цифіку, яка виявляється в багатьох моментах. 

Зупинимося на цьому детальніше.
◄ Як соціальний інститут вальдорфська 

школа, принципово вільна й самокерована, є зраз-
ком відкритої педагогічної системи, яка позбавлена 
диктату й монополії держави та її керівних освітян-
ських органів. У організації внутрішньошкільного 
управління керівна роль належить не директору, а 
двом основним формам самоврядування: педагогіч-
ній колегії (щотижневі вчительські конференції) та 
вчительсько-батьківському правлінню (представляє 
правові інтереси школи, визначаючи й регулюючи її 
економічно-правовий баланс).

Про дійсну відкритість Штайнер-педагогіки свід-
чить і її активна взаємодія й співпраця з оточуючим 
середовищем: кожний вальдорфський заклад для ре-
гіону, де він розташований, є своєрідним культурно-
освітнім центром, діяльність якого сприяє розв’язанню 
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багатьох важливих проблем сучасного суспільства 
(нівелювання соціальної нерівності, запобігання асо-
ціальних явищ) і готує підґрунтя для гармонійного 
входження дитини в суспільне життя. Завдяки цьому 
за 90-річну історію свого існування Штайнер-школа 
не лише не зникла зі світового освітнього простору, 
а навпаки зміцнилася й перетворилася на широкий 
міжнародний культурно-освітній вальдорфський рух, 
який охоплює понад 50 країн світу.

◄ Сформований у антропософії Р.Штайнера об-
раз людини, яка розвивається, дозволяє розглядати 
людську істоту як синергетичну систему  – як спільну 
дію різних підсистем (елементів, чинників, процесів 
та ін.). В основу образу людини покладено такі про-
відні ідеї:
• цілісність людини як духовно-душевно-тілесної 

істоти, психічна структура якої виявляється в 
єдності мислення, відчування й волі та формується 
у процесі навчання й виховання;

• ієрархічна просторово-часова структурованість і 
підпорядкованість тілесних і душевно-духовних 
функцій і видів діяльності, в якій пріоритетну роль 
має найвищий принцип людини – її «Я» (духовна 
індивідуальність, духовне сутнісне ядро);

• тісна кореляція між душевними виявами та 
органічними процесами в людському організмі: 
мислення спирається на нервово-почуттєву систе-
му; відчуття й емоції – на ритмічну систему (систе-
ма органів дихання й кровообігу); воля – на проце-
си обміну речовин і органів руху.

• людський розвиток як ритмічний (із періодом у 7 
років) процес взаємопов’язаних тілесно-душевно-
духовних кількісних і якісних перетворень (мета-
морфоз) у структурі людини. 

Аттракторами, тобто активними стійкими центра-
ми, які притягують і стимулюють процеси розвит-
ку людини – її самоорганізації («Я»-організації), 
виступають цілі, які висуває людське «Я», й у яких 
відбивається вплив минулого на майбутнє та май-
бутнього на сьогодення людського життя.
Індивідуальні й вікові кризові моменти в людсько-

му розвитку, що характеризують неврівноважений, 
надчутливий до найнезначніших збурень стан людини 
як системи перед вибором шляхів еволюції, слід роз-
глядати як біфуркації;
• самоподібність (фрактальність) образу людини 

(в синергетиці фракталами вважаються об’єкти з 
дробовою  – фрактальною – розмірністю. Основ-
на властивість фракталів – самоподібність, тоб-
то фрактальним об’єктам притаманна масштабна 
інваріантність їх внутрішньої структури, при якій 
наступні форми самоорганізації нагадують за своєю 
структурою попередні).
Формами вияву фрактальності людського образу в 

антропософії можна вважати зокрема:
організацію людини як мікрокосму, котрий відбиває • 
макрокосм (підтвердженням цього є, наприклад, ін-
дивідуальна картина людського мозку, яка відбиває 

при народженні у своїй внутрішній структурі карти-
ну зіркового простору, що знаходиться над місцем 
народження цієї людини). Такі уявлення відпові-
дають антропному принципу (Платон, Дж.Бруно, 
Тейяр де Шарден, В.Вернадський, О.Чижевський, 
Б.Картер), згідно з яким є тісний взаємозв’язок жит-
тєвих параметрів існування людини з фундамен-
тальними параметрами Всесвіту;
структуру самої людини, зокрема її тілесності (го-• 
лова, тулуб, кінцівки). Так, людська голова пред-
ставляє людину в цілому: поряд із власно головою 
(верхня частина – лоб, віскі) можна побачити й 
тулуб (серединна частина – ніс), і кінцівки (нижня 
частина – рот);
зв’язок онтогенезу та філогенезу – зв’язок між про-• 
цесами соціально-історичної еволюції людства й ін-
дивідуального розвитку людини;
зв’язок і взаємовплив процесів вікового становлення • 
в 7-річному ритмі та 21-річними циклами (7 р. х 3), 
коли кожне 7-річчя наступного циклу є певним від-
биттям попереднього циклу. Зокрема людське життя 
між 21 і 42 роками відбиває всередині себе події й 
розвиток між початком життя і 21 роком «у зворотно-
му напрямі». Так, життя у 21-28 рр. відбиває життя в 
14-21 рр., 28-35 рр. – 7-14 рр., 35-42 рр. – 0-7 рр.

◄ Антропософський образ людини як світо-
глядний, філософсько-психологічний фундамент 
Штайнер-школи зумовлює синергетичність валь-
дорфської освіти, основною метою якої є вільний 
розвиток особистості, спрямований на розкриття по-
тенціалу, індивідуальних обдарувань кожної дитини, 
на самовизначення й творчу самореалізацію людини 
як відповідального члена суспільства.

Реалізація цієї мети досягається завдяки тому, що 
вальдорфський педагогічний процес виступає як си-
нергетична взаємодія й узгодженість внутрішніх ін-
тенцій учня та зовнішніх – педагогічних – впливів. 

Процес навчання й виховання, спрямованість яко-
го збігається з вектором становлення дитини, у точках 
біфуркації, де малі флуктуації (відхилення) можуть 
привести до істотних змін, здатний здійснювати на 
особистість «резонансний вплив».

Синергетичний характер вальдорфського педаго-
гічного процесу забезпечується вибором тих педаго-
гічних підходів і засобів, які адекватно відповідають 
потребам і можливостям учнів певного віку, а саме:
• міждисциплінарність і трансдисциплінарність 

змісту освіти, який представляє собою фундамен-
тальну тріаду академічних, художньо-практичних 
і ремісничо-прикладних дисциплін та адекватно 
відбиває зв’язок онтогенезу й філогенезу людини 
(зокрема через строгу відповідність рівню розвитку 
свідомості дитини).
Цілі й завдання всіх навчальних предметів у валь-

дорфській школі мають усебічну спрямованість – на 
цілісний розвиток дитини, її розумової, емоційно-
почуттєвої й вольової сфер, формування особистісних 
і соціальних якостей і здібностей. 
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За наявності у школі різноманітних предметів ес-

тетичного циклу кожне заняття художньо оформлю-
ються таким чином, щоб були охоплені й залучені го-
лова, серце й руки дитини. Зокрема, на початковому 
ступені навчання розвиток мовлення в дітей, навчання 
читання, письма, грамоти, лічби здійснюється за допо-
могою занять живописом, малюванням форм, ліплен-
ням, музикою, співами, рецитацією, театром тощо. У 
подальшому навчання, наприклад акустики (фізика), 
базується на досвіді, який учні набули під час гри на 
музичних інструментах: від художнього сприймання 
музики поступово переходять до фізичного тракту-
вання акустики, тобто «музика народжує акустику»;
• посилена дія комплексного використання форм і 

методів оволодіння школярами змістом освіти, які 
спрямовані на єдність процесів пізнання й емоційно-
вольової діяльності, оптимальне сполучення 
індивідуального підходу до учня та колективної 
навчальної праці. 
Особливої уваги заслуговує ритмічна організація 

педагогічного процесу – планування навчального 
року, тижня, дня, окремих уроків з опорою на при-
родні психофізіологічні людські ритми (дихання, 
запам’ятовування й забування, сну й неспання, чергу-
вання здатності людини до зосередження й потреби 
в активній діяльності). Така побудова навчального 
процесу разом із іншими вальдорфськими формами 
та методами (художньо-образне викладання в умовах 
обмеженого використання традиційних підручників, 
активно-практичне проектування, застосування дифе-
ренційованих завдань з урахуванням темпераментів 
учнів тощо), забезпечуючи резонансну взаємодію між 
педагогічними зусиллями та внутрішніми потребами 
дитини, дозволяють координувати силу й рівень педа-
гогічного впливу на індивідуально-соціальний розви-
ток особистості.

Отже, зміст освіти, форми і методи його засвоєння, 
які у вальдорфській школі резонансно узгоджуються 
з передумовами й спонукальними мотивами, власти-
вими певному віку учня, є факторами формування й 
розвитку дитини. У термінах синергетики – параме-
трами, що управляють процесами еволюції людини 
як системи. Рівень засвоєння змісту освіти – набуття 
особистістю знань, умінь, досвіду, виробки здібнос-

тей – можна вважати параметрами порядку системи.
Принагідно зазначимо, що використання педаго-

гічних підходів і засобів, які не відповідають дитячим 
потребам (зокрема навчання дітей, які не вступили 
в пору шкільної зрілості, надмірна інтелектуалізація 
початкової освіти та інші негативні явища, що спо-
стерігаються в сучасній школі), вносить у дитячу 
душу безлад (хаос), створює ситуації невизначеності, 
не сприяє реалізації прагнень і призначення дитини, 
а отже, перешкоджає нормальному розвитку особис-
тості.

Важливо відмітити, що синергетичність валь-
дорфської освіти підсилюється й організацією такої 
взаємодії «учень-педагог», яка орієнтована на єдність 
процесів розвитку й саморозвитку особистості дити-
ни й учителя, коеволюції учня й педагога. 

Провідну роль у розв’язанні цих питань має клас-
ний учитель, який супроводжує школярів і викладає 
всі основні предмети протягом перших 6-8 років. Це, 
з одного боку, сприяє інтеграції навчальних дисци-
плін, а з іншого – забезпечує сталість взаємин «учень-
учень», «педагог-учень». Орієнтація вальдорфського 
вчителя на створення духовної спільності зі школяра-
ми, атмосфери індивідуальної й колективної творчос-
ті вимагає від педагога постійного самовдосконален-
ня, невід’ємними складниками якого є зростання як 
фахівця та виконання вправ внутрішнього характеру, 
спрямованих на самовиховання й саморозвиток.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє 

зробити такі висновки. Вальдорфська школа є прикла-
дом релевантного втілення синергетичної парадигми 
на різних рівнях організації й функціонування на-
вчального закладу: діяльності школи як соціального 
інституту, філософського осмислення суті навчання 
й виховання, психологічного обґрунтування процесів 
розвитку й саморозвитку людини, змісту вальдорф-
ської освіти, форм і методів його засвоєння учнями, 
забезпечення педагогічного впливу особистості вчи-
теля на дитину.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
проведенні порівняльного аналізу вальдорфської шко-
ли як відкритої педагогічної системи з іншими педаго-
гічними системами.
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Роль викладача у структуруванні самостійного отримання 

інформації студентами на сучасному етапі
Клименко А.І., Олександрова Н.О.

Харківська державна академія фізичної культури 
Українська інженерно-педагогічна академія

Анотації:
Розглянуто наукову проблему 
оптимізації процесу навчання 
щодо інформаційного забезпечен-
ня та одне з завдань забезпечен-
ня її розв’язання – структурування 
самостійного отримання інфор-
мації студентами. Використано 
методи загальної та математичної 
логіки та теорії прийняття рішень, 
теоретичного аналізу та система-
тизації, які надають можливість 
сформулювати професійні якості 
викладача та відповідні вміння та 
навички студента, необхідні для 
розв’язання поставленої наукової 
задачі. Встановлено шляхи щодо 
оптимізації навчального процесу 
та мінімізації його терміну завдяки 
такої професійної якості педагога, 
як здатність логічно структурувати 
матеріал вивчення.

Клименко А.И., Александрова Н.А. Роль 
преподавателя в структурировании само-
стоятельного получения информации сту-
дентами на современном этапе. Рассмотре-
но научную проблему оптимизации процесса 
обучения относительно информационного 
обеспечения и одно из заданий обеспечения 
ее решения – структурирование самостоя-
тельного получения информации студентами. 
В исследовании использованы методы общей 
и математической логики и теории принятия 
решений, теоретического анализа и система-
тизации, которые дают возможность сформи-
ровать профессиональные качества препода-
вателя и соответствующие умения и навыки 
студента, которые необходимы для решения  
поставленной научной задачи. Представлены 
пути оптимизации процесса обучения и ми-
нимизации его срока благодаря такому про-
фессиональному качеству педагога, как спо-
собность логично структурировать материал 
изучения.

Klymenko A.I., Oleksandrova N.O. 
The role of teacher in structuring of 
independent information receipt by 
students on the modern stage. In the 
article the scientific problem of studies 
process optimization by informative 
providing is examined. There is also one 
of the tasks of providing of its decision – 
structuring of independent information 
receipt by students. The use of methods 
of general and mathematical logic and 
theory of making decision, theoretical 
analysis and systematization enables 
to form the professional qualities of 
teacher and corresponding abilities and 
skills of student, which are needed for 
a decision of the set scientific problem. 
The ways of optimization of teaching 
process and minimization of its term are 
presented due to teacher’s professional 
quality – ability to logical structuring of 
learning material.

Ключові слова:
структурування процесу 
навчання, інформаційна 
підтримка, логічність навчання, 
професійна якість, здатність 
логічно структурувати.

структурирование процесса обучения, ин-
формационная поддержка, логичность обу-
чения, профессиональное качество, спосо-
бность логично структурировать.

structuring of teaching process, 
informative support, teaching logic, 
professional quality, ability of logical 
structuring.

Вступ.1

Світ навколо нас невпинно розвивається, що 
визиває необхідність людини розвиватися разом із 
ним. Навколишній світ знаходить відображення у 
світомоделюванні людиною через процес навчання. 
Тому необхідність удосконалення навчання є дуже 
актуальною для процесу розвитку людини.

Завдяки вищенаведеному постає наукова проблема 
оптимізації процесу навчання щодо інформаційного 
забезпечення.

Різноманітні аспекти цієї проблеми розглядаються 
у багатьох сучасних наукових працях [1-5].

Ця проблема ставить необхідним розв’язання низ-
ки наукових задач, однією з яких є структурування са-
мостійного отримання інформації студентами.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрун-

туванні та емпіричному вивченні ролі викладача у 
структуруванні самостійного отримання інформації 
студентами завдяки використанню методів загаль-
ної та математичної логіки та теорії прийняття рі-
шень, теоретичного аналізу та систематизації. При 
цьому предметом дослідження буде структурування 
отримання інформації, а об’єктом дослідження – про-
фесійні якості викладача, які впливають на процес 
структурування.

© Клименко А.І., Олександрова Н.О., 2012

Результати дослідження.
Розглянемо для початку основні поняття, якими 

нам доведеться оперувати при розв’язанні поставле-
ної наукової задачі.

Поняття «навчання» доволі багатозначне. В Педа-
гогічному словнику [6] автори дають декілька визна-
чень поняття навчання, які характеризують його з різ-
них сторін. Навчання — 1) спеціально організований, 
цілеспрямований і процес взаємодії вчителів та учнів, 
що керується та направлений на засвоєння знань, 
умінь, навичок, формування світогляду, розвиток 
розумових сил і потенційних можливостей учнів, 
вироблення та закріплення навичок самоосвіти у 
відповідності до поставлених цілей; 2) пробудження 
і задоволення когнітивної активності людини шляхом 
її заохочення до загальних і професійних знань, 
засобів їх отримання, зберігання і застосування в 
особистісній практиці; 3) цілеспрямований вплив  на 
розвиток інформаційно-опереційної сфери людини; 
4) двосторонній процес, що виконується вчителем 
(викладання) та учнем (навчання) [6].

Н.В. Бордовська, А.О. Реан [7] розуміють навчання 
як процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого 
забезпечується розвиток учня. При цьому вчитель 
викладає – цілеспрямовано передає знання, життєвий 
досвід, основи культури і наукового знання; керує 
процесом засвоєння знань, навичок та умінь; створює 
умови для розвитку особистості учнів (пам’яті, уваги, 
мислення). В свою чергу учень вчиться (опановує 
інформацією, що передається, виконує навчальні 
завдання); намагається самостійно спостерігати, 
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порівнювати, мислити; проявляє ініціативу в 
пошуку нових знань, додаткових джерел інформації, 
займається самоосвітою [7].

Педагогічна енциклопедія визначає навчання як 
спільну цілеспрямовану діяльність вчителя і учнів, в 
ході якої здійснюється розвиток особистості, її освіта 
та виховання [8].

С.І. Ожегов трактує ерудицію як начитаність, 
глибокі пізнання в будь-якій галузі науки [9]. 
Педагогічний словник додає до визначення 
С.І. Ожегова різносторонню освіченість.

Педагогічна ерудиція – це запас сучасних знань, які 
вчитель гнучко застосовує при вирішенні педагогічних 
задач [6].

Виходячи з умов поставленої задачі, автори 
пропонують у цій статті під процесом навчання 
розуміти накопичення, узагальнення, структурування 
певної інформації студентом і перетворення 
структурованої інформації в знання та формування на 
їх базі умінь та навичок.

Знання – це осмислена, узагальнена, структурована 
інформація, що переломлена до відповідної галузі 
застосування. На рисунку 1 зображена модель процесу 
формування світосприйняття людиною.

Модель може бути адекватна, враховуючи початко-
ві та кінцевими умови.

Обмеження моделі початковими та кінцевими 
умовами є корисним, бо спрощує її застосування при 
дотриманні початкових та кінцевих умов і огороджує 
від труднощів при переводі в площину практичного 
застосування.

Кожна, навіть ідеальна модель постійно потребує 
корекції у зв’язку з отриманням нової інформації за-
вдяки розвитку світу.

Обмеження моделі формує загальну модель. За-
гальна модель дає можливість легко синтезувати про-
міжні моделі з урахуванням статистично накопиченої 

зміни кінцевих умов завдяки новітньому накопичен-
ню інформації.

Якщо дослідити процес створення моделі світу 
учнем, інформація та її обробка присутня на кожному 
етапі процесу, який розглянуто на рисунку 1. Приділимо  
інформаційному забезпеченню навчання окрему увагу.

Як вже наводилось [10], етапи розвитку світу зу-
мовлюють особливості отримання інформації лю-
диною при навчанні. В далекому минулому, коли ще 
не було писемності, людина отримувала інформацію 
вербальним засобом та завдяки образотворчому мис-
тецтву. Після виникнення та розвитку писемності 
процес передачі та отримання навчальної інформації 
дещо спростився і дав широкі можливості для збіль-
шення обсягів інформації, що передається. 

Наступним етапом еволюції інформаційного до-
ступу можна виділити появу книгодрукування, що 
стала якісним стрибком у розвитку процесу навчання. 
Книгодрукування ще збільшило обсяги інформації, 
що зберігається, та розширило доступ до інформації 
широкого кола людей.

Сучасним якісним стрибком у інформаційному 
розповсюджені можна вважати появу інтернету. Ін-
тернет ще більш спростив доступ до інформації, але 
разом із тим додав чимало труднощів до процесу по-
шуку інформації. З точки зору отримання інформації 
інтернет-інформаційний етап має як свої переваги, 
так і свої ускладнення. До переваг, як вже зазначалось, 
відносяться:

поширення інформаційного простору;• 
спрощення доступу до інформації.• 

Такі переваги обумовили розвиток цілої «індустрії» 
написання реферативних та наукових робіт завдяки 
компіляції інтернет-даних. У позитивну сторону 
авторів таких робіт можливо відзначити тільки їх 
вміння вірно відбирати та сортувати інформацію.

Недоліки інтернет-інформаційного етапу умовно 
характеризуються надбагатою кількістю зайвої 

Рисунок 1 – Модель процесу світосприйняття людиною
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«сміттєвої» інформації, яка отримується студентом 
при неточному формулюванні завдання на пошук.

Це ставить перед викладачем необхідність 
формування у студентів навичок з вірної постановки 
завдання.

Однією з умов розвитку уміння вірної постановки 
завдання є початкова логічність процесу навчання. 
Тому велике значення набуває така професійна якість 
викладача, як здатність до логічного структурування 
курсу з навчальної дисципліни, або в більш широкому 
значенні – логічність.

З точки зору математичної логіки в якості типових 
можливо обрати два види структури.

Перший – перехід від подій першого порядку 
складності А (де А набуває значіння А1  … Аn у 
послідовності n рівноцінних подій) до події більш 
високого порядку B, де B враховуючи синергійність 
явища не дорівнює усередненню А, тобто (А1+ А2+…+ 
Аn ≠ B). Прикладом дисципліни з подібною логікою 
структурування курсу є математика.

Другий – перехід від загальної події В до 
розглядання її з точки зору та у заломленні до подій 
меншого порядку, що в неї входять, А1  … Аn. Прикладом 
дисципліни з такою логікою структурування 
навчального курсу може бути технологія у технічних 
ВНЗ або фізіологія у спортивно орієнтованих ВНЗ.

Жорстке структурування курсу педагогом 
прищеплює студентам навички з логічного мислення, 
виділення у навчанні етапів постановки задачі, 
розв’язання задачі та формулювання результатів. Ці 
навички необхідні для процесу самонавчання, який 
без них нагадує мандрування у океані без знання 
напрямку руху до потрібного берега. 

Висновки.
Завдяки таким якостям як здатність логічно струк-

турувати матеріал, який викладається студентам, на-
дання навичок з логічного структурування процесу 
навчання та навичок з чіткого формулювання поста-
новки завдання на пошук інформації, викладач спри-
яє оптимізації процесу навчання та самонавчання 
студента та формуванню в нього внутрішньої моделі 
всесвіту з мінімізацією зусиль.

Перспективами подальших досліджень будуть на-
прямки розвитку таких якостей:

викладача – здатність логічно структурувати процес • 
викладання навчальних дисциплін та прищеплюва-
ти навички з логічного структурування процесу са-
монавчання;
студента – здатність структурувати процес само-• 
навчання та адекватно ставити завдання на пошук 
інформації.

Реалізація наведених напрямів навчання студентів 
значно покращить процес навчання.
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Аналіз параметрів якості життя студентів різних спеціальностей
Курко Я.В.

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Анотації:
Розглянуто основні показники 
якості життя студентської молоді. 
У дослідженні використано дані 
анкетного опитування студен-
тів різних спеціальностей 1-го та 
2-го курсів (віком 17 – 20 років). 
Проведено порівняльний аналіз 
змін параметрів якості життя у 
студентів. Встановлено динаміку 
основних показників якості життя 
студентів у процесі навчання. Ви-
явлено взаємозв’язок параметрів 
суб’єктивного оцінювання рівня 
життя і чинників його формуван-
ня в залежності від спеціалізації 
навчання. Встановлено негативні 
тенденції погіршення рівня якості 
життя у студентів першого та дру-
гого курсів.

Курко Я.В. Анализ параметров качества 
жизни студентов разных специально-
стей. Рассмотрены основные показатели 
качества жизни студенческой молодежи. 
В исследовании использованы данные ан-
кетного опроса студентов разных специ-
альностей 1-го и 2-го курсов (возрастом 17 
– 20 лет). Проведен сравнительный анализ 
изменений параметров качества жизни у 
студентов. Установлена динамика основ-
ных показателей качества жизни студентов 
в процессе учебы. Выявлена взаимосвязь 
параметров субъективного оценивания 
уровня жизни и факторов его формирова-
ния в зависимости от специализации уче-
бы. Установлены негативные тенденции 
ухудшения уровня качества жизни у студен-
тов первого и второго курсов.

Kurko Ya.V. Analysis of parameters of 
quality of life of students of different 
specialities. The basic indexes of 
quality of student’s life are considered. In 
research is used data of the questionnaire 
questioning of students of different 
specialities of 1st and 2nd courses 
(aged 17 – 20 years). The comparative 
analysis of changes of parameters of 
quality of life is conducted. The dynamics 
of basic indexes of quality of students’ 
life is set in the process of studies. 
Intercommunication of parameters of 
subjective evaluation of standard of living 
and factors of his forming depending on 
specialization of studies is educed. The 
negative tendencies of worsening of level 
of quality of life are set for the students of 
first and second courses.

Ключові слова:
студенти, параметри і чинники 
якості життя. 

студенты, параметры и факторы каче-
ства жизни.

students, parameters and factors of 
quality of life.

Вступ.1

Сучасна політична ситуація, реформи, що 
відбуваються в країні, стали об’єктивною реальністю і 
переконують у необхідності впливати на якість життя 
студентської молоді. За даними офіційної статистики 
в Україні приблизно 70% дорослого населення має 
низький та нижчий за середній рівні фізичного 
здоров’я. 22,6 % учнів загальноосвітніх шкіл України 
мають середній рівень фізичного здоров’я, 33,5 % – 
низький, лише 6,7 % мають рівень фізичного здоров’я 
вище за середній і 0,8 % – високий [1, 2]. Особливу 
тривогу викликає негативна динаміка практично 
всіх показників здоров’я студентської молоді, як 
майбутнього нашої держави [2, 3]. 

В Україні періодично ухвалюються національні 
програми на кшталт «Концепція Державної програми 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні на 2007-
2011 роки», розроблених на основі Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт». У них вказується 
на необхідність зміни в підходах суспільства до 
забезпечення якості життя людини, як найвищої 
гуманістичної цінності й пріоритетного напрямку 
державної політики [1, 2]. Особливий акцент робиться 
на переорієнтації практичної діяльності галузі 
фізичної культури і спорту [1].

Під якістю життя розуміють систему життєвих 
цінностей, що характеризують творчу діяльність, за-
доволення науково-обґрунтованих потреб і розвиток 
людини, задоволеність людей життям, соціальними 
стосунками і навколишнім середовищем. Отже, якість 
життя – це багатофакторне поняття, яке є комбінацією 
різних чинників і понять [3, 4].

Аналіз літературних джерел показав, що відомі 
способи оцінювання якості життя у людей з різними 
відхиленнями стану здоров'я, зокрема, використову-
ють опитувальник якості життя (версія ВОЗ) в пси-
хіатричній практиці, але наукових досліджень про 
особливості формування якості життя студентської 
© Курко Я.В., 2012

молоді існує ще небагато [5, 6, 7]. Практично відсутні 
роботи, присвячені вивченню якості життя студентів у 
динаміці навчання з врахуванням спеціальностей на-
вчання. Вказані аспекти і визначили актуальність ви-
браної нами роботи.

Робота виконана в межах науково-дослідної тема-
тики кафедри фізичного виховання і спорту Терно-
пільського національного технічного університету ім. 
Івана Пулюя.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи визначити особливості формування 

параметрів якості життя студентів різних спеціаль-
ностей.

Завдання дослідження визначити взаємозв’язок 
параметрів суб’єктивного оцінювання рівня життя і 
чинників його формування у студентів різних спеці-
альностей. 

Матеріали та методи досліджень.
Дослідження проводили упродовж двох років на-

вчання зі студентами 1-го – 2-го курсів, віком 18 – 20 
років, електромеханічного факультету (ЕМФ), фа-
культету переробних і харчових виробництв (ФХВ), а 
також факультету управління і бізнесу у виробництві 
(ФБВ) Тернопільського національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя.

Вибір як об'єкта дослідження осіб цього віку обу-
мовлений тим, що цей період є періодом значної фі-
зичної і психічної перебудови організму, пов'язаним із 
переходом студентів на якісно новий рівень життя.

Оскільки в літературних джерелах, присвячених 
методам оцінювання якості життя, приділяється вели-
ка увага ступеню задоволеності життям і рівнем пара-
метрів здоров’я, ми визнали необхідним насамперед 
керувати свої зусилля на вивчення цих показників. 

Основним методом отримання інформації був метод 
соціологічного обстеження. Для вивчення суб'єктивного 
оцінювання основних показників якості життя студен-
там була запропонована анкета-питальник, що склада-
ється з 120 питань. Для отримання репрезентативних 
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відповідей анкетування проводили в умовах, які уне-
можливлюють обговорення. Перший блок анкети ви-
являв ступінь задоволеності студентом якістю життя і 
його основними складовими: здоров'ям, матеріальним 
благополуччям, психологічним комфортом. Подальші 
питання дозволяли оцінити деякі сторони раціону хар-
чування, побутові умови життя респондентів, самопо-
чуття студентів, особливості режиму дня, матеріально-
го стану сім'ї студента.

Крім того, вивчення анкетних даних дало можли-
вість характеризувати деякі показники статусу сту-
дента в сім'ї і групі, способу життя.

Результати дослідження. 
Посилаючись на визначення поняття якості життя, 

аналіз спеціальної літератури ми запропонували алго-
ритм оцінювання якості життя. Виявилося, що доціль-
но розділити параметри, які визначають якість життя 
на два основні блоки: блок об’єктивних чинників і 
блок суб’єктивних чинників. 

Об’єктивні чинники якості життя доцільно розді-
ляти на соціальні та біологічні. Важливу роль у за-
безпеченні якості життя відіграє соціальний статус 
сім’ї, який обумовлений матеріальним забезпеченням 
сім’ї, якістю харчування членів сім’ї, а також житло-
вими умовами проживання її членів. Окрім зазначе-
ного, кількісними параметрами виступають характе-
ристики стану довкілля, медичного обслуговування і 
навчання (що є предметами окремого дослідження). 
Сьогодні дуже важливою стає роль інформаційного 
забезпечення, оскільки доступність, повнота та опе-
ративність необхідних даних формують новий стиль 
поведінки сучасної людини, впливають на її характер 
та перерозподіляють характер фізичних та психічних 
навантажень. Біологічні об’єктивні чинники пов’язані 
з наявністю шкідливих звичок, визначенням рівня 
фізичного здоров’я, фізичного розвитку, психічного 
здоров’я та інтелектуального розвитку. 

Інтегральна суб’єктивна характеристика якості 
життя студентської молоді передусім формується на 
основі характеристик особистості, а також загального 
емоційного стану молодої особи. При цьому характе-
ристика особистості залежить від типологічних осо-
бливостей індивідуума, соціальної настановки у житті 
та також набутого рівня виховання. Щодо емоційного 
стану, то воно базується на цільових варіантах задово-
лення: своїм здоров’ям, матеріальним станом, стосун-
ками у родині, з друзями та однолітками. 

Посилаючись на закон Енгеля, стверджуємо стійку 
тенденцію до зростання суб’єктивних чинників у фор-
муванні рівня якості життя студентів. Вона полягає у 
зменшенні парціальної долі суто біологічних критері-
їв якості життя. Натомість зростає роль об’єктивних 
соціальних чинників, а також суб’єктивних ком-
понентів. Це твердження досліджувалося на осно-
ві отриманих анкетних даних з нашого питальника. 
Оскільки обсяг даних складався зі 108 параметрів 
для детального вивчення задіяні тільки деякі з них, 
що рельєфно підкреслюють дина-міку їх величин. До 
таких належать: рівень фізичної активності, індиві-
дуальне психологічне позитивне ставлення до життя, 
рівень харчування, час, проведений за персональним 

комп’ютером, ступінь захворюваності та споживання 
алкогольних напоїв. 

Під час опитувань середній рівень фізичної актив-
ності студентів виявився достатньо високим. Загалом 
36,1 % студентів першого курсу і 34,1 % другого вка-
зують на дуже високий рівень рухової активності, 48,2 
% – першого і 42,5 % другого – є достатньо фізично 
активними, 7,7 % і 15,9 % – відповідно є малорухли-
вими, а 8 % і 7,9 % – над вказаним питанням взагалі 
не замислюються. 

Проте такі цифрові показники різняться залежно 
від факультету навчання. Так, студенти, які навчають-
ся на факультеті управління і бізнесу у виробництві 
вважають себе дуже фізично активними є 47,7 %, до-
статньо фізично активними – 46,6 %, малоактивними 
– 5,7 % (інші не знають конкретної відповіді). Сту-
денти факультету переробних і харчових виробництв 
першого і другого курсів розподіляються за названи-
ми категоріями в такому процентному співвідношенні 
9,2 : 47,8 : 27,6 : 15,4 %, зате студенти електромеханіч-
ного факультету – у такому: 47,9 : 38,6 : 5,4 : 8,1 %, що 
мало відрізняється їх від однокурсників з факультету 
управління і бізнесу у виробництві. Загалом, фізично 
малорухливих студентів на другому курсі порівняно 
з першим стало більше на 9 %. Можемо спрогнозува-
ти, що наслідком зменшення рухової активності стали 
і зміни у кількості позитивного ставлення до якості 
життя. Якщо на першому курсі цілком задоволених 
якістю життя було 41,7 % опитаних, то на другому 
курсі їх зменшилося на 7,4 % і було 34,3 %. Стримани-
ми оптимістами вважали себе 45,3 % першокурсників 
і 38 % другокурсників. До песимістів належало 3,3 % 
і 10 % відповідно. Отже, прослідковуються приблиз-
но однакові цифри у зміні позитивного ставлення до 
життя та зміні рівня рухової активності. Хоча зазна-
чаємо, що різниця між студентами різних факультетів 
у результатах відповіді на останнє запитання вже не 
така виразна, а найбільш позитивно налаштованими 
до перспектив життя (цілковиті і стримані оптимісти) 
є студенти електромеханічного факультету та факуль-
тету управління і бізнесу у виробництві – по 83,5 %, а 
таких студентів харчовиків – 72 %.

Основними причинами погіршення суб’єктивного 
сприйняття світу, а також зменшення рухової активнос-
ті могли б бути збільшення психолого-інформаційного 
навчального навантаження, часу, проведеного пе-
ред телевізором, нерегулярність та неповноцінність 
харчування. Найяскравіше це проявляється у різко-
му збільшенні тривалості роботи з персональним 
комп’ютером. Загалом, 64,9 % студентів першого кур-
су за різними напрямами навчання проводять від 1 до 
2 годин щоденно за екраном ПК, 23,1 % – 3-4 години, 
8,1 % – 5-6 годин, а 2,9 % більше 6 годин. У друго-
курсників ситуація докорінно змінюється в бік збіль-
шення часу перебуванням за ПК. Виявилося 53,2 % 
таких студентів, які працюють за ПК 1-2 години в се-
редньому на день, 15,4 % – 3-4 години, 20,9 % – 5-6 го-
дин, а 10,5 % – задекларували своє перебування за ПК 
більше 6 годин. Найбільше зростання часу перебуван-
ня за ПК спостерігаємо у студентів-інженерів ЕМФ. 
Кількість процентів студентів ЕМФ, що застосовують 



70

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

комп’ютер у межах 4-6 годин, зросла на 23,6%, а тих, 
хто знаходиться за клавіатурою комп'ютера більше 6 
годин на добу, – на 12 %.

Таке спостерігається на фоні погіршення харчуван-
ня. На першому курсі навчання нарікання на недостат-
нє харчування мали 16 % студентів ФБВ, 6 % студентів 
ФХВ і 17 % студентів ЕМФ. Вже на другому курсі вва-
жали, що вони недостатньо харчуються, 32 % студентів 
ФБВ, 21 % студентів ФХВ і аж 39% – студентів ЕМФ.

При цьому частота харчування виявилася у 
студентів-першокурсників із факультету управління 
і бізнесу такою: одно- або двохразове харчування на 
день – у 10,9 %, триразове харчування – у 35,1% і чо-
тири- або більше разове – у 54%, а у 15 % другокурс-
ників – одно або двохразове, у 30,1 % – триразове, у 
44,9 % – чотири, або більше разове. 

Студенти першого курсу факультету переробних і 
харчових виробництв у 26,1 % випадків харчувалися 
раз або двічі на день, у 62,9 % – мали триразове харчу-
вання, у 11 % випадків мали чотириразове харчування. 
У другокурсників цього ж факультету відповідні цифри 
24,2, 55,9, і 19,9 %, тобто стали більш розкиданими.

Студенти-інженери електромеханічного факуль-
тету першого курсу харчувалися так: 17% – один або 
два рази на день, 47,1 % – три, 28,9 % – чотири і 7 % 
– більше чотирьох разів на добу. Їхні колеги з другого 
курсу: 33 % – один або два рази на день, 42,2 % – три, 
20,8 % – чотири і 4 % – більше чотирьох раз на добу. 

Усі ці цифри свідчать про певну тенденцію погір-
шення харчування практично у всіх студентів другого 
курсу порівняно з першим. 

Крім того, можна виявити і негативну тенденцію 
із вживанням алкогольних напоїв. Особливо це сто-
сується студентів факультету переробних і харчових 
виробництв і факультету управління і бізнесу у вироб-

ництві. Так, кількість відповідей студентів ФБВ, які 
вживають часто алкогольні напої зросла від 5 до 20 %. 
У той же час кількість студентів ФХВ, які не вжива-
ють алкогольних напоїв, зменшилася від 55 до 15 %. У 
студентів-інженерів тенденція не така виражена, хоча 
кількість молодих людей, які не вживають міцні напої 
також стала меншою на 9 %. Наші дані узгоджуються 
з результатами, встановленими іншими дослідниками 
(Тулайдан В., 2010), де автор вказує на погіршення 
рівня якості життя нашої молоді.

Висновки. 
1. Встановлено динаміку величин основних чинників 

формування рівня якості життя студентів різних 
спеціальностей. Встановлено взаємозв’язок 
параметрів суб’єктивного оцінювання рівня життя 
і об’єктивних чинників його формування. Результа-
ти дослідження вказують на пряму залежність між 
рівнем рухової активності, позитивним ставленням 
до якості свого життя, з одного боку, та наявністю 
шкідливих звичок, нераціональним харчуван-
ням, надмірними психічними навантаженнями на 
організм студентів – з другого.

2. Виявлено особливості впливу рівня рухової 
активності студентів на інші параметри якості жит-
тя студентської молоді. 

3. Встановлено негативні тенденції, а саме погіршення 
рівня якості життя у студентів першого та другого 
курсів.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 

проведенні аналізу стану здоров'я та параметрів якос-
ті життя студентів-першокурсників, які відвідують за 
станом здоров'я спеціальну медичну групу, розробці 
навчально-методичних комплексів для підвищення 
мотивації студентів до регулярних занять на кафедрі 
фізичного виховання.
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Факторна структура взаємозв’язку показників фізичного стану 

та адаптації до навчання молодших школярів
Лясота Т.І.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотації:
Проаналізовано досвід застосуван-
ня факторного аналізу фахівцями 
з фізичного виховання. Вивчено 
взаємозв’язок показників, що ха-
рактеризують показники фізичного 
стану, рухової активності, рівня за-
хворюваності і адаптації до умов 
навчання в школі. У експерименті 
взяли учать 34 дівчаток та 30 хлоп-
чиків 6 – 7-річного віку. Встановле-
но, що найбільш значимий внесок 
у факторну структуру несуть дані 
про фізичний розвиток дітей. Рівень 
захворюваності являється більш 
важливим показником у факторній 
структурі дівчаток, а рухова актив-
ність — у хлопчиків. Доведено, що 
між адаптацією дитини до соціаль-
них змін та руховою активністю іс-
нує глибинний зв'язок.

Лясота Т. Факторная структура взаи-
мосвязи показателей физического 
состояния и адаптации к обучению 
младших школьников. Изучен опыт при-
менения факторного анализа в исследо-
ваниях специалистов по физическому 
воспитанию. Изучено взаимосвязь пока-
зателей, которые характеризуют показа-
тели физического состояния, двигатель-
ной активности, уровня заболеваемости и 
адаптации к условиям обучения в школе. 
В эксперименте приняли участие 34 дево-
чек и 30 мальчиков 6 – 7-летнего возрас-
та. Установлено, что наиболее значимый 
вклад в факторную структуру несут дан-
ные о физическом развитии детей млад-
шего школьного возраста. Доказано, что 
между адаптацией ребенка к социальным 
изменениям и двигательной активностью 
существует глубинная связь.

Lyasota T. Factor structure of the 
relationship of indicators of physical 
condition and learning to adapt to 
younger students. The experience of 
the use of factor analysis in the research 
of specialists in physical education was 
studied. It is studied interrelation of indexes 
that characterize indexes of physical 
state, motive activity, level of disease and 
adaptation to the conditions of education 
at school. The experiment, which was 
attended by 34 girls and 30 boys 6 and 7 
years of age, found that the most significant 
contribution to the factor structure are 
data on the physical development of 
school-age children, as well as indicators 
of physical fitness of patients. It is proved 
that between the child’s adaptation to 
social changes and physical activity there 
is a deep connection.

Ключові слова:
стан, підготовленість, активність, 
рівень, захворюваність, організм, 
адаптація, фактор, аналіз, структу-
ра, полюс.

состояние, подготовленность, актив-
ность, уровень, заболеваемость, ор-
ганизм, адаптация, фактор, анализ, 
структура, полюс.

state, preparedness, activity level, disease, 
organism, adaptation, factor analysis, the 
structure of a pole.

Вступ. 1

Беззаперечним є той факт, що початок навчання 
в школі являється дуже відповідальним періодом 
з точки зору соціальної адаптації дитини і може 
спровокувати у неї стрес. У зв’язку з цим фахівці 
не приховують підвищеної зацікавленості до 
питань, пов’язаних із пошуком шляхів підвищення 
адаптаційних можливостей молодших школярів до 
умов навчання в початковій школі. Проте розв’язання 
означених питань неможливе без вивчення чинників, 
які обумовлюють безболісну адаптацію дітей 6 – 7 
років до зміни її соціальної ролі та встановлення 
структури взаємозв’язків виділених показників.

Вивчення даних літератури показало, що у науко-
вих дослідженнях фахівцями з фізичного виховання 
і спорту досить часто використовується факторний 
аналіз. Так, вивчаючи факторну структуру адаптацій-
них можливостей дівчаток, за допомогою факторного 
аналізу І.І. Самокиш виділив чинники, що визнача-
ють функціональні можливості дівчаток молодшого 
шкільного віку при фізичному навантаженні по за-
мкненому циклу [5, с.105].

В результаті застосування цього методу, в структурі 
фізичного здоров’я молодших школярів І. Тюх було виді-
лено такі фактори як характеристика фізичного розвитку, 
функціональна готовність та характеристика моторики, 
значущість яких, за переконаннями автора, являються 
основою оцінки фізичного здоров’я дитини [6].

Використовуючи адитивну модель детермінова-
ного факторного аналізу, О.І. Єрохіною розроблено 
алгоритм прогнозування пріоритетних показників 
фізичного розвитку, функціонального стану серцево-
судинної (ССС) та дихальної систем (ДС) організму, 
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необхідних для прояву фізичних якостей в залежності 
від статі і віку дитини [2, с. 13]. 

В свою чергу, Л.Л. Харченко завдяки застосуван-
ню факторного аналізу виявлено структуру психомо-
торики дітей молодшого шкільного віку з легкою фор-
мою розумової відсталості, серед яких координаційні, 
силові і швидкісні здібності та витривалість [8, с. 14]. 

Досліджуючи педагогічні умови формування емо-
ційної стійкості у дітей 6 – 7-річного віку в процесі 
занять фізичною культурою, В.В. Троценко було вста-
новлено єдність параметрів, що характеризують фізич-
ний і психофізіологічний стан молодших школярів та 
оцінено їх внесок у загальну дисперсію [7].

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджува-
ти, що вивчення факторної структури досліджуваних 
параметрів допомагає фахівцеві не лише значно стис-
нути первинну інформацію, а й встановити глибинні 
зв’язки і відкриті нові взаємини між вимірами. Утім, 
не зважаючи на окремі спроби розв’язати питання під-
вищення адаптаційних можливостей молодших шко-
лярів до початку навчання в школі з боку спеціалістів, 
наразі в доступній науково-методичній і спеціальній 
літературі ми не зустріли свідчень про вивчення фак-
торної структури компонентів, які характеризують ре-
зерви пристосувального механізму до навчання дітей 
6 – 7 років, що і обумовило вибір теми дослідження.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичного вихо-
вання НУФВСУ по темі “Вдосконалення програмно 
нормативних засад фізичного виховання в навчальних 
закладах”, державний реєстр 0111U001733» 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – вивчення причинно-

наслідкових зв’язків між показниками фізичного 
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розвитку, функціонального стану основних 
систем організму, фізичної підготовленості, рівня 
захворюваності та рухової активності дітей 6 – 7 років. 

В ході дослідження нами були використані такі 
методи як аналіз, систематизація і узагальнення 
літературних джерел, а також факторний аналіз. Об’єктом 
дослідження стали показники, які характеризують 
адаптаційно-пристосувальні можливості до навчання 
молодших школярів, а предметом дослідження 
— особливості факторної структури показників 
обстежуваних в залежності від статі.

Результати дослідження. 
Досліджуючи питання про компоненти, які 

характеризують адаптаційні можливості молодших 
школярів до умов навчання, насамперед ми звернули 
увагу на твердження фахівців, які висловлюють думку, 
що у віці 6 – 7 років надзвичайно важливим являється 
фізичний розвиток дітей, показники функціонування 
основних систем організму, а також фізична 
підготовленість [5, 6]. Також нами було виділено 
рівень захворюваності, оскільки, з одного боку, часті 
захворювання дитини можуть свідчити про наявність 
у неї стресу, а з іншого боку, хвора дитина не відвідує 
школу, що спричиняє відставання у навчанні та інші 
негативні наслідки, які не сприяють адаптації до 
навчання. Серед інших компонентів, на нашу думку, 
слід загострити увагу на руховій активності, значення 
якої у структурі адаптації молодших школярів до 
умов навчання в школі не можна переоцінити. Дійсно, 
дитина, яка дотримується оптимального рухового 
режиму, краще себе почуває, легше сприймає і засвоює 
навчальний матеріал, менше хворіє тощо.

З метою встановлення чинників, які сприяють 
формуванню адаптаційних можливостей дітей 6 – 7 
років до умов навчання у початковій школі, нами було 
проведено факторний аналіз із застосуванням методу 
головних компонентів, де обертання головних осей 
виконувалось методом нормалізованого варімаксу за 
допомогою комп’ютерної програми STATISTICA 6.0.

Дослідження проводилось на базі гімназії № 5 м. 
Чернівці. В досліджені брало участь 64 дитини пер-

шого року навчання 6 – 7-річного віку, серед яких 34 
дівчинки та 30 хлопчиків.

В результаті дослідження було отримано модель 
взаємозв’язків компонентів фізичного стану, рухової 
активності та рівня захворюваності молодших шко-
лярів, які пояснюють природу причинно-наслідкових 
зв’язків наведених факторів, взаємну кореляцію ви-
хідних ознак і основну частину їх дисперсій [1, 3, 4]. 

В ході дослідження 22 розглянутих показники були 
виокремлено у 5 факторів, які пояснюють від 77,2 до 
76,5% загальної дисперсії. Показники, об’єднані в 
одному факторі, взаємовпов’язані між собою і впли-
вають один на інший (табл. 1). 

Згідно з результатами дослідження, у хлопчиків 
у генеральному факторі, який являється найбільш 
суттєвим, насамперед спостерігаються показники, 
що характеризують їх фізичний розвиток, а також 
життєвий індекс. Структура фактора І, який пояснює 
28,0% загальної дисперсії, показує його біполярність. 
На одному його полюсі концентруються антропо-
метричні показники, такі як маса тіла (r= 0,957 при 
p<0,05), обхват грудної клітки (r= 0,90 при p<0,05), 
обхват плеча (r= 0,86 при p<0,05), обхват талії (r= 
0,90 при p<0,05), індекс Кетле (r= 0,95 при p<0,05), а 
на іншому — життєвий індекс (r= -0,78 при p<0,05). 
Такий набір показників свідчить про наявність двох 
взаємозв’язаних блоків, один з яких характеризує 
фізичний розвиток учня і показує, що наслідком 
збільшення маси тіла хлопчиків являється збільшення 
показників його тотальних розмірів та індексу Кетле, 
а з іншого боку показник життєвого індексу, який 
знижується при збільшенні показників фізичного 
розвитку, що свідчить про зниження життєвого 
індексу при надлишковій масі тіла.

Навантаження фактора ІІ, який має 18,2 % у 
загальній дисперсії вибірки, формується з показника 
швидкісних здібностей (r= 0,76 при p<0,05) та має 
значущий від’ємний зв’язок з показниками рухової 
активності (r= -0,73 при p<0,05) та загальним балом ФП 
(r= -0,91 при p<0,05). Таке розташування показників 
пояснюється збільшенням часу подолання дистанції 

Таблиця 1
Факторна структура показників, що характеризують адаптацію до навчання, фізичний стан,  

рухову активність та захворюваність молодших школярів

Фак-
тор Хлопчики

Внесок у 
загальну 

дисперсію, 
%

Дівчатка

Внесок у 
загальну 

дисперсію,
%

I
Маса тіла, ОГК, обхват талії, об-
хват стегна, обхват плеча, фізичний 
розвиток, життєвий індекс

28,0
Довжина тіла, маса тіла, ОГК, об-
хват талії, обхват плеча, фізичний 
розвиток, життєвий індекс

27,5

II Рухова активність, швидкісні 
здібності, фізична підготовленість 18,2

Фізична працездатність, рівень 
захворюваності, швидкісно-
силові здібності, спритність, 
фізична підготовленість

20,3

III ЧССнавант, фізична працездатність 11,7 Функціональний стан ССС 9,9

IV Функціональний стан ССС 11,6 Рухова активність, адаптація до 
навчання 10,2

V Функціональний стан ДС 7,7 Функціональний стан ДС 8,6
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30 м, тобто зниженням швидкісних якостей внаслідок 
зниження рівня рухової активності хлопчиків, що 
призводить до зниження загального рівня їх фізичної 
підготовленості. 

Показники фізичної працездатності дитини, 
який характеризує індекс Руф’є (r= 0,85 при p<0,05) 
та взаємопов’язаний з ним ЧССнавантаж (r= 0,93 при 
p<0,05), об’єдналися в уніполярному факторі ІІІ з 
часткою у загальній дисперсії вибірки 11,7 %, що вка-
зує на збільшення індексу Руф’є, яке свідчить про зни-
ження фізичної працездатності дитини при підвищен-
ні частоти серцевих скорочень в умовах застосування 
фізичних навантажень. 

Уніполярний фактор IV вміщує показники функці-
онального стану ССС з часткою у загальній дисперсії 
вибірки 11,6 % і об’єднує АТсист (r= -0,83 при p<0,05), 
АТдіаст (r= -0,80 при p<0,05), що вказує на зниження 
діастолічного при зниженні систолічного артеріаль-
ного тиску, що цілком пояснюється закономірностями 
функціонування ССС. 

У факторі V з часткою 7,7% від загальної диспер-
сії виокремився показник дихальної системи, а саме 
ЖЄЛ (r= -0,82 при p<0,05), що доводить значущість 
розвитку ДС для гармонійного розвитку молодших 
школярів.

У дівчаток максимальний вклад в загальну диспер-
сію ознак, а саме 27,5 %, дає генеральний фактор І, 
який представлено двома полюсами, на яких концен-
труються досліджувані показники. Один полюс міс-
тить антропометричні показники, такі як довжина тіла 
(r= 0,92 при p<0,05), маса тіла (r= 0,91 при p<0,05), 
ОГК (r= 0,85 при p<0,05), обхват плеча (r= 0,90 при 
p<0,05), обхват талії (r= 0,72 при p<0,05) та показник 
фізичного розвитку (r=  -0,87 при p<0,05), які свідчать 
про збільшення обхоплюючих розмірів тіла при збіль-
шенні маси тіла, яка, в свою чергу, збільшується при 
збільшенні довжини тіла (r= 0,72 при p<0,05). Зрозу-
міло, що збільшення антропометричних показників 
вказує на підвищення рівня фізичного розвитку дити-
ни. Інший полюс складає показник життєвого індексу 
(r= 0,91 при p<0,05), який має значущий від’ємний 
зв’язок з показниками фізичного розвитку. Вочевидь, 
надмірне збільшення показників фізичного розвитку 
зумовлює зниження життєвого індексу дівчат молод-
шого шкільного віку.

Показники фізичної працездатності (r= 0,71 при 
p<0,05) та рівня захворюваності (r= 0,84 при p<0,05), 
які відокремлюється у ІІ факторі з часткою 20,3 %, 
мають від’ємний зв’язок із загальним балом фізичної 
підготовленості (r= -0,87 при p<0,05). Фактор також 
об’єднує показники швидкісно-силових здібнос-
тей (r= -0,83 при p<0,05) та спритності (r= 0,75 при 
p<0,05). Можна стверджувати, що поряд із збільшен-
ням рівня захворюваності відбувається збільшення 
індексу Руф’є, що вказує на зниження фізичної пра-
цездатності дитини, а також фіксується зниження 
швидкісно-силових якостей і збільшенням часу подо-
лання дистанції 4Х9 м човниковим бігом, яке свідчить 
про зниження спритності та обумовлює зниження рів-
ня фізичної підготовленості дівчаток (рис. 2).

Системоутворюючими у факторі ІІІ, який пояснює 
9,9% загальної дисперсії, являються показники функ-
ціонального стану ССС. Даний фактор є уніполярним 
і показує, що із зростанням систолічного артеріально-
го тиску (r= 0,94 при p<0,05) збільшується діастоліч-
ний артеріальний тиск дитини (r= 0,92 при p<0,05).

До складу уніполярного фактора IV з «вагою» 10,2% 
входять показники, які характеризують рухову актив-
ність (r= 0,80 при p<0,05) та адаптацію до навчання 
(r= 0,85 при p<0,05) з однаковим знаком на полюсі, що 
свідчить про збільшення навчальної адаптації дівча-
ток за умови збільшення їх рухової активності. Отже, 
у дівчат 6 – 7 років простежується взаємозв’язок між 
означеними показниками, що вказує на можливість 
впливати на адаптацію дівчаток до навчання шляхом 
оптимізації їх рухової активності. Отже, адаптаційно-
пристосувальні механізми до соціальних і фізичних 
змін мають безпосередній взаємозв’язок.

Фактор V з «вагою» 8,6% вміщує такий показ-
ник функціонального стану ДС як ЖЄЛ (r= -0,78 при 
p<0,05), що вказує на важливість розвитку ДС у дітей 
молодшого шкільного віку.

Висновки. 
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що 

в результаті проведеного дослідження було виявлено 
наступне:

вивчено • внутрішню структуру компонентів, які 
характеризують адаптацію до навчання, фізичний 
стан, рухову активність і захворюваність молодших 
школярів та визначено характер взаємозв’язку її 
окремих елементів, а також встановлено найбільш 
інформативні показники компонентів всебічного 
розвитку, включаючи соціальний аспект, в залеж-
ності від рухової активності та імунітету до захво-
рювань дітей 6 – 7 років;
факторна структура вивчених показників не залеж-• 
но від статі має спільні компоненти, які її харак-
теризують. Факторний аналіз дозволив визначити 
генеральний фактор із загальним внеском 28,0% у 
хлопчиків та 27,5% у дівчаток, у якому найбільш ва-
гомі значення не залежно від статі мають показники 
фізичного розвитку, антропометричні показники та 
життєвий індекс. Таке розташування обумовлено 
закономірностями біологічного розвитку дітей та 
вказує на першочергову роль тотальних розмірів 
тіла для гармонійного розвитку дітей 6 – 7 років. З 
іншого боку, не залежно від статі у факторі ІІ ви-
окремився показник, що визначає загальний рівень 
фізичної підготовленості, а у факторі V — показник 
функціонального стану ДС, що свідчить про необ-
хідність підвищення фізичної підготовленості дітей 
та розвитку їх ДС засобами фізичного виховання;
факторна структура досліджуваних показників мо-• 
лодших школярів має окремі особливості залежно 
від статі; 
специфічною особливістю факторної структури • 
обстежених хлопчиків являється розташування по-
казників рухової активності, включаючи їх швид-
кісні здібності, у важливому факторі ІІ, а у дівчат 
до складу цього фактора увійшли такі компоненти 
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як фізична працездатність, рівень захворюванос-
ті, швидкісно-силові здібності і спритність. Таке 
розташування показників пояснюється нагальною 
необхідністю застосування фізичних вправ, направ-
лених на розвиток швидкісних здібностей хлоп-
чиків та розвиток швидкісно-силових здібностей і 
спритності у дівчаток. Крім того, як показує аналіз 
фактора ІІ, для гармонійного розвитку хлопчиків 6 
– 7 років значний вплив має рухова активність, а на 
дівчат передусім впливає рівень захворюваності та 
фізична працездатність. Отже, розширення рухової 
активності та розвиток швидкісних здібності хлоп-
чиків покращує їх фізичну підготовленість. В той 
час контролювати рівень захворюваності та підви-
щувати фізичну працездатність у дівчаток доцільно 
завдяки розвитку їх швидкісно-силових здібностей 
і спритності; 
на відміну від дівчаток, у яких показники фізичної • 
працездатності виокремились у другому факторі, у 
хлопчиків вони належать до фактора II, який має 
відчутний вплив на загальну дисперсію вибірки, що 
свідчить про більш значний вплив фізичної працез-
датності на розвиток на дівчаток цього віку в порів-
нянні з хлопчиками;

показники функціонального стану ССС виокре-• 
мились у третьому факторі дівчаток та четвертому 
факторі хлопчиків, що вказує на вирішальне значен-
ня функціонального стану ССС для гармонійного 
розвитку дітей 6 – 7 років;
якщо показник адаптації до навчання не виділився • 
серед компонентів, які визначають факторну струк-
туру хлопчиків, аналізуючи фактор V у факторній 
структурі дівчаток 6 – 7 років, можна помітити, що 
між їх адаптацією до соціальних змін та руховою 
активністю існує глибинний зв’язок, який можна 
використовувати в процесі їх фізичного виховання 
метою адаптації до навчання; 
результати факторного аналізу можна використову-• 
вати при доборі засобів фізичного виховання дітей 
з метою зниження рівня їх захворюваності та підви-
щення адаптаційно-пристосувальних можливостей 
до соціальних змін. 

Отримані результати заплановано використано при 
розробці програми, спрямованої на покращення адап-
тації дітей до навчання у школі засобами фізичного 
виховання, розробити таку програму та дослідити її 
ефективність.
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Показники функціонального стану нервово-м’язової  

та сенсорних систем  спортсменів – паралімпійців 
1Магльований В. А., 1Яворський Т.В., 2 Тьорло О.І.

¹Львівський Національний медичний університет імені Д. Галицького 
2 Львівський державний університет внутрішніх справ

Анотації:
До змагань у спортсменів – пара-
лімпійців фонові показники ЧСС 
не відрізнялися від нетренованих 
людей, а відчуття часу було зни-
жено, що свідчило про підвище-
ну збудливість функціонального 
стану ЦНС. Після змагань знизи-
лася сила лівої руки, м’язова чут-
ливість та відтворення часового 
інтервалу, що вказувало на недо-
статню силову витривалість м’язів 
та знижені периферійні м'язові 
властивості. Для покращення 
функціональних характеристик 
м’язів лівої руки та спортивного 
результату слід використовувати 
індивідуально підібрані комплек-
си спеціальних фізичних вправ зі 
стрільби із лука.

Маглеваный В.А., Яворский Т.В., Терло Е.И. 
Показатели функционального состояния 
нервно-мышечной и сенсорных систем 
спортсменов – паралимпийцы. К соревнова-
ниям у спортсменов-паралимпийцев фоновые 
показатели ЧСС не отличались от нетрениро-
ванных людей, а чувство времени было сниже-
но, что свидетельствовало о повышенной воз-
будимости функционального состояния ЦНС. 
После соревнований снизилась сила левой 
руки, мышечная чувствительность и воспроиз-
ведения временного интервала, что указыва-
ло на недостаточную силовую выносливость 
мышц и сниженные периферийные мышечные 
свойства. Для улучшения функциональных ха-
рактеристик мышц левой руки и спортивного 
результата следует использовать индивиду-
ально подобранные комплексы специальных 
физических упражнений со стрельбы из лука.

Mahlovanyy V.A., Jaworski T.І., Torlo 
O.I. Indicators of functional neuro-
muscular and sensory systems 
of athletes – paralympic. To the 
competition in athletes – paralympic 
games indicators HR did not differ from 
untrained people, and a sense of time 
was reduced, suggesting increased 
excitability of the CNS functional state. 
After the competition down the left 
hand strength, muscle sensitivity and 
playback time interval, indicating a lack 
of power endurance of muscles and 
reduce peripheral muscle properties. To 
improve the functional characteristics of 
the muscles of his left hand and sports 
results, use tailor-made complex of 
special physical exercises with archery.

Ключові слова:
спортсмени-паралімпійці, фізич-
на реабілітація, спеціальні фі-
зичні вправи.

спортсмены-паралимпийцы, физическая реа-
билитация, специальные физические упраж-
нения.

athletes – paralympic games, physical 
rehabilitation, special exercise.

Вступ.1

Багаторічна практика роботи спеціалістів з інвалі-
дами показує, що найбільш діяльними методами реа-
білітації даного контингенту є реабілітація засобами 
фізичної культури та спорту. Систематичні заняття 
фізичними вправами не тільки підвищують адаптацію 
інвалідів до змінених життєвих умов, розширюють їх 
функціональні можливості, допомагаючи оздоровлен-
ню організму, але й сприяють виробленню координації в 
діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, 
дихальної, травної та видільної систем, сприятливо 
впливають на психіку інвалідів, стабілізують їх волю, 
повертають людям відчуття суспільної повноцінності. 
Особливе  значення  для інвалідів мають заняття спор-
том. В інваліда у зв’язку з вадами може розвиватися 
комплекс неповноцінності, який характеризується три-
вогою, втратою особистої вартості і впевненості. Ак-
тивна участь у спортивних заходах відновлює психічну 
рівновагу інваліда і дає йому можливість повернутися 
до життя, незважаючи на фізичні недоліки. У кінцевому 
результаті ціль заохочення інвалідів до спорту – відно-
вити втрачений контакт з навколишнім середовищем, 
створити умови, необхідні для успішного з’єднання в 
суспільне корисній праці.

Аналіз наукової літератури, показав, що метою тре-
нування в стрільбі з лука є формування стабільних, 
стійких, керованих в залежності від умов стрільби з 
лука, рухових навичок (PH) пострілу з лука [2,4,6,7]. 
Дані про механізми формування РН – “пострілу з лука” 
можуть бути використані як зручна модель для аналізу 
аналогічних процесів  в інших видах спорту з дискрет-
ним характером результату, складною координаційною 
структурою рухових навичків, в якому головним меха-
нізмом досягнення оптимального результату є висока 
м’язово-суглобова чутливість верхніх кінцівок, висока 
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спроможність до аферентного синтезу та прийняття рі-
шень в мікроінтервалі часу, достатньому для підтримки 
системи “стрілець-лук” у стані, який відповідає попа-
данню в десятку. Суть багаторічного тренування луч-
ників можна звести до короткого робочого завдання: 
завжди стріляти так, щоб попадати в десятку [1,4,5,6]. 
На шляху до реалізації цього завдання стоять функціо-
нальні бар’єри у вигляді природної варіативності функ-
ціонального стану центральної нервової системи (на-
приклад, фази альфа-хвиль), різного рівня збудливості 
нервово-м’язового апарату (рухових одиниць, нервово-
м’язових синапсів) та багатьох інших систем, які змі-
нюють свій функціональний стан при багаторазовому 
повторенні навичок як протягом одного дня, так і про-
тягом багатьох тижнів і місяців тренувань [3,5,6,10]. 
Передбачити напрям цих змін, їх кількість та вплив на 
результативність спортсмена – одне з найважливіших 
завдань ефективного тренування. 

У результаті багаторічних досліджень стрільців з 
лука науковці прийшли до висновків, які показують 
роль удосконалення фізіологічних функцій  нервової,  
м’язової і сенсорних систем  у реалізації спортивного 
результату лучника [1, 2, 4, 5 7, 8, 9]. Фізичні наванта-
ження при стрільбі з лука мають статичний характер і 
добре вивчені у спортсменів стрільців з лука [4, 5 7,8]. 

Але у спортсменів-паралімпійців стрільців з лука 
вони ще недостатньо вивчені. Невідомо, як вплива-
ють стрілецькі навантаження на м’язову чутливість, 
психофізіологічні показники, що має значення і в 
психологічній та фізичній реабілітації паралімпій-
ців. Невідомо, як впливатиме комплекс спеціальних 
фізичних вправ зі стрільби з лука на динаміку спор-
тивного результату і відновлення після тренувань та 
змагань спортсменів-паралімпійців. Від того нами і 
було проведено наукове дослідження спортсменів-
паралімпійців стрільців з лука, членів секції та збірної 
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команди України, які займаються на базі  стрілецького 
тиру кафедри фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини, фізичного виховання і валеології ЛНМУ імені 
Данила Галицького. 

Робота виконана за планом НДР Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила 
Галицького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вивчити вплив індивідуального комплексу спеці-

альних фізичних вправ зі стрільби з лука на показни-
ки нервово-м’язової та сенсорних систем і спортив-
ний результат спортсменів– паралімпійців.

Методи та організація дослідження. З огляду на 
специфіку контингенту, діагнози уроджених і придба-
них  захворювань і травм в спортсменів-паралімпійців, 
умови проведення досліджень та їх послідовність  впро-
довж багатьох років нами використовувалися практич-
но незмінні, доступні, прості, адекватні й апробовані 
лікарсько-педагогічні та медико-біологічні методики 
[4,5,6,7]. Протягом 2-х років, під час виконання інди-
відуального комплексу спеціальних фізичних вправ 
зі стрільби з лука до і після контрольних змагань на 
вогневому  рубежі вивчалися: частота серцевих скоро-
чень (ЧСС), яка реєструвалася  на  вогневому рубежі 
тричі по 30 с з перерахунком на 1 хв. М’язова сила та 
чутливість правої і лівої кистей вимірювалися ручним 
динамометром; м’язова сила вимірювалися тричі за 
одне дослідження; м’язова чутливість вимірювала-
ся відтворенням зусилля тричі під контролем зору, а 
потім тричі – по пам’яті. Відчуття часового інтерва-
лу проводилося за допомогою секундоміра спочатку 
під тричі контролем зору відтворювався 5 с інтервал 
правою і лівою рукою, а далі – по пам’яті, тричі від-
творювався 5 с інтервал. Під час педагогічного спо-
стереження проводилося запис протоколів досліджень  
та анамнезу спортсменів–паралімпійців. Статистичне 
опрацювання результатів виконувалося за допомогою 
персонального комп’ютера. За діагнозами і групами 
інвалідності стрільці з лука розподілялися: у 5 осіб – 
діагноз – дитячий церебральний параліч (ДЦП); у 3 
осіб – ампутація правої нижньої кінцівки; у 1 особи 
– вроджений вивих правого стегна; у 3 осіб – наслідки 
травм чи перелому хребта. Всі інваліди пересовували-
ся на візочках та мали авто. Всі виконували стрільбу з 
візочків. За  віком  інваліди  розподілялися:  3  інваліда  
–  до  20  років;  4  інваліда – від 20 до 30 років; 2 інва-
ліда – від 30 до 40 років; 3 інваліда – від 40 до 65 років. 
За  групами інвалідності: I група – 5 паралімпійців; II 
група – 4 інваліда; III група – 3 інваліда. За статтю – 8 
чоловіків, 4 жінки.

Результати дослідження.
Отже отримані індивідуальні результати показали, 

що на вогневому рубежі середнє значення ЧСС 
спортсменів-паралімпійців становила від 66  уд/хв у 
Г-ко О.С. до 96 уд/хв у Г-ба В.А. (табл. 1). У одного 
лучника (Г-ко О.С., II група інвалідності) ЧСС була в 
межах брадикардії  (60 уд/хв),  у чотирьох  –  70-72  уд/
хв,  у  двох – 80-82  уд/хв, у п’яти – 90-96 уд/хв. Найви-
щою ЧСС була у паралімпійців з діагнозом ДЦП.

Сила правої кисті становила 35,2±1,9 кг. Прак-
тично у 50% спортсменів-паралімпійців переважала 
сила правої руки на 2-10 кг, але у трьох спортсменів-

паралімпійців ліва рука була сильнішою також на 2-10 
кг. Найвищі показники м’язової сили кисті становили 
60 кг справа і 50 кг зліва у паралімпійца Р-ко В.А. (I 
група інвалідності, ампутація правої кінцівки) і Г-ий 
Я.В.  (I група інвалідності, перелом хребта) – 50 кг – 
справа і 45 кг – зліва. Найнижчі показники були у жінок 
Т-на Т.В., 20 р. (IІ група інвалідності,  вроджений вивих 
кульшового суглобу) – 22 і 21 кг та Ф-ко Г.Л., 30 р. (IІ 
група інвалідності,  ДЦП) – 20-21 кг). Показники сили 
кистей знаходилися в межах, які притаманні здоровим 
жінкам 20 кг. М’язова чутливість у спортсменів-
паралімпійців стрільців з лука (відтворення 0,5 
максимального зусилля) була нижче на правій руці, і 
навпаки, вищою лівої руки, тобто права рука показувала 
більші результати, ніж 0,5 зусилля (табл.1), а ліва – 
навпаки, менші на 1 кг. Індивідуальні дані (табл.1) 
показали, що у п’яти спортсменів-паралімпійців більші 
помилки були при відтворенні зусилля правою рукою, 
у п’яти – однакові, а у двох – лівою рукою. Отже, за 
даними тесту виявлена праворукість (у правої руки 
показники більшої точності), ліворукість та зниження 
чутливості (переважно справа). 

Аналіз відчуття часу при відтворенні 5-секундного 
інтервалу показав, що  реалізуються більш короткі 
інтервали (4,9±0,16 с справа і 4,1±0,09 с зліва), але 
білатеральні розбіжності відсутні (р>0,05). Найко-
ротші показники відтворення 5 с інтервалу  були  у 
спортсмена-інваліда №10 (3 с справа і 4,7 с зліва), 
Н-ич Б.С.  (3 с справа і 4 с зліва). Найточніші – у Р-ко 
В.А. (І гр. інв., ампутація правої кінцівки – 5 с спра-
ва і зліва). Як видно, у більшості спортсменів – пара-
лімпійців показники відчуття часу були знижені, що 
свідчить про підвищену збудливість функціонального 
стану центральної нервової системи.

Після стрільби на дистанції 15 м і 20 м (9,9±0,9 
пострілів) ЧСС (табл. 2) дещо підвищилася але недо-
стовірно (р>0,05), залишившись практично в тій же 
зоні що і до змагальної стрільби, від 70 уд/хв у па-
ралімпійки Г-ко О.С. до 96 уд/хв у параолмійців Г-ба 
В.А. та Б-як І.К. Індивідуальний аналіз спортсменів-
паралімпійців ЧСС показав, що у семи стрільців з 
лука було незначне прискорення пульсу на 2-4 уд/хв, 
у трьох – сповільнення на 2-6 уд/хв, у двох – без змін. 
Це відповідає даним наукової літератури [3,4,5,6,7] 
про зміни ЧСС на тренуваннях з малим об’ємом стрі-
лецьких навантажень, тобто малі навантаження на 
зміни ЧСС достовірно не впливають. 

Сила правої кисті, порівняно з показником до зма-
гань, зменшилася на 4,2 кг і дорівнювала 31,0 ± 2,1 кг. 
Зменшення сили було відмічено у 5 стрільців. Саме 
ліва рука натягує тетиву і зменшення сили є ознакою 
втоми м’язів лівої руки. М’язова чутливість, порівня-
но з показником до змагань, незначно (р>0,05) погір-
шилася справа і достовірно (р<0,05) погіршилася зліва 
(19,8±1,5 кг і 18,9±1,5 кг, відповідно). Як видно, м’язи 
лівої руки реагують на невелике стрілецьке наванта-
ження. Відчуття часу при реалізації п’яти секундного 
інтервалу правою рукою становило 4,9±0,1 с, що май-
же наблизилося до 5,0±0,5 с. Зліва різниця стала біль-
шою (4,1±0,09 с), тобто значно погіршилась. Як видно, 
ліва рука за показником сили м’язової чутливості і від-
творення інтервалу часу після невеликого загального 
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Таблиця 1

Індивідуальні показники частоти серцевих скорочень і нервово-м’язової системи  
у паралімпійців до стрільби під час змагань “Інва-Спорт”

№/№ Діагноз, 
група інв. П

.І.
Б.

ЧС
С Сила 

кисті, кг

М’язова 
чутливість 0,5 

Мх

Відчуття часу 
– 5 с

пр. лів. пр. лів. пр. лів.
1. Ампутація пр. Р-ко В.А. 74 60 50 30 20 5 6

нижн.кінців. I гр.
2. Ампутація пр. Г-ко О.С. 60 40 40 20 20 5 4,6

нижн.кінців.II гр.
3. ДЦП II гр. Ф-ко Г.Л. 94 20 21 15 10 4 4
4. Недорозв. пр. С-да Н.І. 90 30 30 28 29 5

нижн. кінців. 3,4
5. ДЦП II гр. Г-ба В.А. 96 25 25 12 10 4,8 4,5
6. ДЦП II гр. Ж-ов А.М. 80 39 40 20 22 4,5 4,0
7. Вродж. вивих Т-на Т.В. 82 22 21 10 10 5 5

пр.стегна II гр.
8. ДЦП I гр. Н-ич Б.С. 90 30 40 15 15 3 4
9. Травма нижн. пр. Г-ич Д.Н. 72 30 25 15 15 5 4,8

кінц. III гр.
10. Травма хребта з П-ік В.І. 72 36 30 24 22 3 4,7

обш.парезом I гр.
11. Перелом хребта I гр. Г-ий Я.В. 70 50 45 20 22 5 4
12. Ампутація пр. Б-як І.К. 92 28 30 20 20 4 4

нижн.кінц. III гр.

Таблиця 2
Індивідуальні показники частоти серцевих скорочень і нервово-м’язової системи  

у паралімпійців після стрільби під час змагань “Інва-Спорт”. 

№/№
К-ть 
пост-
рілів ЧС

С Сила 
кисті, кг

М’язова 
чутливість, кг Відчуття часу, кг

пр. лів. пр. лів. пр. лів.
1. Р-ко В.А. 9 77 60 45 31 22 6 5
2. Г-ко О.С. 9 70 39 39 21 20 5 5
3. Ф-ко Г.Л. 12 80 20 20 10 10 5 4
4. С-да Н.І. 15 90 32 28 32 28 4 5
5. Г-ба В.А. 6 96 24 22 16 16 4,1 3,9
6. Ж-овА.М. 4 84 37 39 20 21 4 5
7. Т-на Т.В. 9 84 21 20 10 10 5 4
8. Н-ич Б.С. 9 88 28 38 18 19 4 4
9. Г-ич Д.Н. 15 72 28 25 14 12 5 4

10. П-ік В.І. 9 66 50 26 23 24 4,1 4,8
11. Г-ий Я.В. 15 74 44 40 20 22 5 5
12. Б-як І.К. 12 96 25 30 22 21 4 4

навантаження значно погіршує свої властивості. Ці 
зміни не пов’язані з емоційним станом, тому що ЧСС 
не змінилася. Вони, вірогідно, мають нервово-м’язову 
природу центрального або центрально-периферійного 
характеру. Відомо, що стрільба з лука має асиметрич-
ний характер. У спортсменів-паралімпійців асиметрія 
після невеликої кількості пострілів посилюється, що 
може бути основою обгрунтування рекомендацій по 
використанню спеціальних фізичних вправ зі стріль-
би з лука для підвищення сили м’язів лівої руки.

Фонові показники ЧСС у спортсменів-паралімпійців 
стрільців з лука до змагань не відрізнялися від показ-
ників нетренованих людей, крім одного інваліда. Це 

означало, що інваліди мали невеликі фізичні наванта-
ження, які не впливали на аеробну працездатність і її 
механізми. Відсутність фонової тахікардії перед зма-
ганнями свідчило про незначне емоційне напруження 
спортсменів-паралімпійців. Показники сили у жінок і 
деяких чоловіків спортсменів-паралімпійців були змен-
шені, що, вочевидь, пов'язане з діагнозом ДЦП. Після 
змагань сила правої руки не змінилася, а лівої достовір-
но зменшилася. Це свідчило про  недостатню силову 
витривалість м’язів лівої руки і могло бути важливим 
аргументом для обґрунтування необхідності викорис-
тання спеціальних фізичних вправ зі стрільби з лука, які 
повинні бути спрямовані на покращення силових показ-
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ників лівої руки. Після змагань також знизилася м’язова 
чутливість лівої руки і відтворення п’яти секундного 
часового інтервалу. Це свідчить про те, що знижені не 
тільки периферійні м'язові властивості, але й їх цен-
тральні механізми. Використання комплексів спеціаль-
них фізичних вправ зі стрільби з лука, на наше переко-
нання, повинно покращувати не тільки стан м’язів лівої 
руки та їх нервові механізми, але й сприятимуть підви-
щенню психоемоційного стану спортсмена–інваліда, а 
також і його спортивного результату.

Як видно, в паралімпійців-стрільців з лука знижені 
показники м’язової сили, м’язової чутливості, приско-
рене відчуття часу. Під впливом змагальної стрільби 
малого об'єму погіршуються показники м’язової сили, 
чутливості, відчуття часу при реалізації п’яти секунд-
ного інтервалу лівою рукою. Змагання мають невели-
кий емоційний вплив на паралімпійців-стрільців.

Для покращення функціональних характеристик 
м’язів лівої руки у спортсменів-паралімпійців слід ви-

користовувати індивідуально підібрані комплекси спе-
ціальних фізичних вправ зі стрільби з лука для розви-
тку сили, чутливості рук, особливо лівої, створювати 
змагальну атмосферу для підвищення емоційності.

Висновки.
Доведено, що для  покращення сили м'язів лівої 

руки, м’язової чутливості, відчуття часу спортсменів 
– паралімпійців у підготовчому та змагальному пері-
одах необхідно застосовувати індивідуально підібра-
ний комплекс спеціальних фізичних вправ зі стріль-
би з лука, який полягає в застосуванні стрілецького 
тренажера та збільшені кількості пострілів до 30-35 % 
під час тренувальних занять і контрольних змагань. 

Доведено, що для покращення і стабілізації спор-
тивного результату, підвищення психоемоційної стій-
кості необхідно використовувати у підготовчому та 
змагальному періодах відновлюючи та реабілітаційні 
засоби: масаж м’язів спини, плечового пояса і рук та 
оздоровчого плавання. 
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Перспективні напрямки оптимізації процесу багаторічної 

підготовки юних спортсменів (на прикладі спортивних ігор)
Максименко І.Г.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Мета роботи полягала у форму-
люванні перспективних напрям-
ків оптимізації системи багаторіч-
ної підготовки юних спортсменів, 
що традиційно склалася в Укра-
їні. На основі аналізу матеріалів 
зарубіжних і вітчизняних літера-
турних та Інтернет-джерел, а та-
кож аналізу практичного досвіду 
провідних фахівців здійснено 
спробу узагальнити теоретико-
методичні положення системи 
багаторічної підготовки резерву 
у спортивних іграх. Розгляну-
то стан проблеми, пов’язаної з 
оптимізацією процесу підготовки 
юних спортсменів, та запропоно-
вано можливі шляхи вирішення 
цієї проблеми.

Максименко И.Г. Перспективные направ-
ления оптимизации процесса многолет-
ней подготовки юных спортсменов (на 
примере спортивных игр). Цель работы 
состояла в формулировании перспектив-
ных направлений оптимизации системы 
многолетней подготовки юных спортсменов, 
традиционно сложившейся в Украине. На 
основе анализа материалов зарубежных и 
отечественных литературных и Интернет-
источников, а также анализа практического 
опыта ведущих специалистов предпринята 
попытка обобщить теоретико-методические 
положения системы многолетней подготовки 
резерва в спортивных играх. Рассмотрено 
состояние проблемы, связанной с оптимиза-
цией процесса подготовки юных спортсме-
нов, и предложены возможные пути реше-
ния сложившейся проблемы.

Maksimenko I.G. Perspective directions 
optimization of process of long-term 
preparation of young sportsmen (on the 
example of team games). The purpose of 
work consisted of formulation of perspective 
directions optimization of the system of 
long-term preparation of young sportsmen, 
traditionally folded in Ukraine. In the article 
on the basis of analysis of materials foreign 
and domestic literary and Internet-sources, 
and also analysis of practical experience of 
leading specialists an attempt to generalize 
theoretical-and-methodical positions of 
the system of long-term preparation of 
reserve in team games is undertaken. The 
state of problem, related to optimization of 
process of preparation of young sportsmen 
is considered, and the possible ways of 
decision of the folded problem are offered.

Ключові слова:
адаптація, аналіз, багаторічна, 
гравці, досвід, інтенсифікація, 
оптимізація, параметри, про-
блема, тренування.

адаптация, анализ, игроки, интенсифи-
кация, многолетняя, оптимизация, опыт, 
параметры, проблема, тренировка.

adaptation, analysis, players, intensification, 
long-term, optimization, experience, 
parameters, problem, training.

Вступ. 1

Загальновідомо, що оптимізація процесу підготов-
ки юних спортсменів – найбільш гостра проблема ві-
тчизняного спорту на сучасному етапі його розвитку 
[1-6]. При цьому особливої актуальності проблема 
підвищення ефективності підготовки резерву набула у 
спортивних іграх: нестабільні виступи національних 
збірних та клубних команд у турнірах європейського 
та світового рівнів у першу чергу обумовлено прора-
хунками у традиційній побудові процесу підготовки 
гравців на етапах початкової, попередньої базової та 
спеціалізованої базової підготовки. На сучасному ета-
пі розвитку спортивної науки здійснюється критичне 
переосмислення багатьох теоретико-методологічних 
положень в галузі підготовки юних спортсменів. При 
цьому слід враховувати, що підвищення ефектив-
ності управління підготовкою спортивних резервів 
пов’язано з вирішенням комплексу у тому числі й 
прикладних завдань. 

У даний час достатньо глибоко досліджені: мо-
дельні характеристики різних сторін підготовленості 
юних спортсменів; різноманітні сторони спортивно-
го відбору; організаційні основи системи підготовки 
спортсменів; методика тренування з урахуванням ві-
кових особливостей та ін. [2-8]. Зазначене вище обу-
мовлює необхідність оптимізації процесу підготов-
ки юних гравців, а також пошуку і впровадження до 
практики більш дієвих методик тренування. На наш 
погляд, одним з найбільш перспективних напрямків 
також є розробка проблеми оновлення структури та 
змістовного компонента багаторічної підготовки ре-
зерву. Враховуючи зазначене вище, на основі узагаль-
нення матеріалів літературних джерел та практичного 
досвіду було здійснено спробу обґрунтувати теоре-
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тичні передумови пошуку шляхів оптимізації процесу 
багаторічної підготовки юних спортсменів, які спеціа-
лізуються зі спортивних ігор.

Роботу виконано у відповідності із темою 2.8 
«Удосконалення підготовки спортсменів в окремих 
групах видів спорту» Зведеного плану НДР Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 роки. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Зазначене вище обумовило мету дослідження – 

узагальнити положення, пов’язані з побудовою багато-
річної підготовки спортсменів, які спеціалізуються зі 
спортивних ігор, та висвітлити проблеми й перспекти-
ви оптимізації системи, що склалася. У дослідженнях 
було використано методи теоретичного аналізу, син-
тезу та узагальнення інформації. Об’єкт дослідження 
– процес підготовки юних спортсменів. Предмет до-
слідження – теоретико-методичні положення системи 
багаторічної підготовки резерву у спортивних іграх.

Результати дослідження.
Як відомо, світове лідерство у розробці концеп-

туальних систем підготовки спортивного резерву 
належить спочатку радянській, а згодом українській 
і російській науковим школам. Загальні теоретико-
методичні положення, розроблені відомими фахівця-
ми В.П. Філіним, Л.П. Матвєєвим, М.Я. Набатніко-
вою, В.М. Платоновим, М.М. Булатовою, з успіхом 
використовують й у системі дитячо-юнацького спорту 
багатьох країн світу, а також в підготовці дорослих 
спортсменів [2, 5, 6]. Ефективність застосування таких 
положень на першому – третьому етапах багаторічної 
підготовки у циклічних та складно-координаційних 
видах спорту постійно підтверджується вітчизняними 
фахівцями – практиками. При цьому багато практи-
ків та вчених вказують на низьку ефективність про-
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цесу багаторічної підготовки юних спортсменів у 
спортивних іграх. На нашу думку, такий стан речей 
може бути обумовлено неякісною адаптацією загаль-
них теоретико-методичних положень до специфіч-
них особливостей ігрових видів спорту. У зв’язку із 
вищезазначеним було висунуто припущення про те, 
що одним з можливих шляхів оптимізації системи 
підготовки резерву може бути вивчення особливос-
тей традиційної побудови процесу багаторічного тре-
нування юних гравців з подальшим усуненням ви-
критих недоліків. В ході аналізу даних літературних 
джерел встановили, що багато фахівців вказують на 
існування таких недоліків у системі підготовки юних 
спортсменів, що склалася у вітчизняних спортивних 
іграх: акцентований розвиток у юних гравців лише 
окремих фізичних якостей; часте застосування в під-
готовці неадекватних віковим можливостям дітей та 
юнаків навантажень; неефективна побудова малих, 
середніх та великих циклів тренувань; використання 
насиченого календаря змагань та ін. Аналіз матеріа-
лів досліджень провідних російських та українських 
фахівців дозволив виявити, що спроби вивчення та 
використання особливостей побудови системи тре-
нування зарубіжних гравців у вітчизняній практиці є 
фрагментарними та не досить вдалими [2-6]. Досить 
актуальною у сучасних спортивних іграх є й пробле-
ма вивчення особливостей багаторічного тренування 
спортивного резерву країн Європи та американського 
континенту з метою використання отриманих знань у 
вітчизняній системі підготовки юних спортсменів. За 
даними літературних джерел встановлено, що процес 
багаторічної підготовки резерву в сучасних спортив-
них іграх будується практично без урахування інди-
відуальних особливостей юних гравців. Однак, як 
стверджують фахівці, виявлення та використання ге-
нетичних схильностей юних спортсменів до розвитку 
фізичних якостей та техніко-тактичної майстерності 
є одним із провідних факторів, який слід враховува-
ти не тільки під час відбору дітей, а й у процесі їх-
ньої подальшої підготовки. Викладене вище вказує 
на достатню актуальність проблеми індивідуалізації 
підготовки у дитячо-юнацькому спорті, особливо – у 
спортивних іграх. Відомо, що у окремих видах спор-
ту вітчизняна система підготовки резерву функціонує 
досить ефективно, тому цілком логічним було б здій-
снення якісної адаптації основних теоретичних поло-
жень із цих видів спорту до особливостей підготовки 
у спортивних іграх. Слід зазначити, що до видів спор-
ту, у яких систему багаторічної підготовки розроблено 
якісно, перш за все слід віднести циклічні види [1, 3, 
6]. В ході досліджень виявлено, що саме спроби про-
ведення зазначеної адаптації й намагалися здійсни-
ти окремі фахівці. Однак, ці спроби були не досить 
вдалими. Враховуючи те, що основним завданням 
багаторічного тренування є підготовка спортсменів 
високого класу, для практиків дуже важливим є фор-
мування чіткої уяви про те, які фактори забезпечують 
прояв високої спортивної майстерності в окремих ви-
дах спорту. У зв’язку із зазначеним вище слід вказати 
на необхідність комплексного вивчення та врахування 

параметрів різних сторін підготовленості спортсме-
нів з кваліфікацією від третього розряду до майстра 
спорту, як на один з основних напрямків оптимізації 
процесу підготовки резерву. Також на основі аналізу 
матеріалів досліджень провідних фахівців встановле-
но, що до цього часу в широкому діапазоні не було ви-
значено, як змінюється рівень розвитку основних фі-
зичних якостей і технічної підготовленості одночасно 
у різних спортивних іграх паралельно зі зростанням 
рівня майстерності гравців.

Як відомо, одним з провідних завдань багаторіч-
ної підготовки є ефективне планування річних циклів 
занять. Вирішенню проблеми оптимізації побудови 
макроциклів у спортивних іграх присвячено багато 
робіт вчених та практиків. При цьому, на наш погляд, 
один з напрямків оптимізації багаторічної підготовки 
має бути пов'язаний з переглядом традиційних схем 
планування річних циклів, особливо на етапах попе-
редньої базової та спеціалізованої базової підготовки. 
Фахівці вказують на те, що використання інформа-
ційних, зокрема інтерактивних, технологій у будь-
якому виді спорту робить тренувальний процес більш 
ефективним [6-8]. Як встановили за даними аналізу 
літературних джерел, на сучасному етапі розвитку ін-
формаційних технологій можна виділити два підходи, 
пов’язані із застосуванням їх на практиці. Перший 
передбачає використання різних комп’ютерних сис-
тем та програм з метою підвищення якості навчання 
спортсменів техніці обраного виду спорту, розвитку 
тактичної майстерності та придбання теоретичних 
знань. Зазначений підхід дозволяє реалізовувати на 
практиці один із головних методів навчання – метод 
наочного сприйняття. Так, наприклад, за допомогою 
спеціальних програм у початківців формуються уяв-
лення про якісне виконання будь-якої вправи; моде-
люються ситуації, що необхідно вирішувати найбільш 
раціональним способом; подаються теоретичний ма-
теріал і спеціальні тестові завдання, які дозволяють 
оцінити рівень засвоєння матеріалу. Другий підхід 
забезпечує визначення реакцій організму спортсмена 
на різні навантаження на основі використання різно-
манітних приладів та програм. На нашу думку, осо-
бливий інтерес представляє реєстрація характеристик 
компонентів внутрішньої сторони навантаження, ана-
ліз яких дозволяє оперативно керувати тренувальним 
процесом та здійснювати реалізацію на практиці ін-
дивідуального підходу до побудови занять зі спортс-
менами будь-якого віку та кваліфікації. Спираючись 
на аналіз даних літературних джерел та матеріалів 
власних досліджень установили, що в Україні різно-
манітні прилади, які дозволяють фіксувати реакції 
організму спортсменів на навантаження, здебільшого 
застосовують у циклічних видах спорту, переважно 
починаючи з третього етапу багаторічної підготовки. 
Для навчання техніці та озброєння теоретичними зна-
ннями у цих видах досить рідко використовують спе-
ціальні комп’ютерні програми-посібники.

Висновки.
В процесі аналізу матеріалів літературних джерел 

та узагальнення досвіду вчених і практиків було сфор-
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мульовано перспективні напрямки оптимізації систе-
ми багаторічної підготовки юних спортсменів, які спе-
ціалізуються зі спортивних ігор. На нашу думку, такі 
напрямки пов’язані із вирішенням низки наступних 
проблем, існуючих у сучасній спортивній практиці.
1. Необхідність вивчення особливостей традиційної 

побудови процесу багаторічної підготовки резерву 
з подальшим усуненням встановлених недоліків.

2. Проблема вивчення та використання в українській 
практиці особливостей багаторічної підготовки 
спортивного резерву країн Європи та американсь-
кого континенту. Зокрема встановлено, що спроби 
узагальнення та використання особливостей по-
будови системи підготовки зарубіжних гравців у 
вітчизняній практиці є не досить вдалими та фраг-
ментарними.

3. Проблема адаптації основних теоретичних по-
ложень, пов’язаних із побудовою тренувального 
процесу у циклічних видах спорту, до особливо-
стей підготовки у спортивних іграх. В процесі 
аналізу матеріалів літературних джерел встанов-
лено, що сучасні технології, які використовують в 
багаторічній підготовці спортсменів у циклічних 
видах спорту, було адаптовано у спортивні ігри не 
досить вдало – було здійснено лише формальний 
перенос окремих базових положень без врахування 
специфічних особливостей процесу багаторічного 
тренування, притаманних ігровим видам спорту.

4. Актуальність обґрунтування та врахування в 
підготовці юних гравців тих факторів, що забезпе-
чують формування необхідного рівня майстерності 

у спортсменів високого класу. Необхідність 
дослідження та обґрунтування параметрів різних 
сторін підготовленості спортсменів з кваліфікацією 
від третього розряду до майстра спорту, що дозво-
лить забезпечити реалізацію на практиці основних 
принципових настанов спортивного тренування.

5. Необхідність індивідуалізації процесу підготовки 
юних спортсменів. Встановлено, що одним зі шляхів 
оптимізації процесу підготовки резерву у ігрових 
дисциплінах є використання індивідуального 
підходу до побудови тренувань.

6. Проблема обґрунтування оптимальної структури 
річних циклів тренування юних гравців на другому 
та третьому етапах багаторічної підготовки, яка б 
забезпечила створення необхідної „бази” для про-
гресу спортсменів у наступні роки.

7. Підвищення ефективності процесу підготовки юних 
спортсменів на основі використання інформаційних 
технологій. Встановлено, що у вітчизняних спор-
тивних іграх проблему використання інтерактивних 
технологій розроблено недостатньо ефектив-
но: практично не існує спеціальних програм для 
озброєння теоретичними знаннями та навчання 
спортсменів техніці гри, а також не сформульова-
но теоретико-методичні підходи, застосування яких 
сприяло б ефективному впровадженню зазначених 
технологій у реальний тренувальний процес.
Перспективи подальших досліджень у даному на-

прямку полягають в обґрунтуванні та використанні 
факторів, що забезпечують формування необхідного 
рівня майстерності у гравців високого класу.
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Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми  
з вродженою клишоногістю та здоровими однолітками
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Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Анотації:
Наведені дані про виконан-
ня стрибкових вправ і з ходьби 
дітьми з вродженою клишоногістю 
та здоровими однолітками. Аналіз 
результатів виконання вправ 
виявив значні розходження та 
показав, що для дітей виконан-
ня стрибкових вправ виявилось 
важчим, ніж вправ з ходьби. У 
здорових дітей виконання вправ 
з ходьби не викликало проблем, 
вони виконали їх самостійно, 
лише деякі з незначними по-
милками. Дослідження виявило 
значне погіршення виконання 
фізичних вправ дітьми з вродже-
ною клишоногістю в порівнянні зі 
здоровими однолітками. 

Михайлова Н.Е. Сравнительное выпол-
нение физических упражнений детьми с 
врожденной косолапостью и здоровыми. 
Представлены данные о выполнении прыж-
ковых упражнений и с ходьбы детьми с врож-
денной косолапостью и здоровыми свер-
стниками. Анализ результатов выполнения 
упражнений выявил значительные различия 
и показал, что для детей выполнение прыж-
ковых упражнений оказалось тяжелее, чем 
упражнений с ходьбы. У здоровых детей вы-
полнение упражнений по ходьбе не вызвало 
проблем, они выполнили их самостоятельно, 
лишь некоторые с незначительными ошиб-
ками. Исследование выявило значительное 
ухудшение выполнения физических упраж-
нений детьми с врожденной косолапостью 
по сравнению со здоровыми сверстниками.

Mykhajlova N.E. Comparative 
exercising children with congenital 
clubfoot and peers. The data on the 
performance of jumping exercises and 
walking of children with congenital clubfoot 
and healthy peers were considered. 
Analysis of the results of the exercises 
revealed significant differences, and 
showed that children perform jumping 
exercises was heavier than the exercise 
of walking. In healthy children performing 
the exercises on walking caused no 
problems, they have fulfilled their own, 
but some with only minor errors. The 
study revealed a significant deterioration 
in exercise performance of children 
with congenital clubfoot compared with 
healthy peers.

Ключові слова:
вроджена клишоногість, фізичні 
вправи, ходьба, стрибки.

врожденная косолапость, физические 
упражнения, ходьба, прыжки.

congenital clubfeet, physical exercises, 
walking, jumps.

Вступ.1

Клишоногість – деформація стопи з поворотом її в 
середину і в бік підошви. За клишоногості відбувається 
деформація кісток і контрактури у суглобах. 
Клишоногість звичайно супроводжується змінами 
в м’язах, зв’язках, суглобах і кістках стопи, тому до 
побічних ознак вродженої клишоногості відносяться: 
скручування кісток гомілки до латерального краю 
(торсія), поперечний перегин підошви (інфлексія) 
і варусна деформація пальців стопи. Наслідки 
патологічного положення стопи: під час стояння й ходьби 
тиск ваги тіла на стопу розподіляється нерівномірно, 
у результаті чого одна сторона перевантажується 
(скорочується), друга – залишається непроробленою 
(розтягнутою). Втрачається здатність стопи до вільних 
рухів, порушується рухливість у гомілковостопному 
суглобі, зменшується здатність стопи амортизувати 
крокові й стрибкові удари. Внаслідок цього хода в 
дитини може бути невірною, носками усередину, через 
це страждає координація рухів [3,5,6]. 

Аналіз науково-методичної, спеціальної літерату-
ри з проблеми даної патології показав, що на даний 
час проведене гістологічне дослідження сухожиль, 
взятих при первинній ахілопластиці у дітей з вро-
дженою клишоногістю, виявило наявність серед ха-
рактерних сухожиллю хвилястих еластичних волокон 
ділянок некрозу і атрофії, які є наслідком зниження 
мікроциркуляції і трофічних порушень, в якості при-
чини розвитку вродженої клишоногості. Визначені 
більш виражені ознаки порушення трофіки після три-
валого гіпостатичного стану хворої кінцівки під час 
лікування в гіпсовій пов'язці [2, 4, 7].

Робота виконана згідно теми «Вдосконалення ор-
ганізаційних та методичних засад програмування 
процесу фізичної реабілітації при дисфункціональ-
них порушеннях у різних системах організму люди-
© Михайлова Н.Є. , 2012

ни» Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати виконання вправ з 

ходьби та стрибкових вправ дітьми з вродженою кли-
шоногістю та здоровими однолітками.   

Завдання дослідження: протестувати в дітей з вро-
дженою клишоногістю та здорових виконання вправ 
з ходьби та стрибкових вправ; проаналізувати та об-
ґрунтувати виконання тестових фізичних вправ. 

Методи дослідження. Тестування дітей проводи-
ли відповідно до базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі» [1].

Результати дослідження.
У дослідженні були задіяні 68 дітей дошкільного 

віку з вродженою клишоногістю та 34 здорових ди-
тини. Розподіл за віком був наступним: 4 роки – 36 
дітей з вродженою клишоногістю та 18 здорових ді-
тей; 5 років – 32 дитини з вродженою клишоногістю 
та 16 здорових дітей. Діти з вродженою клишоногіс-
тю знаходилися на «Д» обліку у дитячого ортопеда. З 
метою дослідження впливу вродженої клишоногості 
на виконання дітьми різних фізичних вправ та рухів, 
було проведене тестування виконання вправ з ходьби 
та стрибкових вправ, які відповідають техніці та на-
викам виконання хронологічному віку досліджуваних 
дітей (табл. 1 та 2). 

Виконання вправ оцінювалось відповідно до між-
народної оцінки основних рухових функцій: 0 = не 
може виконати – ставили, якщо дитина не могла ви-
конати певну вправу; 1 = пробує виконати – ставили, 
якщо дитина намагається виконати або виконує з фі-
зичною допомогою зі сторони дорослого; 2 = частково 
виконує – ставили, якщо дитина виконує вправу само-
стійно, але допускає значні помилки; 3 = виконує по-
вністю – ставили, якщо дитина виконує вправу само-
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стійно і не допускає грубих помилок, дотримуючись 
усіх вимог виконання певної дії. Отримані дані тесту-
вання свідчать про те, що виконання таких вправ як: 
ходьба на носках, на п’ятках, на внутрішній стороні 
стопи, дрібними та широкими кроками, спиною впе-
ред, не викликало проблем у здорових дітей. Всі вище 
вказані вправи здорові діти виконали повністю само-

стійно (3,00±0,00), не допускаючи помилок. Решта 
тестових вправ з ходьби здорові діти виконали само-
стійно, інколи діти допускали незначні помилки. 

Діти з вродженою клишоногістю такі вправи як: 
ходьба на носках (0,86±0,07; 0,81±0,08), на п’ятках 
(0,83±0,07; 0,72±0,08), на внутрішній стороні сто-
пи (0,75±0,07; 0,72±0,08), у напівприсіді (0,72±0,07; 

Таблиця 1
Виконання вправ з ходьби (у балах)

Ходьба 

Вік 4 роки Вік 5 років
Діти  

з вродженою 
клишоногістю, 

n=36 

Здорові діти,
n=18

Діти  
з вродженою 

клишоногістю, 
n=32

Здорові діти,
n=16

х ± m х ± m х ± m х ± m
1. З високим підніманням 

коліна 1,17±0,08 2,78±0,10 1,22±0,10 2,69±0,09
2. На носках 0,86±0,07 3,00±0,00 0,81±0,08 3,00±0,00
3. На п’ятках 0,83±0,07 3,00±0,00 0,72±0,08 3,00±0,00
4. На внутрішній стороні стопи 0,75±0,07 3,00±0,00 0,72±0,08 3,00±0,00
5. Дрібними кроками 2,44±0,08 3,00±0,00 2,41±0,09 3,00±0,00
6. Широкими кроками 1,14±0,08 3,00±0,00 1,09±0,08 3,00±0,00
7. У напівприсіді 0,72±0,07 2,78±0,10 0,69±0,08 2,75±0,10
8. Схресним кроком 0,94±0,04 2,89±0,07 0,88±0,06 2,88±0,06
9. Спиною вперед 2,17±0,06 3,00±0,00 2,22±0,07 3,00±0,00

10. Приставним кроком лівим 
боком з рухами рук 0,92±0,12 2,72±0,11 0,94±0,14 2,75±0,11

11. Приставним кроком правим 
боком з рухами рук 0,92±0,12 2,72±0,11 0,94±0,14 2,69±0,12

Таблиця 2
Виконання стрибкових вправ (у балах)

Вправи 

Вік 4 роки Вік 5 років
Діти  

з вродженою 
клишоногістю, 

n=36 

Здорові діти
n=18

Діти  
з вродженою 

клишоногістю, 
n=32

Здорові діти
n=16

х ± m х ± m х ± m х ± m

1.
Стрибки на місці, енергійно 
відштовхуючись обома нога-
ми та просуваючись уперед

1,42±0,08 2,68±0,10 1,38±0,09 2,69±0,12

2. Перестрибування на двох 
ногах 5–6 предметів 0,53±0,08 2,53±0,12 0,50±0,09 2,50±0,13

3.
Стрибки на одній нозі, ру-
хаючись уперед і штовхаючи 
перед собою маленький пред-
мет (м’яч, камінчик)

0,22±0,07 2,58±0,12 0,28±0,08 2,44±0,12

4. Підстрибування на місці – 
ноги разом та нарізно 1,61±0,08 2,47±0,11 1,41±0,09 2,25±0,11

5.
Підстрибування на місці – з 
поворотом навколо себе 
вліво і вправо на 90° за один 
стрибок

1,75±0,10 2,63±0,12 1,75±0,11 2,81±0,10

6. Застрибування на предмети 0,78±0,10 2,95±0,10 0,84±0,13 2,94±0,06

7.
Стрибки через кожну з 4–6 
мотузок (відстань між якими 
до 50 см)

0,67±0,08 2,95±0,11 0,63±0,09 2,75±0,11

8. Стрибки з обруча в обруч із 
плоским ободом (4–5 обручів) 0,72±0,09 3,00±0,00 0,72±0,11 2,69±0,12

9. Перестрибування через 6–8 
набивних м’ячів 0,56±0,08 2,58±0,10 0,59±0,09 2,50±0,13
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0,69±0,08), схресним кроком (0,94±0,04; 0,88±0,06), 
приставним кроком лівим/правим боком з рухами рук 
(0,92±0,12; 0,94±0,14) намагалися виконати, але одні не 
змогли виконати, решта виконували з фізичною допомо-
гою. Ходьбу з високим підніманням коліна (1,17±0,08; 
1,22±0,10) та широким кроком (1,14±0,08; 1,09±0,08) 
виконували краще, ніж попередні: з фізичною допо-
могою, або самостійно, допускаючи значні помилки. 
Найлегшими для виконання виявились наступні впра-
ви: ходьба дрібними кроками (2,44±0,08; 2,41±0,09) та 
спиною вперед (2,17±0,06; 2,22±0,07) – виконували їх 
самостійно, але допускаючи різні помилки.   

Здорові діти тестові стрибкові вправи виконали са-
мостійно, але допускаючи різні помилки, на що вказу-
ють середні бали виконання: від 2 до 3 балів. Діти з 
вродженою клишоногістю найгірше виконали стрибки 
на одній нозі, рухаючись уперед і штовхаючи перед со-
бою маленький предмет (0,22±0,07 та 0,28±0,08). Пе-
рестрибування на двох ногах 5–6 предметів (0,53±0,08; 
0,50±0,09), застрибування на предмети (0,78±0,10, 
0,84±0,13), стрибки через кожну з 4–6 мотузок (від-
стань між якими до 50 см) (0,67±0,08; 0,63±0,09), 
стрибки з обруча в обруч із плоским ободом (4–5 об-
ручів) (0,72±0,09; 0,72±0,11), перестрибування через 
6–8 набивних м’ячів (0,56±0,08; 0,59±0,09) діти нама-
галися виконувати, деякі діти змогли виконати їх лише 
за фізичної допомоги реабілітолога. Найлегшими у ви-
конанні виявилися наступні вправи: стрибки на місці, 
енергійно відштовхуючись обома ногами та просуваю-
чись уперед (1,42±0,08; 1,38±0,09); підстрибування на 

місці – ноги разом та нарізно (1,61±0,08; 1,41±0,09); під-
стрибування на місці – з поворотом навколо себе вліво і 
вправо на 90° за один стрибок (1,75±0,10; 1,75±0,11) – 
діти виконали їх з фізичної допомогою або самостійно, 
допускаючи значні помилки.  

Аналіз результатів виконання вправ показав, що 
для дітей виконання стрибкових вправ виявилось важ-
чим, ніж вправ з ходьби.

Висновки.
У результаті дослідження виконання вправ з ходь-

би та стрибкових вправ було виявлено, що для дітей 
даної вікової групи стрибкові вправи більш важкі для 
виконання, ніж вправи з ходьби. Поряд з цим, виявлені 
значні розходження у виконанні тестових вправ дітьми 
з вродженою клишоногістю та здоровими дітьми. У 
здорових дітей виконання вправ з ходьби не виклика-
ло проблем, вони виконали їх самостійно, лише деякі 
з незначними помилками. Діти з вродженою клишо-
ногістю виконували вправи з помилками, потребували 
фізичної допомоги. Стрибкові вправи викликали значні 
труднощі у виконанні: діти з вродженою клишоногіс-
тю не змогли виконати ряд вправ, виконували лише з 
фізичною допомогою. Здорові діти виконали стрибко-
ві вправи самостійно, але допускаючи різні помилки. 
Обґрунтування отриманих даних свідчить про значно 
гірше виконання тестових вправ дітьми з вродженою 
клишоногістю порівняно зі здоровими однолітками.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ана-
ліз специфіки фізичного розвитку дітей з вродженою 
клишоногістю.
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Якість життя та фізична активність  

як показники здоров’язбережної компетенції педагогів
Павлова Ю.О.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Досліджено якість життя та рівень 
фізичної активності вчителів фі-
зичної культури, основ здоров’я, 
трудового навчання, захисту Ві-
тчизни та педагогів-організаторів 
середніх навчальних закладів Львів-
ської області (Україна). За допомо-
гою питальників MOS SF 36 та IPAQ 
проведено опитування 402 осіб 
віком 24–78 років. Найвищу якість 
життя та рівень фізичної активності 
мали вчителі фізичної культури. 
Якість життя вчителів інших 
навчальних дисциплін була на рівні 
осіб із хронічними захворюваннями. 
Рівень фізичної активності у 
вільний час був особливо низький у 
вчителів основ здоров’я та педагогів-
організаторів. На роботу середньої і 
значної потужності ці групи педагогів 
витрачали не більше 433 МЕТ-хв/ 
тиждень. Рівень фізичної активності 
педагогів, за винятком вчителів 
фізичної культури, недостатній для 
поліпшення здоров’я та свідчить про 
невисокий рівень здоров’язбережної 
компетенції.

Павлова Ю.А. Качество жизни и физиче-
ская активность как показатели здоро-
вьесберегающей компетенции педаго-
гов. Исследовано качество жизни и уровень 
физической активности учителей физиче-
ской культуры, основ здоровья, трудового 
обучения, защиты Отечества и педагогов-
организаторов средних учебных заведений 
Львовской области (Украина). С помощью 
опросников MOS SF 36 и IPAQ проведен 
опрос 402 респондентов возрастом 24–78 
лет. Наивысшее качество жизни и уровень 
физической активности имели учителя фи-
зической культуры. Качество жизни учителей 
других учебных дисциплин было как у опра-
шиваемых с хроническими заболеваниями. 
Уровень физической активности в свобод-
ное время был особенно низок у учителей 
основ здоровья и педагогов-организаторов. 
На работу средней и значительной мощно-
сти эти группы педагогов тратили не более 
433 МЕТ-мин/ неделю. Уровень физической 
активности педагогов, за исключением учи-
телей физической культуры, недостаточный 
для улучшения здоровья и свидетельствует 
о невысоком уровне здоровьесберегающей 
компетенции.

Pavlova Iu.A. Quality of life and 
physical activity as indicators of 
health-preserving competence 
of teachers. The quality of life and 
physical activity of teachers of physical 
culture, basic of health, labour, the 
defense of Motherland and pedagogue-
organizers from secondary schools Lviv 
region (Ukraine) were investigated. The 
402 persons (age 24-78 years) were 
surveyed with the use of questionnaires 
MOS SF 36 and IPAQ. The highest 
quality of life and level of physical activity 
have teachers of physical culture. It is 
considered the quality of life of teachers 
of other subjects similar to persons with 
chronic diseases. The level of physical 
activity in leisure time was particularly 
low for teachers of Basic of Health and 
pedagogue-organizers. The teachers 
spent no more than 433 MET-min/ week 
for moderate- and vigorous-intensity 
activity. The level of physical activity 
of teachers (besides the physical 
education teachers) was insufficient to 
improve health and indicate about low 
level of health-preserving competence.

Ключові слова:
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физическая активность, качество жизни, 
здоровье, учитель.

physical activity, quality of life, health, 
teacher.

Вступ.1

Здоров’я – це цілісне та водночас багатокомпонентне 
поняття, що характеризує певний динамічний стан 
людини, здатність до саморегуляції та адаптації, 
рівень життєдіяльності та життєздатності. Показники 
здоров’я є комплексними індикаторами якості життя 
(якість життя, пов’язана із здоров’ям, health related 
quality of life, HRQOL), оскільки у них відображено 
біологічні, духовні, соціальні зв’язки людини, 
здобутки культури та освіти. 

Згідно Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
основним чинником, що визначає та формує здоров’я, 
є спосіб життя. Шкідливі та нездорові звички (куріння, 
алкоголізм, наркоманія, низьке споживання овочів та 
фруктів, брак фізичної активності) та зумовлені ними 
захворювання (високий артеріальний тиск, рівень 
холестерину та ожиріння) є причиною незадовільної 
медико-демографічної ситуації в Україні та низької 
якості життя наших громадян (за результатами доповіді 
“Стан охорони здоров’я у Європі, 2005 рік. Заходи 
охорони здоров’я для поліпшення стану здоров’я дітей 
та всього населення”). Чинником, який безпосередньо 
поліпшує стан здоров’я є фізична активність. Заняття 
фізичною культурою та спортом попереджують 
розвиток серцево-судинних захворювань, діабету, 
онкологічних захворювань, депресивних станів, 
поліпшують ментальні здібності та настрій [9, 12, 14]. 
Таким чином, рівень рухової активності – важливий 
індикатор здоров’я, який дозволяє охарактеризувати 
фізичне, психічне і соціальне функціонування людини у 
певному середовищі. Тому його вивчення необхідне під 
час комплексної оцінки рівня благополуччя населення. 
© Павлова Ю., 2012

Першочерговими на сьогодні є ідентифікація та 
дослідження чинників, що формують здоров’я та 
визначають якість життя дітей та молоді, в той же час 
можна прослідкувати зв’язок між станом здоров’я 
вчителя та здоров’ям його вихованців [1]. А, отже, 
з одного боку здоров’я та якість життя молоді – 
прогностичний показник майбутнього благополуччя 
населення, а з іншого – на нього суттєвий вплив має 
спосіб життя дорослих.

Згідно визначення ВООЗ, здоров’я – це стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність захворювань чи фізичних дефектів. 
Тому більшість досліджень щодо вивчення якості 
життя, пов’язаної із здоров’ям, проводять відповідно 
до тристоронньої концепції, яка передбачає аналіз 
фізичної, психічної та соціальної складових [3, 5]. 

У якості життя виділяють компоненти – об’єктивну 
і суб’єктивну, також окремо розглядають соціальні 
відносини, вплив навколишнього середовища на 
повсякденну діяльність [3, 5, 17]. Об’єктивну оцінку 
якості життя можна визначити як сукупність певних 
показників, за допомогою яких можна охарактеризувати 
рівень задоволення потреб населення, а суб’єктивну 
– як таку, що відображає ступінь психологічного 
комфорту у межах історично сформованого 
середовища [11, 13, 15]. Для об’єктивного чи 
суб’єктивного оцінювання складових якості життя 
можна використовувати індикатори. Наприклад, 
ступінь фізичного благополуччя визначають за 
можливістю виконувати щоденну діяльність, 
психічну компоненту якості життя характеризують за 
допомогою емоційного стану, соціальне благополуччя 
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– за допомогою суспільних взаємозв’язків та контактів 
тощо. Безпосередній позитивний вплив на усі згадані 
індикатори має фізична активність. 

У низці моніторингових досліджень показано, 
що низький рівень фізичної активності є основною 
причиною розвитку неінфекційних захворювань 
та летальних випадків, пов’язаних із ними. У США 
близько 250 000 смертельних випадків щорічно 
зумовлені малорухомим способом життя (за даними 
American Heart Association), а у країнах ЄС рівень 
фізичної активності недостатній для підтримання 
і поліпшення стану здоров’я щонайменше у двох 
третин дорослого населення (за результатами 
моніторингового дослідження “Євробарометр”). 
Рівень фізичної активності залежить від соціально-
економічного становища, освітнього рівня, професії 
[3, 6, 7, 11, 15]. Особи із невисоким освітнім рівнем 
або поганим матеріальним становищем мають низь-
кий рівень фізичної активності, подібно як і респон-
денти, які працюють більше фізично, менше часу при-
діляють заняттям фізичною культурою та спортом у 
вільний час.

Фізична активність позитивно впливає на якість 
життя осіб із хронічними захворюваннями, поліпшу-
ючи психічне самопочуття [13]. Фізичні вправи по-
мірної потужності є ефективним засобом лікування 
депресій та тривожностей. Середня за потужністю 
робота тривалістю щонайменше 30 хвилин поліпшує 
усі показники якості життя [10].

Незважаючи на те, що більшість науковців підтвер-
джують позивний вплив фізичної активності на усі 
або деякі показники якості життя [16], механізми, що 
лежать в основі такого впливу до кінця не зрозумілі і 
мало вивчені. Гостро на сьогодні стоїть проблема роз-
робки, валідації та використання методів досліджень, 
які дозволили б порівнювати якість життя та рівень 
фізичної активності мешканців різних країн світу.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було дослідити якість життя та рі-

вень фізичної активності педагогів середніх загально-
освітніх навчальних закладів.

Завдання дослідження:
визначити якість життя педагогів, які викладають • 
різні навчальні предмети, зокрема основи здоров’я 
та фізичну культуру;
встановити відмінності між моделлю якості життя • 
осіб різного віку;
порівняти фізичну активність та рівень енергетич-• 
них витрат на виконання фізичної роботи середньої 
та високої потужності педагогами, які викладають 
різні начальні предмети.

Організація та методи досліджень. Для вирішен-
ня поставлених завдань було проведене соціологічне 
опитування вчителів загальноосвітніх шкіл Львівської 
області. Опитування проводили у 2011 році, у ньому 
взяли участь 402 особи (251 жінка, 151 чоловік), ві-
ком 24–78 років. Частка осіб, віком 31–50 років ста-
новила 64,2 %. Респонденти працювали у Бродівсько-
му, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, 
Жовківському, Золочівському, Миколаївському, Пус-

томитівському, Самбірському, Сокальському, Стрий-
ському, Старосамбірському, Яворівському районах. 
Якість життя визначали за допомогою питальника 
MOS SF 36, який передбачає оцінювання HRQOL за 
різними шкалами (табл. 1). Крім того дослідили за-
гальну психологічну компоненту якості життя (ЗПК) 
та загальну фізичну компоненту якості життя (ЗФК).

Фізичну активність та рівень енергетичних витрат 
на виконання різної фізичної роботи вивчали за допо-
могою питальника IPAQ (International Physical Activity 
Questionnaire). Опрацювання даних передбачало об-
числення рівня енергоспоживання під час фізичної 
роботи, тобто величини MET (metabolic equivalent of 
task). 1 МЕТ – це використання 3,5 мл О2 на 1 кг ваги 
за 1 хв, що аналогічне використанню 1 ккал на 1 кг за 
1 год. Значення 3,3 MET, 4,0 MET і 8,0 MET відповідає 
низькій, середній або значній за потужністю фізичній 
активності, відповідно. Кінцеві результати подавали у 
MET-хв/ тиждень.

Для статистичного опрацювання результатів ви-
мірювань використовували програму OriginPro8.1. 
Незалежні між собою вибірки порівнювали, вико-
ристовуючи непараметричний тест Крускала-Уоліса 
(Kruskal-Wallis ANOVA). Достовірними вважали 
відмінності при рівні значимості не нижче 95 % 
(р < 0,05).

Результати дослідження. 
Збільшення кількості дітей із хронічними за-

хворюваннями викликає занепокоєння медиків, пе-
дагогів та науковців. За даними Академії Медичних 
Наук України здоровими є лише 6–10 % підлітків 
віком 12–18 років причому значне погіршення ста-
ну здоров’я припадає на період навчання у школі. У 
зв’язку з цим актуальним є формування та розвиток 
здоров’язбережної компетенції педагогів різних спе-
ціальностей, направлення навчально-виховного про-
цесу на збереження та поліпшення здоров’я учня. 
Здоров’язбережну компетенцію розглядають у двох 
аспектах – особистісний (відповідальне відношення 
до власного здоров’я) та професійний (усвідомлення 
цінності здоров’я усіх суб’єктів навчально-виховного 
процесу, здатність зберігати його). Її можна розгля-
дати як своєрідний комплекс знань, вмінь та нави-
чок, направлених на розвиток, зміцнення та поліп-
шення здоров’я. Мотиваційно-вольова компонента 
здоров’язбережної компетенції передбачає вольові 
зусилля щодо поліпшення та гармонізації здоров’я, а 
також стійку потребу особистості у збереженні влас-
ного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

У середніх загальноосвітніх закладах викладають 
щонайменше два навчальні предмети, в яких здоров’я 
людини є на основному місці – це фізична культура та 
основи здоров’я. Ці навчальні предмети ґрунтуються 
на розумінні життя і здоров’я людини як найбільшої 
цінності, формують корисні для здоров’я уміння та на-
вички. Визначальним для реалізації такого навчання є 
якісна підготовка вчителів, що вимагає формування та 
розвиток здоров’язбережної компетенції у них. Таким 
чином вчитель фізичної культури або основ здоров’я 
повинен не тільки володіти знаннями щодо здоро-
вого способу життя, методів збереження і зміцнен-
ня здоров’я, але й дотримуватися здорового способу 
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Таблиця 1

Шкали питальника MOS SF 36

Шкала, умовне скорочення Визначення Характеристика  
показника

Фізична активність, ФА Суб’єктивне оцінювання респондентом об’єму 
свого буденного фізичного навантаження Прямий

Роль фізичних проблем в 
обмеженні життє діяльності, РФ

Оцінювання респондентом рівня своєї щоденної 
діяльності та вплив на неї стану здоров’я Непрямий

Рівень болю, Б Дозволяє визначити вплив болю на обмеження 
щоденної діяльності респондента Непрямий

Життєздатність, ЖЗ Дозволяє оцінити рівень життєвого тонусу Прямий

Соціальна активність, СА Оцінювання респондентом своїх відносин із ото-
чуючими Прямий

Психічне здоров’я, ПЗ Оцінювання респондентом свого психічного стану, 
настрою Прямий

Обмеження життєдіяльності 
внаслідок емоцій них проблем, РЕ

Оцінка респондентом рівня своєї щоденної 
діяльності та вплив на неї емоційних проблем Непрямий

Загальний стан здоров’я, ЗЗ Оцінювання власного стану здоров’я Прямий

Таблиця 2
Якість життя педагогів загальноосвітніх навчальних закладів

Шкала
Бали, M ± m

Вчителі захисту 
Вітчизни

Вчителі основ 
здоров’я

Педагоги-
організатори

Вчителі трудо-
вого навчання

Вчителі 
фізичної  
культури

ФА 79,0 ± 2,6 83,1 ± 1,5 74,1 ± 2,8 85,7 ± 1,8 93,8 ± 1,0
РФ 53,1 ± 5,2 60,0 ± 3,5 59,5 ± 4,7 54,0 ± 4,4 71,6 ± 3,8
Б 51,3 ± 3,0 52,6 ± 2,0 50,5 ± 3,2 57,3 ± 3,1 64,4 ± 2,3
ЗЗ 48,7 ± 2,2 50,3 ± 1,3 46,1 ± 2,0 51,9 ± 1,8 57,5 ± 1,4
ЖЗ 55,4 ± 2,4 56,4 ± 1,6 54,0 ± 2,4 56,2 ± 2,1 64,8 ± 1,8
СА 67,6 ± 3,2 68,5 ± 2,2 61,8 ± 2,9 69,0 ± 2,2 78,7 ± 1,9
РЕ 50,0 ± 5,4 56,4 ± 4,0 45,5 ± 5,5 51,6 ± 5,0 67,8 ± 4,1
ПЗ 60,1 ± 2,5 64,3 ± 1,6 59,1 ± 2,1 64,2 ± 2,1 68,5 ± 1,7

ЗФК 49,5 ± 0,8 50,0 ± 0,6 49,9 ± 1,0 50,6 ± 0,8 52,6 ± 0,6
ЗПК 42,1 ± 1,4 43,6 ± 1,0 40,7 ± 1,3 42,7 ± 1,2 46,3 ± 1,0

життя, відповідально ставитися до свого здоров’я, і в 
тому числі виконувати фізичні вправи, щоб попереди-
ти виникнення захворювань.

З метою вивчення якості життя, пов’язаної із 
здоров’ям, проведено опитування серед педагогів за-
гальноосвітніх навчальних закладів Львівської області, а 
саме серед вчителів захисту Вітчизни (n=56), трудового 
навчання (n=75), основ здоров’я (n=110), фізичної 
культури (n=88) та педагогів-організаторів (n=73). 

Середні показники по шкалі “фізична активність” 
були у межах 74,1–93,8 балів, залежно від напряму 
спеціалізації педагогів, що свідчить про відсутність 
суттєвих обмежень у виконанні щоденної роботи 
респондентами (табл. 2). Аналіз середніх показників 
шкали “роль фізичних проблем в обмеженні 
життєдіяльності” показав, що вони були невисокими 
– 53,1–71,6 балів, залежно від спеціалізації педагога. 
Найменша кількість балів по цій шкалі була у 
вчителів захисту Вітчизни і трудового навчання. Дуже 
низькими були показники “рівень болю” та “загальний 
стан здоров’я“ – 50,5–64,4 балів та 46,1–57,5 балів, 
відповідно. Це свідчить про незадовільну оцінку стану 
здоров’я респондентами, а також про те, що відчуття 
болю суттєво заважає повсякденній діяльності 
вчителів. Рівень соціальної активності педагогів був 
відносно високим лише у вчителів фізичної культури 
(СА=78,7 балів).

Особливо низькими є показники, які більше 
пов’язані із психічним здоров’ям, аніж з фізичним 
– “психічне здоров’я” (59,1–68,5 балів), “обмеження 
життєдіяльності внаслідок емоцій них проблем” (45,5–
67,8 балів). Результати по шкалі “загальна психічна 
компонента” є нижчі ніж 50 балів, що свідчить про 
незадовільний емоційний стан, наявність у педагогів 
депресивних та тривожних станів тощо. 

Найвищі бали по усім шкалам є у вчителів фі-
зичної культури, що свідчить про позитивний вплив 
фізкультурно-оздоровчої освіти, занять фізичною 
культурою і спортом на якість життя. Статистично 
достовірною (p < 0,05) є різниця по усіх шкалах з 
педагогами-організаторами та по шкалах ФА та РФ з 
педагогами інших напрямів спеціалізацій.

Отримані бали по усім шкалам, окрім ФА, є суттєво 
нижчими, ніж у жителів Великобританії чи Канади віком 
55–64 років та жителів Англії, які хворіли протягом 
тривалого часу [4, 8]. Показник, що характеризує роль 
фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності у 
канадців становить 76,2 балів, рівень болю – 73,5 балів, 
загальний стан здоров’я – 73,5 балів, життєздатність 
– 67,7 балів, соціальну активність – 87,0 балів, вплив 
емоційного стану на повсякденну діяльність – 83,4 
бали, психічний стан – 79,3 бали [4].

Якість життя вчителів основ здоров’я не 
відрізняється (p < 0,05) від рівня благополуччя 
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вчителів захисту Вітчизни, трудового навчання та 
педагогів-організаторів по усім шкалам. А, отже, 
суб’єктивне сприйняття власного стану здоров’я 
вчителями основ здоров’я є невисоким та не 
відрізняється від інших вчителів-предметників, що 
негативно впливає на щоденну діяльність, виконання 
професійних обов’язків, настрій. Варто зазначити, 
що HRQOL українських респондентів є подібною до 
жителів Великобританії, які зазначали про тривале 
захворювання, за шкалами “життєздатність” (54,0 
бали у жителів Англії) та “психічне здоров’я” (69,9 
балів у респондентів з Великобританії) та нижчою за 
шкалами СА, РЕ, РФ, Б, ЗЗ [8]. 

В [2] досліджено взаємозв’язок між фізичною та 
психічною компонентами якості життя та шкалами 
питальника SF 36 на прикладі українських студентів, 
знайдено достовірні кореляції між показниками шкал 
ФА (r=0,59), РФ (r=0,60), Б (r=0,44), РЕ (r=0,27) і 
фізичною компонентою якості життя, а також між 
ЖЗ (r=0,50), СА (r=0,43), РЕ (r=0,80), ПЗ (r=0,71) 
і психічною компонентою. Крім того висловлено 
гіпотезу, що якість життя української молоді не можна 
описати згідно класичної двокомпонентної моделі, 
а значний вплив на запропоновану модель має вік 
респондентів. Для виявлення відмінностей у моделі 
якості життя молоді та дорослих додатково було 
досліджено взаємозв’язки між показниками якості 
життя та фізичною і психічною компонентою для осіб 
старше 24 років (рис. 1).

Виявлено достовірні (p < 0,01) середні кореляції 
між шкалами ФА (r=0,59), РФ (r=0,58) та Б (r=0,65) 
та фізичною компонентою HRQOL, між шкалами 
РФ (r=0,35), ЗЗ (r=0,35), ЖЗ (r=0,69), СА (r=0,65) та 
психічною компонентою, сильні кореляції між РЕ 
(r=0,79) та ПЗ (r=0,82) та психічною компонентою 
(табл. 3). Порівняно із студентами у педагогів фізична 
компонента якості життя сильніше пов’язана із 
шкалою “рівень болю”, а психічна компонента – із 
шкалами “життєздатність”, “соціальна активність”, 
“рівень болю”, “психічне здоров’я”. Не виявлено 
взаємозв’язків між фізичною складовою якості життя 
і шкалою “обмеження життєдіяльності внаслідок 
емоцій них проблем” для осіб старших 24 років (див. 
рис. 1). Показники по шкалам ЗЗ, ЖЗ, СА, подібно як 

у молоді, пов’язані набагато сильніше із психічною 
компонентою, ніж з фізичною. Гіпотеза згідно якої 
між цими шкалами і фізичною компонентою (див. 
коефіцієнти кореляції жителів Японії, США і КНР) 
повинні бути середні взаємозв’язки для жителів 
України не підтверджується (див. табл. 1).

Безпосередній вплив на якість життя, пов’язану 
із здоров’ям має фізична активність. Зазначимо, що 
вона відображає мотивацію людини до здорового спо-
собу життя. Особи, які дотримуються рекомендацій 
щодо необхідного рівня фізичної активності вище 
оцінюють стан власного здоров’я, мають низький рі-
вень тривожності та невисоку ймовірність розвитку 
клінічної депресії [6, 7, 10, 11, 13, 16].

Для визначення рівня фізичної активності викорис-
товують міжнародний питальник International Physi-
cal Activity Questionnaire (IPAQ). Його перевагою є 
можливість визначити частоту, тривалість та рівень 
фізичної активності осіб різного віку, а також порівняти 
отримані дані із результатами інших країн світу. 
Отримані нами показники дозволили охарактеризувати 
так званий “базовий” рівень фізичної активності 
українських респондентів за останні 7 днів. Основна 
увага була зосереджена на фізичній роботі високої 
або помірної потужності, а також на енергетичних 
витратах на ходьбу. Натомість рівень фізичної 
активності у вільний час відображає діяльність 
людини яка оптимально впливає на організм людини та 
здійснюється добровільно, без примусу чи зовнішнього 
натиску, її також можна розглядати як показник 
сформованості здоров’язбережної компетенції.

Найвищий рівень енергетичних витрат у вчителів 
фізичної культури (табл. 4). Загальний рівень фізич-
ної активності найнижчий у педагогів, які викладають 
основи здоров’я, він у 1,6 разів нижчий ніж у вчителів 
фізичної культури та на 793–2 389 МЕТ-хв/ тиждень 
менший, ніж у вчителів, які викладають трудове на-
вчання, захист Вітчизни або у педагогів-організаторів.

У відсотковому відношенні на роботу високої потуж-
ності вчителі витрачають від 19 до 30 % від загальної 
кількості МЕТ, найнижчим це співвідношення є у вчи-
телів основ здоров’я. Щодо інших різновидів роботи та 
фізичної активності суттєвих відмінностей не знайдено. 
На фізичну активність у вільний час, використовують 

Таблиця 3
Кореляції між фізичною і психічною компонентами якості життя та шкалами SF 36,  

отримані у різних країнах світу

Шка ла
Фізична компонента Психічна компонента

Гі по-
те за Укра їна Япо-

нія США КНР Гі по -
те за Укра їна Япо нія США КНР

ФА + 0,591 0,75 0,85 0,76 - 0,191 0,17 0,12 0,34
РФ + 0,591 0,86 0,81 0,63 - 0,351 0,19 0,27 0,43
Б + 0,651 0,51 0,76 0,66 - 0,251 0,52 0,28 0,18
ЗЗ * 0,101 0,37 0,69 0,76 * 0,351 0,66 0,37 0,52
ЖЗ * 0,101 0,21 0,47 0,53 * 0,691 0,88 0,64 0,69
СА * 0,171 0,45 0,42 0,33 + 0,651 0,60 0,67 0,51
РЕ - 0 0,69 0,17 0,35 + 0,791 0,34 0,78 0,60
ПЗ - -0,111 0,13 0,17 0,27 + 0,821 0,89 0,87 0,88

Примітка. “+” – сильні взаємозв’язки (r ≥ 0,70); “*” – середні кореляції (0,30 < r < 0,70);  
                            “-” – слабкі взаємозв’язки (r ≤ 0,30); 1 – достовірна кореляція, p < 0,01.
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Рис. 1. Взаємозв’язки між різними показниками якості життя і фізичною  
та психічною складовими респондентів віком 24–78 років (1) та 18–20 років (2) 

Таблиця 4
Фізична активність та рівні енергетичних витрат на виконання фізичної роботи різної потужності

Різновид роботи/ фізичної 
активності

Бали, M ± m

Вчителі основ здоров’я Вчителі  
фізичної культури

Вчителі  
трудо во го навчання

МЕТ-хв/  
тиждень % від ЗФА МЕТ-хв/  

тиждень % від ЗФА МЕТ-хв/ 
тиждень % від ЗФА

Фізична актив ність, виконана 
у віль ний від роботи час 1 026 ± 223 8 2 519 ± 539 11 1 755 ± 533 11

Ходьба 4 123 ± 416 30 5 107 ± 699 23 4 098 ± 698 26
Робота середньої потужності 6 924 ± 712 51 10 641 ± 1 756 48 7 802 ± 1 037 49
Робота високої потужності 2 518 ± 432 19 6 433 ± 770 29 4 163 ± 760 26
Загальний рівень фізичної 
активності (ЗФА) 13 565 ± 1045 100 22 181 ± 2 370 100 15 954 ± 

2 095 100

Різновид роботи/ фізичної 
активності

Педагоги-організатори Вчителі захисту Вітчизни
МЕТ-хв/ тиж-

день % від ЗФА МЕТ-хв/ тиж-
день % від ЗФА

Фізична актив ність, виконана 
у віль ний від роботи час 893 ± 284 6 1 597 ± 414 11

Ходьба 3 801 ± 624 24 3 265 ± 444 23
Робота середньої потужності 7 614 ± 1 108 48 6 691 ± 789 47
Робота високої потужності 4 461 ± 946 28 4 257 ± 858 30
Загальний рівень фізичної 
активності (ЗФА) 15 917 ± 2 089 100 14 358 ± 1 484 100
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8–11 % від загальної кількості МЕТ-хв/ тиждень, ходьбу 
– 23–30 %, роботу середньої потужності – 47–51 %.

Найнижчий рівень фізичної активності у віль-
ний час у вчителів основ здоров’я та педагогів-
організаторів. 66 % енергетичних витрат на фізичну 
активність у вільний час у вчителів основ здоров’я 
припадає на ходьбу, у педагогів-організаторів – 52 %. 
У вільний час на роботу середньої і значної потужнос-
ті у вчителів основ здоров’я та педагогів-організаторів 
припадає 344 і 433 МЕТ-хв/ тиждень, відповідно. Та-
кий рівень фізичної активності є абсолютно недостат-
нім для поліпшення та збереження здоров’я.

Висновки.
Вчителі середніх загальноосвітніх навчальних за-

кладів, крім педагогів, які викладають фізичну культу-
ру, мають невисоку якість життя. Особливо низькими є 

показники, які пов’язані більше з психічним здоров’ям, 
ніж з фізичним. Виявлено зміни у моделі якості життя, 
залежно від віку. Порівняно із студентами у вчителів 
фізична компонента HRQOL сильніше пов’язана із 
шкалою “рівень болю”, а психічна компонента HRQOL 
– із шкалами “життєздатність”, “соціальна активність”, 
“рівень болю”, “психічне здоров’я”. Рівень фізичної 
активності найвищий у вчителів фізичної культури та 
найнижчий у вчителів основ здоров’я. Викликає зане-
покоєння низький рівень фізичної активності вчителів 
основ здоров’я у вільний час, оскільки це свідчить про 
невисокий рівень здоров’язбережної компетенції.

Подальші дослідження пов’язані із вдосконален-
ням навчальних програм підвищення кваліфікації 
вчителів основ здоров’я, з метою підвищення рівня їх 
здоров’язбережної компетенції.
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Вивчення передумов впровадження  

інтегровано-розвивальних м’ячів у процес  
фізичного виховання  дітей старшого дошкільного віку

Пасічник В. М.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто стан впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів 
у процес фізичного виховання 
дітей старшого дошкільного віку. 
У дослідженні використано дані 
анкетного опитування 95 педа-
гогів дошкільних закладів освіти 
м. Львова. Встановлено, що всі 
опитані цікавляться нововведен-
нями у процес фізичного вихо-
вання. Зазначено, що більшість 
респондентів 54,6% віддають пе-
ревагу фізкультурним заняттям з 
елементами ігор, забав і естафет. 
Виявлено, що 72,9% опитаних по-
єднували фізкультурні заняття з 
іншими навчальними заняттями. 
Показано, що рухова активність 
сприяє розумовому розвитку ді-
тей. Переважною більшістю рес-
пондентів 98,8% наголошено, що 
в процесі фізичного виховання до-
цільно поєднувати рухову і пізна-
вальну діяльність. З’ясовано, що 
всі респонденти хотіли би впро-
вадити інтегровано-розвивальні 
м’ячі в процес фізичного вихо-
вання свого дошкільного закладу 
і вбачають доцільним розробку 
методичних рекомендацій.

Пасичник В. М. Изучение предпосылок 
внедрения интегрировано-развивающих 
мячей в процесс физического воспита-
ния детей старшего дошкольного воз-
раста. Рассмотрено состояние внедрения 
интегрировано-развивающих мячей в про-
цесс физического воспитания детей старше-
го дошкольного возраста. В исследовании 
использованы данные анкетного опроса 95 
педагогов дошкольных учреждений образо-
вания г. Львова. Установлено, что все опро-
шенные интересуются нововведениями в 
процесс физического воспитания. Отмечено, 
что большинство респондентов 54,6% отда-
ют предпочтение физкультурным занятиям 
с элементами игр, развлечений и эстафет. 
Определено, что 72,9%  опрошенных педа-
гогов совмещали физкультурные занятия с 
другими учебными занятиями. Показано, что 
двигательная активность способствует ум-
ственному развитию детей. Подавляющим 
большинством респондентов 98,8% отмече-
но, что в процессе физического воспитания 
целесообразно совмещать двигательную и 
познавательную деятельность. Установле-
но, что все респонденты хотели бы внедрить 
интегрировано-развивающие мячи в процесс 
физического воспитания своего дошкольного  
учреждения и видят целесообразным разра-
ботку методических рекомендаций.

Pasichnyk V. M.  Studying of 
preconditions of introduction of 
integrating-utilizing balls in the process 
of physical education of children of the 
senior preschool age. The condition of 
introduction of integrating-utilizing balls in 
process of physical education of children of 
the senior preschool age is considered. In 
research is used the data of questionnaire 
of 95 teachers of preschool educational 
establishments of Lvov. It is established that 
all interrogated are interested in innovations 
in physical education process. It is noticed 
that the majority of respondents 54, 6 % 
prefer sports employment with elements 
of games, entertainments and relay races. 
Determined that 72, 9 % interrogated 
combined sports employment with other 
subjects. It is shown that impellent activity 
promotes mental development of children. 
By the overwhelming majority of respondents 
of 98, 8 % are noticed that in the course 
of physical education it is expedient to 
combine impellent and informative activity. 
It is established that all respondents would 
like to introduce is integrating-utilizing balls 
in process of physical education of the pre-
school educational  establishments  and 
see expedient working out of methodical 
recommendations.

Ключові слова:
старший дошкільний вік, інтег-
ровано-розвивальні м’ячі, до-
шкільні заклади освіти, фізичний 
розвиток, розумовий розвиток.

старший дошкольный возраст, 
интегрировано-развивающие мячи, 
дошкольные учреждения образования, фи-
зическое развитие, умственное развитие.

senior pre-school age, integrating-
utilizing balls, pre-school educational 
establishments, physical development, 
mental development.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні по-
силюється увага суспільства до вирішення проблем 
формування особистості, її своєчасного фізичного і 
психічного розвитку, стимулювання творчої актив-
ності. Особливого значення ці проблеми набувають у 
системі навчання і виховання дітей дошкільного віку, 
що є одним із найважливіших держаних завдань.

Дошкільний вік – це період, коли відбуваються 
найбільш інтенсивні процеси росту і розвитку орга-
нізму, формування особистості дитини. Саме в цьому 
віці закладаються основи майбутнього стану здоров’я, 
фізичної підготовленості, розумової діяльності, які 
так необхідні для всебічного гармонійного розвитку 
дитини [1, 7].

Структура, зміст і методика проведення занять, що 
традиційно склалися в системі фізичного виховання, 
орієнтовані, в основному на розвиток рухових нави-
чок дітей і не враховують повною мірою можливостей 
рухової діяльності в процесі формування пізнаваль-
них процесів, творчих здібностей, що є не викорис-
таним резервом підвищення індивідуальності дитини 
[2, 3, 6, 7].

Відомий вчений П. Ф. Лесгафт стверджував, що 
між розумовим та фізичним розвитком існує тісний 
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зв’язок – розумовий зріст та розвиток вимагають 
відповідно фізичного розвитку [1].

Питання взаємодії рухових і пізнавальних 
процесів у дітей має глибоке історичне коріння. Його 
розв’язанню присвячені помисли античних мислителів. 
Так спочатку рухову діяльність загалом, а потім 
фізичні вправи зокрема, вважали дієвим активатором 
інтелектуальної діяльності. Факт існування тісного 
зв’язку між рівнем розвитку пізнавальних здібностей 
й організацією та методикою фізичного виховання 
доведено Т. Ю. Круцевич (1999), О. Д. Дубогай (2001), 
А. А. Пивовар (2005), В. В. Поліщук (2008).

Дослідження (Запорожець А. В.; Божович Л. І.)  
довели про домінантне значення  рухів у становлен-
ні психічних функцій дитини. Кожний руховий акт 
здійснюється в часі і просторі, тому дитина, яка ак-
тивно рухається отримує можливість набути за оди-
ницю часу більший об’єм інформації, що і створює 
передумови до прискореного формування її психіки. 
Нормальними умовами прояву та розвитку здібностей 
під час навчання є спільна ігрова діяльність, спілку-
вання з іншими дітьми, під час якого дитина не тільки 
рухається, а й легко запам’ятовує все почуте в даний 
період. Встановлено, що відставання у розумовому 
розвитку призводить до відставання у розвитку фізич-
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них якостей. Доведено, що активна рухова діяльність 
позитивно впливає на розумову працездатність.

Психологи Виготьський Л. С. (1984), Ж. Піаже 
(1965) вважають, що інформація запам’ятовується 
швидше, якщо дитина не тільки чує, але й бачить, об-
разно уявляє те, що вона почула на фоні ігрової ді-
яльності або якихось рухових дій, які сприяють ство-
ренню певного емоційного фону та настрою. Ігрові 
ситуації сприяють зацікавленню дітей, створюють і 
підвищують інтерес до інформації.

Зміст матеріалу, який вивчається, супроводжу-
ється руховими діями певної структури, що допома-
гає моделювати образ-асоціацію знань паралельно з 
інформацією, яку надає педагог. Передача знань під 
час гри дозволяє залучити до роботи не лише свідо-
му пам’ять дитини, але й проміжне асоціативне мис-
лення. У рухливій грі спостерігається мимовільне 
запам’ятовування і паралельно за рахунок рухових 
дій і фізичних вправ визначеної структури знімається 
розумова втома, відбувається корекція зору, постави, 
поліпшується функція дихання, покращується емо-
ційний стан дитини [4, 5, 7 ].

На думку О. Д. Дубогай, одним із негативних явищ 
традиційних і нових систем освіти є розрив між фі-
зичним вихованням і всіма іншими видами навчаль-
ної діяльності дітей. Вона наголошує на взаємозв’язку 
пізнавальної і рухової діяльності у процесі навчання, 
який може забезпечити освітній, оздоровчий і вихов-
ний ефект [2].

Численні дослідження вчених (Григоренко В. 
Г., 2001; Дубогай О. Д., Пангелов Б. П., Фролова 
Н. О., Горбенко М. І., 2001) наголошують на недо-
статній розробленості механізмів, які обумовлюють 
взаємозв’язок рухових здібностей і пізнавальних про-
цесів, механізмів розвитку психоемоційної сфери, що 
дійсно відповідає сьогоднішньому стану фізичного 
виховання та потребує подальшого осмислення.

Сутність такої взаємодії повинна полягати у під-
вищенні освітньої спрямованості процесу фізичного 
виховання, який передбачає інтеграцію рухових, піз-
навальних і творчих процесів у розвитку гармонійно 
розвинутої дитини [2, 7].

Окреслюючи дану проблему у світлі викладеного, 
пошук нових шляхів оптимізації поєднаного фізично-
го і розумового розвитку дошкільників залишається 
актуальним.

На наш погляд, у прагненні до гармонійного фізич-
ного і розумового розвитку дитини, одним із шляхів 
оптимізації фізичного виховання в значній степені мо-
жуть слугувати заняття з використанням інноваційних 
технологій, таких як інтегровано-розвивальні м’ячі.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: полягала у вивченні ставлення педа-

гогів дошкільних закладів освіти, щодо впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів у процес фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури за темою дослідження; анкетування.

Організація дослідження. Анкетування прово-
дилося серед педагогів (вихователів, методистів, ін-
структорів фізичної культури) дошкільних навчаль-
них закладів освіти м. Львова в кількості 95 осіб.

Результати дослідження.
В усіх дошкільних навчальних закладах про-

цес фізичного виховання є обов’язковою складовою 
навчально-виховного процесу дітей. Одне з головних 
завдань дошкільного закладу – створити найсприятли-
віші умови для гармонійного розвитку дітей. Завдан-
ням сучасної педагогіки є пошук і створення методик, 
що гармонійно впливають на всі сфери розвитку ди-
тини, не поділяючи складний і єдиний, цілісний про-
цес на окремі, практично не зв’язані між собою ком-
поненти [4]. У практиці дошкільних закладів освіти 
України недостатньо використовуються інноваційні 
методики, альтернативні програми з нетрадиційними 
підходами, щодо удосконалення процесу фізичного 
виховання, спрямованого на поєднаний розвиток ру-
хової і розумової сфери дітей, що істотно збагатить 
навчально-виховний процес. Для поєднаного розви-
тку доцільним є застосування спеціального приладдя 
та інвентарю, оскільки в дошкільному віці спостеріга-
ється інтенсивний розвиток освоєння навколишнього 
світу, прагнення взаємодіяти з різними предметами. 
Але технічні розробки, які пропонуються дітям, на-
правлені на розвиток фізичних якостей або розумових 
здібностей без їх інтеграції, крім того, практично не 
застосовують елементи різних видів спорту[3]. По-
вноцінному вирішенню оздоровчих, освітніх і вихов-
них завдань сприятиме використання інтегровано-
розвивальних м’ячів в процесі занять.

Питання використання інтегровано-розвивальних 
м’ячів у фізичному вихованні не було предметом на-
укових досліджень. У методичній літературі зустрі-
чаються  лише дані використання «освітніх» м’ячів у 
практиці фізичного виховання загальноосвітніх шкіл 
Польщі [8].

Ми пропонуємо модифікований варіант 
інтегровано-розвивальних м’ячів, які виготовлені з 
гуми,  діаметром 20-25 см і вагою 100-125 грам. Це 
різнокольорові м’ячі, на яких розміщені літери укра-
їнського алфавіту, цифри,  геометричні фігури, різно-
манітні знаки [6]. Широке їх використання у фізично-
му вихованні дітей старшого дошкільного  віку буде 
сильним заохоченням до навчання. Пізнаючи ігри, 
забави, різноманітні вправи і естафети з інтегровано-
розвивальними м’ячами, діти охоче і з радістю будуть 
свідомо ініціювати і свідомо брати в них участь.

Вправи з м’ячем – це в першу чергу предметні дії. 
Роль предметних дій в розвитку здібності управління 
рухами досить суттєва. На думку С. Л. Рубінштейна, 
для таких дій, які націлені на певний предмет, потре-
бується оволодіння рухом, точність і координація різ-
номанітних його компонентів, які необхідні для такої 
дії, в процесі якої вони і виробляються.

Основна мета інтегрованих фізкультурних занять з 
використанням інтегровано-розвивальних м’ячів – це 
сприяння всебічному гармонійному розвитку дитини. 
Відповідно до мети інтегровані фізкультурні заняття 
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спрямовані на вирішення пріоритетних завдань: збе-
реження та зміцнення здоров’я; розширення рухового 
досвіду, удосконалення навичок з основних рухів; роз-
виток фізичних якостей; розвиток розумових здібнос-
тей; розвиток творчих здібностей, моральних ціннос-
тей, вольових якостей, естетичної культури [6].  

 За результатами анкетування аналіз паспортної 
частини свідчить, що в опитуванні брали участь до-
свідчені фахівці – 72%, оскільки педагогічний стаж 
роботи перевищує 10 років, 18% – стаж роботи понад 
20 років, до 10 років – 10% опитуваних. Переважна 
більшість респондентів мають вищу освіту – 65,3%, а 
середню спеціальну – 34,7%.

Аналіз довів, що навчання і виховання дітей стар-
шого дошкільного віку у дошкільних закладах осві-
ти здійснюється відповідно до програми «Я у світі» і 
«Впевнений старт».

Опитувані виділили декілька факторів від яких за-
лежить фізичний і розумовий розвиток дитини. Серед 
них наступні: навчання – 67,6%, виховання – 58,1%, 
сім’я – 44,2%, спадковість – 40,3%, соціальне оточен-
ня – 39,5%, колектив – 24,6%. 

Нами було встановлено, що всі 100% респондентів 
цікавляться нововведеннями у процес фізичного ви-
ховання.

На запитання «Яким формам занять з фізичного 
виховання Ви надаєте перевагу?» більшість респон-
дентів виділили заняття з елементами ігор, забав і ес-
тафет – 54,6%; заняттям за інноваційними методиками 
віддали перевагу 34,1%; традиційним фізкультурним 
заняттям – 11,3% респондентів.

В результаті опитування ми визначили, що 77% 
респондентів поєднували фізкультурні заняття з ін-
шими навчальними заняттями, у 23% опитуваних ми 
отримали заперечну відповідь.

На запитання «З якими дисциплінами Ви поєдну-
вали фізкультурні заняття?» отримали наступні від-
повіді: з математикою – 44,2%, з розвитком мовлення 
– 32,6%, ознайомлення з навколишнім світом – 21%, 
музика – 19%, художня література – 10,5%, біологія – 
8,4%, валеологія – 6,3%, англійська мова – 4,2%.

На думку 27,7% опитуваних всі фізичні вправи 
сприяють розумовому розвитку дітей. Інші респон-
денти найбільшу перевагу віддають рухливим іграм 
– 65%, сюжетним іграм – 61%, вправам з різноманіт-
ним інвентарем – 58%, вправам для розвитку дрібних 
м’язів рук – 52%, імітаційним вправам – 46,2%, еста-
фетам – 41,4%, вправам на орієнтацію у просторі – 
40,5%, гімнастичним вправам – 23,2 %   (Рис. 1.).

Для формування пізнавальних процесів особли-
вий інтерес представляє рухова діяльність під час 
занять фізичними вправами, тому як в ній співвідно-
сяться відчуття і свідомість. І. М. Сєчєнов довів, що 
в цілісній структурі розвитку та пізнавальної діяль-
ності людини провідну роль відіграє руховий аналі-
затор. Він показав взаємозв’язок моторних функцій 
із вищими відділами центральної нервової системи. 
Таким чином, можна говорити, що рухи людини 
впливають на її психічний розвиток, а відтак і на піз-
навальну діяльність.

Переважна більшість опитаних (91,5%) вважають, 
що рухова активність впливає на розумовий розвиток 
дітей, а 8,5% – цей вплив відзначають частково. Про 
повну відсутність впливу рухової активності на розу-
мовий розвиток не стверджує жоден з респондентів.

Вченими встановлено,що у дошкільному віці біо-
логічна потреба в русі є провідною і здійснює мобілі-
заційний вплив на інтелектуальний і емоційний роз-
виток дитини [5].

Аналіз засвідчив, що 98,8% опитаних вважають 
доцільним поєднання в процесі фізкультурних занять 
рухову і пізнавальну діяльність, про недоцільність по-
єднання висловились лише 1,2% респондентів.

Фізкультурні заняття в поєднанні з руховою і піз-
навальною діяльністю створюють єдине педагогічне 
середовище, яке має сенергетичний ефект, – ефектив-
ність комплексного впливу значно перевищує сумарну 
ефективність тих самих засобів у випадку їх окремого 
застосування.

На думку опитаних, найважливішими характерис-
тиками занять з інтегровано-розвивальними м’ячами 
є сприяння гармонійному розвитку дітей – 54%; уріз-
номанітнення фізкультурних занять виділили 21,6% 
респондентів; збільшення обсягу рухової активності 
під час інших занять та прогулянок – 24,4% (Рис. 2.).

Респондентам було запропоновано розставити по 
значущості, на який  розвиток можна впливати під час 
занять з інтегровано-розвивальними м’ячами. На пер-
ше місце всі респонденти поставили фізичний розви-
ток, що склало 95 балів, на друге місце респонденти 
поставили розумовий розвиток – 180 балів, на третє 
місце – естетичний розвиток (225 балів), на четверте 
місце – соціально-моральний (275 балів), і на п’яте – 
креативний, що відповідає 315 балам.

На запитання «Чи подобається Вам дизайн 
інтегровано-розвивальних м’ячів?» 97% опитаних 
відповіли «так», 3% – запропонували збільшити ко-
льорову гаму м’ячів. Заперечних відповідей щодо ди-
зайну ми не отримали.

За результатами нашого дослідження всі 100% 
респондентів хотіли би впровадити інтегровано-
розвивальні м’ячі у процес фізичного виховання свого 
дошкільного закладу.

На думку опитаних поєднаному розвитку фізич-
них і розумових здібностей можуть ще сприяти піші 
прогулянки, екскурсії, туристичні походи, спортивні 
свята та розваги, рухливі ігри з лічилками, вправи з 
промовлянням речитативів, ігри з театралізованими 
дійствами, ігри в поєднанні з казко терапією, віршо-
вані вправи, пальчикова гімнастика, ігри зі співами, 
нетрадиційне обладнання та інвентар.

На запитання «Чи використовували Ви на фіз-
культурних заняттях різноманітні технології (інвен-
тар) для поєднаного фізичного і розумового розви-
тку?» ми отримали позитивну відповідь у 63,5% 
респондентів, і заперечну у 36,5%. Серед опитаних, 
які використовують такі технології виділяють на-
ступні: кольорові кеглі і фішки, обручі гімнастичні, 
кольорові прапорці, м’ячі різної величини і кольору, 
природній матеріал, палиці, мішечки, кубики з зо-
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Рис. 1. Фізичні вправи, які сприяють розумовому розвитку дітей, %

Рис. 2. Найважливіші характеристики занять з інтегровано-розвивальними м’ячами

браженнями, геометричні фігурки, картки з зобра-
женнями.

Аналіз анкетування засвідчив, що всі респонден-
ти (100%) дали позитивну оцінку щодо впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів у процес фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку і вбача-
ють доцільним розробку методичних рекомендацій.  

Висновки.
Таким чином, узагальнюючи викладене, можна 

відмітити, що вчені дійшли висновку щодо існування 
взаємозв’язку між фізичною і пізнавальною діяльніс-
тю дитини і доцільності педагогічних дій, спрямова-
них на інтегрований розвиток рухової та розумової 
сфери в умовах дошкільного навчального закладу. Але 
в практиці роботи ДНЗ повільні темпи інтеграції ру-

хових і розумових процесів у розвитку дітей пов’язані 
з недостатньо ефективно діючою традиційною орга-
нізацією навчально-виховного процесу. Навчання в 
русі є одним із сучасних способів інтеграції  рухових і 
пізнавальних процесів, тобто розвиток рухової актив-
ності і розумової діяльності необхідно вирішувати як 
одне завдання.  Результати анкетування показали, що 
поєднання рухової і пізнавальної діяльності є доціль-
ним в процесі фізкультурних занять. На думку педа-
гогів використання інтегровано-розвивальних м’ячів 
в процесі фізичного виховання сприятиме гармоній-
ному розвитку дітей.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення показників рухової і розумової 
сфери дітей старшого дошкільного віку. 
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Модель дистанційного підвищення  
кваліфікації українських тренерів

Петрова О.О., Томашевський В.В.
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотації:
Розроблена та проаналізована 
концептуальна модель організації 
та впровадження дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів 
та визначені переваги її впрова-
дження для тренерів, викладачів 
та вищих навчальних закладів, 
які здійснюють підготовку кадрів 
для сфери фізичної культури та 
спорту. Розроблено проект бю-
джетної програми дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів 
на прикладі Національного уні-
верситету фізичного виховання та 
спорту України, яка складається з 
трьох етапів: денна організаційно-
настановча сесія, дистанційна са-
мостійна робота та денна заключ-
на сесія з атестацією.

Петрова О.А., Томашевский В.В. Модель 
дистанционного повышения квалифи-
кации украинских тренеров. В статье 
разработана и проанализирована концеп-
туальная модель организации и внедрения 
дистанционного повышения квалификации 
тренеров и определены преимущества ее 
внедрения для тренеров, преподавателей 
и высших учебных заведений, которые осу-
ществляют подготовку кадров для сферы 
физической культуры и спорта. Разработан 
проект бюджетной программы дистанцион-
ного повышения квалификации тренеров 
на примере Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины, 
которая состоит из трех этапов: дневная 
организационно-установочная сессия, дис-
танционная самостоятельная работа и днев-
ная заключительная сессия с аттестацией.

Petrova O.A., Tomashevskyy V.V. Model 
of distant improvement of professional 
skill of the Ukrainian coaches. In article 
the conceptual model of organization and 
introduction of distant improvement of 
professional skill of coaches is developed 
and analyzed. Advantages of its 
introduction to coaches training, teachers 
and higher educational institutions which 
carry out a professional training for physical 
training and sports sphere are defined. It is 
developed the budgetary program project 
of distant improvement of professional 
skill of coaches on an example of National 
university of physical education and sports 
of Ukraine that consists of three stages: 
daily organizationally-adjusting session, 
independent telecommuting and daily final 
session with attestation.

Ключові слова:
тренери, підвищення кваліфіка-
ції, дистанційне навчання, мо-
дель, бюджетна програма.

тренеры, повышение квалификации, дис-
танционное обучение, модель, бюджетная 
программа.

coaches, improvement of professional 
skill, distant training, model, the budgetary 
program.

Вступ.1

У міжнародному спорті сьогодні має місце дуже 
велика конкуренція. Кваліфікація наших тренерів та 
регулярне її підвищення є важливим чинником, що за-
безпечуватиме регулярні перемоги наших спортсме-
нів на Олімпійських  іграх та чемпіонатах світу.

Згідно зі статтею 49 Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт» від 17.09.2009 №1724-VI та Поло-
ження «Про підвищення кваліфікації тренерів та ін-
ших фахівців у сфері фізичної культури і спорту» від 
06.09.2010 р. № 3038  держава забезпечує підвищен-
ня кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури та 
спорту один раз на п’ять років [1, 9]. Однак, дефіцит 
бюджетних коштів та велика кількість тренерів, що 
мають підвищити кваліфікацію у п’яти спеціалізова-
них вищих навчальних закладах (ВНЗ), які здійсню-
ють підготовку кадрів для сфери фізичної культури 
та спорту, не дозволяють у повній мірі здійснити цей 
процес, використовуючи традиційне денне навчання. 
Аналіз літературних джерел та практичного досвіду 
організаційної роботи у сфері фізичної культури та 
спорту дозволив встановити, що дослідниками з різ-
них країн відмічається успішне функціонування дис-
танційного підвищення кваліфікації фахівців сфери 
фізичної культури та спорту [5-7]. Водночас поза ува-
гою залишаються організаційні проблеми формуван-
ня дистанційного підвищення кваліфікації тренерів в 
умовах сучасного розвитку України, а саме проблеми, 
що стосуються ефективності використання конкрет-
ної технології навчання, етапів впровадження у на-
вчальному закладі, конкретних рекомендацій.

Дослідження проводилось згідно зі Зведеним пла-
ном НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2006—
2010 рр. за темою 1.2.1. «Реформування вищої фізкуль-
турної освіти в контексті Болонської інтеграції».
© Петрова О.О., Томашевський В.В., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — розробити концептуальну 

модель організації та впровадження дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів.

Методи дослідження — аналіз літературних джерел 
та нормативно-правових документів, моделювання. 

Результати дослідження. 
Аналіз літератури та попередні дослідження свід-

чать, що на початковому етапі впроваджувати дистан-
ційне навчання (ДН) у ВНЗ необхідно поступово, ви-
користовуючи найпростіші та найдешевші технології 
ДН, наприклад «кейс»-технологію [2-4]. Результати 
аналізу дистанційних технологій навчання показали, 
що розробка й використання програм електронного 
навчання на початковому етапі впровадження дис-
танційних курсів підвищення кваліфікації тренерів — 
захід, який коштує досить дорого. Високі витрати й 
відсутність дешевої загальнодоступної інфраструкту-
ри, а також значні часові витрати на підготовку мере-
жевих курсів підвищення кваліфікації тренерів пере-
шкоджають створенню якісних програм електронного 
навчання.

Не буде перебільшенням, якщо зазначити, що 
служба технічної підтримки мережевої технології 
дистанційного навчання є, мабуть, найдорожчою се-
ред усіх витрат. Її обслуговує висококваліфікований 
персонал, який експлуатує дороге устаткування. Для 
нормального функціонування мережевої техноло-
гії створюється ряд додаткових служб: програмісти, 
мультимедіа, мережи та сервери, нові телекомуніка-
ційні та інформаційні технології [3].

Крім того, результати анкетного опитування трене-
рів свідчать, що майже половина опитаних тренерів не 
мають можливості використовувати технології мережі 
«Інтернет» для навчання. Дослідження показали, що 
для тренерів найзручніше підвищувати кваліфікацію 
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за допомогою саме «кейс»-технології дистанційного 
навчання, оскільки більшість з них не вбачають труд-
нощів у використанні друкованої літератури для її ви-
вчення та DVD-дисків для перегляду відеолекцій [4].

Тому стає цілком природно використовувати саме ці 
базові способи передачі інформації «кейс»-технології 
дистанційного навчання, оскільки вони зручні як для 
тренерів, так і для викладачів. Так, «кейс»-технологія 
має лягти в основу організації дистанційних курсів 
підвищення кваліфікації українських тренерів. Необ-
хідна розробка навчально-методичного комплексу, 
до складу якого увійдуть друковані посібники, DVD-
диски з відеолекціями, методичні рекомендації для 
роботи з курсом.

Одним із недоліків повного дистанційного під-
вищення кваліфікації є відсутність контролю під час 
проходження атестації, коли, наприклад, відсилають 
заповнені тести електронною або звичайною по-
штою або проходять тестування в режимі реального 
часу через мережу «Інтернет». За таких умов слуха-
чі можуть скористатися сторонньою допомогою або 
взагалі дозволити пройти атестацію за них більш до-
свідченим фахівцям. Аби попередити наведені обста-
вини в процесі організації дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів, ми пропонуємо впроваджува-
ти комбіноване дистанційне навчання (заміна 50 % 
і більше навчальних годин із традиційної форми на-
вчання на дистанційне). Оскільки досі не затвердже-
не Положення «Про дистанційне навчання у закладах 
післядипломної освіти», то, згідно з пунктом 3.10.2. 
Положення «Про організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах» (від 2 червня 1993 р. № 
161), навчальний час, що відводиться для самостій-
ної роботи студента, повинен становити не менше 1/3 
та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, 
відведеного для вивчення конкретної дисципліни [8]. 
Із сказаного випливає що, якщо керуватись цим По-
ложенням в процесі організації дистанційних курсів 
підвищення кваліфікації українських тренерів, на 
дистанційне самостійне вивчення тренерами навчаль-
ного матеріалу має бути виділено не більше 70 % на-
вчального часу, а на денне навчання – 30%.

При заочній формі навчання передбачається обсяг 
аудиторного навантаження 15 % загальної трудоміст-
кості предмета, 85 %, що залишилися, – це самостій-
на робота.  Короткострокове підвищення кваліфікації 
становить 72 години і більше. Отже, якщо спроекту-
вати заочне навантаження на дистанційне, то вихо-
дить, що 24 (очних) години тренери можуть витра-
тити протягом 3 днів на настановному семінарі (по 8 
годин на кожний день) і 6 (очних) протягом 1 дня на 
підсумково-контрольному, а 42 години і більше, що 
залишилися, припадають саме на дистанційне вивчен-
ня матеріалу («кейс»), який отримали на настановно-
му семінарі. На настановному семінарі читають курс 
найбільш важливих лекцій, викладач пояснює, як пра-
цювати із навчально-методичним комплексом, на що 
звертати увагу, планує організацію самостійної робо-
ти, встановлює розклад. Самостійна робота тренерів 
з самоконтролем знань становить основу навчального 

процесу. Завершуються курси підвищення кваліфіка-
ції підсумковим заняттям, на якому обговорюються 
найскладніші питання, і проводиться атестування.

На нашу думку, змішане навчання дозволить охо-
пити всіх тренерів, взяти найкорисніше з денної, за-
очної та дистанційної форм навчання та об’єднати їх 
так, аби будь-яка складова лише підсилювала сильні 
сторони інших. Отже, всі перераховані вище пере-
ваги та недоліки кожної технології роблять «кейс»-
технологію найбільш сприятливою для створення 
курсів підвищення кваліфікації тренерів. 

Крім того, дані опитування показали, що 35,3 % 
тренерів та 62,3 % викладачів виявили бажання, щоб 
атестація проводилася за допомогою комплексного іс-
питу, який можна провести лише в денному режимі. 
Тренери також віддали значну перевагу тестуванню на 
комп’ютері та на паперових бланках (38,5 % та 20,3 % 
опитаних відповідно), що також можна провести за 
денною формою. І тренери, і викладачі визнають за 
серйозну проблему, при повному дистанційному під-
вищенні кваліфікації, відсутність контакту між ними, 
живого спілкування й обміну досвідом між тренера-
ми. Повне дистанційне підвищення кваліфікації укра-
їнських тренерів не замінить очну перевірку знань 
з боку самих тренерів і викладачів та не дозволить 
контролювати знання з боку організаторів курсів. [4].

Початковий етап впровадження підвищення ква-
ліфікації тренерів за допомогою денно-дистанційної 
«кейс»-технології не потребує складної та дорогої 
технічної підтримки, значних часових витрат на під-
готовку навчально-методичного комплексу, а також 
спеціальної підготовки викладачів та тренерів для ви-
користання даної технології.

Нами було розроблено концептуальну модель ор-
ганізації та впровадження дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів на прикладі Центру підвищення 
кваліфікації та післядипломної освіти Національного 
університету фізичного виховання та спорту України 
(рис. 1). 

Як видно з рисунку 1, очно-дистанційне підвищен-
ня кваліфікації тренерів складається з трьох етапів. На 
першому денному етапі відбувається організаційно-
настановна сесія тренерів, протягом якої необхідно 
провести прийом та оформлення тренерів на курси, 
провести вхідний контроль, забезпечити повним комп-
лектом сучасних навчально-методичних матеріалів 
«кейс»-технології дистанційного навчання (друковані 
базові підручники, конспект, методичні рекомендації, 
електронний навчальний посібник на DVD-дисках 
тощо) та провести інструктивно-методичне заняття з 
роботи з даним комплексом, а також провести начиту-
вання основних лекцій, виїзні заняття та конференцію 
з обміну досвідом серед тренерів. Ми пропонуємо, 
аби увесь І денний етап (організаційно-настановна 
сесія) становив 24 академічні години і тривав три дні. 
Протягом даного етапу мають бути залучені фахівці 
закладу післядипломної освіти – провідний фахівець 
та методист закладу, викладачі та самі тренери.

Під час ІІ дистанційного етапу відбува-
ється самостійна робота тренерів з вивчення 
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Рис. 1. Концептуальна модель організації та впровадження 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів

Е Т А П И    

І етап  – денний:  
організаційно-
настановна сесія 

3 дні  
24 академічні години 

- провідний  фахівець  
- методист    
- викладачі    
- тренери   

• прийом  та оформлення   
• вхідний  контроль   
• інструктивно-методичне
   заняття по роботі  з   
   дистанційним  курсом  
• настановчі заняття   
• виїзні  заняття    

ІІ  етап  –  
дистанційний:  
самостійна робота   
тренера  

ТРИВАЛІСТЬ    

2–4 місяці  
42 академічні години    

УЧАСНИКИ 

- тренери    

ЗМІСТ  РОБОТИ    

• самостійна керована   
   робота   
• всі види  консультації   
• поточний  контроль  

ІІІ етап  – денний :  
атестація    

1 день   
6 академічних  годин    

- провідний  фахівець  
- методист    
- викладачі    
-тренери   

• оглядові  заняття   
• атестація   
• підсумкове   
анкетування    

Денно -дистанційне   
підвищення  кваліфікації  тренерів    

навчально-методичного комплексу дистанційної 
«кейс»-технології. На цьому етапі відбувається по-
точний самоконтроль вивчення матеріалів навчально-
методичного комплексу, до нього мають бути залучені 
лише тренери. На нашу думку, увесь ІІ дистанційний 
етап має становити 42 академічні години протягом 
двох–чотирьох місяців.

На ІІІ денному етапі підвищення кваліфікації тре-
нерів ми пропонуємо провести оглядові заняття, атес-
тацію тренерів та підсумкове анкетування тренерів 
для визначення недоліків організації даного процесу 
та моніторингу якості розробленого курсу. Даний етап 
має становити 6 академічних годин протягом одного 
дня за участю провідного фахівця та методиста закла-
ду, що проводить підвищення кваліфікації, викладачів 
та тренерів.

Така модель підвищення кваліфікації тренерів є 
методично більш доцільною та зручною для трене-
рів, викладачів та ВНЗ в цілому, оскільки таким чи-
ном можна позбутися багатьох недоліків дистанцій-
ного навчання і користуватися всіма його перевагами 
(табл.1). 

Для розрахунку вартості навчання згідно з роз-
робленою нами концептуальною моделлю нами було 
розроблено проект бюджетної програми дистанційно-
го підвищення кваліфікації тренерів, яка має включа-
ти витрати на:

Розробку навчально-методичного комплексу.1. 
Проведення підвищення кваліфікації тренерів згід-2. 
но з розробленою нами концептуальною моделлю 
організації та впровадження дистанційного підви-
щення кваліфікації тренерів.

1. Оскільки досі не розроблено нормативні 
документи, які б регламентували оплату праці 
розробників дистанційних курсів, ми вважаємо 
неможливим прорахувати вартість розробки курсу. 
Однак необхідно зазначити, що курс дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів розробляється 
один раз принаймні на один–два роки, а підвищити 
кваліфікацію за допомогою розробленого навчально-
методичного комплексу зможуть за два роки як мінімум 
1200 тренерів. Тому, як зазначають спеціалісти навіть 
його достатньо висока вартість у 20 тис. дол. США, 
повністю окупиться великою кількістю слухачів [10].
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Таблиця 1

Переваги концептуальної моделі організації  
та впровадження дистанційного підвищення кваліфікації тренерів стануть

Для тренерів

1. Зменшення часових витрат на обов’язкове денне навчання за рахунок збільшення самостійного вив-
чення дистанційного навчально-методичного комплексу

2. Відсутність потреби залишати тренерам команди спортсменів на тривалий час (два тижні), а навчати-
ся у зручний для них час

3. Можливість користуватися більш зручними засобами «кейс»-технології дистанційного навчання 
порівняно із мережевою технологією

4.
Отримання найсучасніших знань на очних лекціях під час організаційно-настановної сесії, отриман-
ня інформації на DVD-дисках про сучасні відкриття в різних галузях спортивної підготовки: теорії і 
методики виду спорту, спортивній медицині, спортивній фармакології, біохімії, спортивній фізіології 
тощо

5. Можливість поточного самоконтролю за рахунок якісного навчально-методичного комплексу
6. Можливість живого спілкування тренерів між собою та обмін досвідом

7. Можливість уточнювати та доповнювати матеріал з навчально-методичного комплексу на оглядових 
заняттях під час заключного очного атестаційного етапу підвищення кваліфікації тренерів

Для викладачів

1. Зменшення денного навантаження на 42 академічні години за рахунок якісного дистанційного 
навчально-методичного комплексу

2. Начитування лише головних лекцій під час організаційно-настановної сесії та проведення оглядових 
занять під час заключного очного етапу

3. Можливість об’єктивно оцінювати знання тренерів до курсів та після них за рахунок  вхідного кон-
тролю знань та атестації за денною формою навчання

Для ВНЗ

1. Зменшення часових та матеріальних витрат з боку ВНЗ на розробку навчально-методичного комплек-
су порівняно з мережевою технологією навчання

2. Зменшення навантаження на професорсько-викладацький склад ВНЗ на 42 академічні години за раху-
нок якісного дистанційного навчально-методичного комплексу

3. Залучення протягом року більше груп тренерів порівняно зі звичайним очним навчанням

4. Зменшення термін проживання тренерів з інших міст у гуртожитках з двотижневого, як під час зви-
чайних очних курсів, на чотириденне проживання

5. Забезпечення якісного навчання тренерів за рахунок очних лекцій провідних викладачів та якісного 
навчально-методичного комплексу

6. Можливість організації виїзних занять та конференцій з обміну досвідом за рахунок організаційно-
настановної та атестаційної сесій

7. Об’єктивність атестації завдяки її проведенню за денною формою 

8. Отримання даних щодо якості розробленого навчально-методичного комплексу за рахунок 
підсумкового анкетування

2. Що ж до проведення підвищення кваліфікації 
тренерів згідно з розробленою нами концептуальною 
моделлю організації та впровадження дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів, то ми розробили 
проект бюджетної програми дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів. В процесі його розробки 
ми спиралися на затверджений у Національному 
університеті фізичного виховання та спорту України 
(НУФВСУ) «Розрахунок витрат на підвищення 
кваліфікації штатних тренерів та інших фахівців сфери 
фізичної культури та спорту на 2012 рік.» 

Проект бюджетної програми дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів

1. Погодинний фонд викладачів становить 30 годин 
згідно з розробленою нами концептуальною 
моделлю організації та впровадження дистанційного 

підвищення кваліфікації тренерів (рис. 1), де 
перший очний етап складається з 24 годин, а третій 
етап – з 6 годин. Вартість однієї години професора, 
доктора наук – 75,89 грн. 
Отже, погодинний фонд можна вирахувати за фор-

мулою 
30 х 75,89 = 2277 грн. 

2. Заробітна плата обслугового персоналу включає 
згідно нашої концептуальної моделі організації 
та впровадження дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів наступних фахівців:
Методист = 2210 грн. (заробітна плата на місяць 

у НУФВСУ) / 163 години (кількість робочих годин на 
місяць) ×  30 годин (кількість очних  годин при очно-
дистанційному підвищенні кваліфікації тренерів) = 
406 грн.
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Провідний фахівець = 2210 грн. (заробітна плата 
на місяць у НУФВСУ) / 163 години (кількість робочих 
годин на місяць) ×  30 годин (кількість очних  годин 
при очно-дистанційному підвищенні кваліфікації тре-
нерів) = 406 грн.

Чергова = 1104 грн. (заробітна плата на місяць у 
НУФВСУ) / 163 години (кількість робочих годин на 
місяць) ×  30 годин (кількість очних  годин при очно-
дистанційному підвищенні кваліфікації тренерів) = 
203 грн.

Прибиральниця = 1104 грн. (заробітна плата на 
місяць у НУФВСУ) / 163 години (кількість робочих 
годин на місяць) ×  8 годин (кількість очних  годин 
при денно-дистанційному підвищенні кваліфікації 
тренерів) = 54 грн.

Отже, заробітна плата обслугового персоналу 
склала 406+406+203+54=1069 грн.
3. Нарахування на заробітну плату становить 36,3 % 

суми заробітної плати обслугового персоналу та по-
годинного фонду викладачів. 
Отже, нарахування на заробітну плату становить 

(2277+406+406+203+54)×0,363=1215 грн.
4. Поліграфічні послуги та оправлення методич-

них матеріалів (200 сторінок А4). 20 примірників 
(кількість тренерів у групі) ×  90 грн. (вартість 
одного примірника) = 1800 грн.

5. Придбання свідоцтв про підвищення кваліфікації 
державного зразка. 20 примірників (кількість 
тренерів у групі) ×  17,5 грн. (вартість одного 
свідоцтва) = 350 грн.

6. Вартість комунальних послуг (на прикладі НУФВ-
СУ) складають 3134,5 грн. за 11 днів очного навчан-
ня. Очне навчання згідно розробленої нами моделі 

триває 4 дні. Отже, вартість комунальних послуг 
має становити 3134,5×4/11=1139 грн.

7. Послуги зв’язку (на прикладі НУФВСУ) включають 
відправлення кореспонденції (на суму 84 грн.) та 
міжміські розмови (на суму 60 грн.). Ми залишили 
ці дані незмінними. Отже, вартість послуги зв’язку 
має становити 144 грн.

8. Канцелярські та господарські цілі – папір 50 аркушів 
А4 (40 грн.), витратні матеріали до лазерного 
принтера (70 грн.), DVD-диски 20 шт. (кількість 
тренерів у групі) ×  5 грн. (вартість одного диска) 
= 100 грн., батарейки до пультів (14 грн.). Ми 
залишили ці дані незмінними. Отже, канцелярські 
та господарські цілі мають становити  224 грн.
Таким чином, бюджет дистанційного підвищення 

кваліфікації тренерів на прикладі НУФВСУ має ста-
новити  (2115+1069+1215+1800+350+1139+144+224) 
8218 грн.

Розробивши проект бюджетної програми дистан-
ційного підвищення кваліфікації тренерів, ми порів-
няли його із «Розрахунком витрат на підвищення ква-
ліфікації штатних тренерів та інших фахівців сфери 
фізичної культури та спорту на 2012 р. у НУФВСУ», 
щоб ще раз довести економічні переваги проекту під-
вищення кваліфікації тренерів з використанням дис-
танційних технологій (табл. 2)

Отже, як видно з порівняльної таблиці 2, впровадив-
ши дистанційне підвищення кваліфікації тренерів згідно 
з розробленою нами моделлю, можна досягти зменшен-
ня витрат на підвищення кваліфікації одного слухача на 
637 грн., на групу із 20 слухачів – 12 741 грн., а на рік по 
Україні на 2958 слухачів – 1 883 950 грн.

Таблиця 2
Порівняльна таблиця розрахунку витрат на проведення денного підвищення кваліфікації тренерів та проек-

ту бюджетної програми дистанційного підвищення кваліфікації тренерів

Денне підвищення кваліфікації тренерів за «Розра-
хунком витрат на підвищення кваліфікації штатних 
тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури 

та спорту на 2012 р.» (дані НУФВСУ)

Проект бюджетної програми дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів
(результат власних досліджень)

Погодинний фонд
5076 грн. 2277 грн.

Заробітна плата обслугового персоналу
6154 грн. 1069 грн.

Нарахування на заробітну плату
4076,5 грн. 1215 грн.

Поліграфічні послуги та оправлення методичних матеріалів
1800 грн. 1800 грн.

Придбання свідоцтв про підвищення кваліфікації державного зразка 
350 грн. 350 грн.

Вартість комунальних послуг
3134,5 грн. 1139 грн.

Послуги зв’язку
144 грн. 144 грн.

Канцелярські та господарські цілі
224 грн. 224 грн.

Всього витрат на групу із 20 слухачів
20959 грн. 8218 грн.

Витрати на одного слухача
1047,9 грн. 411 грн.

Витрати на 2012 рік по Україні на 2958* слухачів
3 099 688 грн. 1 215 738 грн

* За даними Мінсімямолодьспорт, 2009 р. (14 794 тренерів/5 років=2958 тренерів на рік)
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Висновки.
Для сучасного розвитку сфери фізичної культури 

та спорту розроблено концептуальну модель організа-
ції та впровадження дистанційного підвищення квалі-
фікації тренерів, яка складається з трьох етапів: ден-
на організаційно-настановча сесія (24 год. протягом 
трьох днів), дистанційна самостійна робота (42 год. 
протягом двох-чотирьох місяців) та денна заключна 
сесія з атестацією (6 год. протягом одного дня). 

Розроблена модель організації та впроваджен-
ня дистанційного підвищення кваліфікації тренерів 
має ряд переваг для тренерів, викладачів та вищих 
навчальних закладів: педагогічні, організаційно-
управлінські та економічні. Доцільно розроблений 

навчально-методичний комплекс здатен забезпечити 
якісне підвищення кваліфікації тренерів. Розроблена 
модель потребує менших часових витрат та кадрово-
го забезпечення для розробки курсу з боку ВНЗ. Вона 
здатна забезпечити гнучкість навчання для тренерів, 
зменшення навантаження на викладачів та ВНЗ. Зна-
чне зменшення матеріальних витрат з боку держави 
на підвищення кваліфікації тренерів забезпечить ре-
гулярне їх  навчання. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
проведенні маркетингових досліджень дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів згідно з розробле-
ною моделлю навчання.
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Аналіз змагальної діяльності ватерполістів 15 − 17 років  
щодо використання та реалізації чисельної переваги

Погребняк І. М.1, Куделко В. Е.1, Островський М. В.2

Харківський національний економічний університет1 

Львівський державний університет фізичної культури2

Анотації:
Проведено аналіз використан-
ня та реалізації чисельної пере-
ваги гравців під час відкритого 
чемпіонату України з водного 
поло серед юнаків 1995 р. н. та 
молодше. Надаються статис-
тичні дані щодо кількості голів 
під час чисельної переваги. 
Досліджено кількість ігрових 
моментів з чисельною перева-
гою та визначено кількість ре-
алізованих ігрових моментів з 
чисельною перевагою. Резуль-
тати дослідження свідчать про 
те, що використання чисельної 
переваги є важливою складо-
вою частиною у змагальній ді-
яльності команди.

Погребняк И.М., Куделко В.Э., Островский 
М.В. Анализ соревновательной деятель-
ности ватерполистов 15-17 лет при ис-
пользовании и реализации численного 
преимущества. Проведено анализ исполь-
зования и реализации численного преиму-
щества во время открытого чемпионата 
Украины по водному поло среди юношей 
1995 г. р. и младше. Приведены статистиче-
ские данные по количеству голов реализо-
ванных во время численного преимущества. 
Исследовано количество игровых моментов 
с численным преимуществом и определено 
количество реализованных игровых момен-
тов с численным преимуществом. Результа-
ты исследования свидетельствуют о том, что 
использование численного преимущества — 
важная составная часть соревновательной 
деятельности команды.

Pogrebniak I.M., Kudelko V.E., Ostrovskiy 
M.V. Analysis of the 15 — 17 years old 
water polo players’ competitive activity 
of the numerical superiority using and 
implementation. In the article were analyzed 
the using and implementation of the players 
numerical superiority during Ukrainian 
Open Water Polo Championship among 
young people of 1995 and younger. Given 
statistical data on the number of scored 
goals during the period of players numerical 
superiority. Investigated the number of game 
moments with a numerical superiority and 
determined the number of realized game 
moments with a numerical superiority. We 
found that these results show us that usage 
of numerical superiority in game is very 
important component in competitive activity 
of the team.

Ключові слова:
водне поло, змагання, чисель-
на перевага, розіграш зайвого 
гравця.

водное поло, соревнования, численное пре-
имущество, розыгрыш лишнего игрока.

water polo, competition, numerical 
superiority, drawing for most players.

Вступ.1

На сучасному етапі водне поло розвивається шля-
хом підвищення вимог до всіх сторін підготовленості 
спортсменів. Рівень юнацьких змагань потребує вдо-
сконалення техніко-тактичної та фізичної підготовле-
ності ватерполістів.

Під час гри вирішальне значення відіграють 
техніко-тактичні дії спортсменів і багато що залежить 
від узгодженості їх дій з метою досягнення перемоги 
над суперником [1, 7]. Важливою складовою частиною 
тактичних дій у водному поло є реалізація чисельної 
переваги, яка відбувається під час контратакуючих дій 
команди або при  вилученні гравця за порушення. Вірне 
використання цієї ігрової ситуації залежить не тільки 
від реалізації класичних схем [7, 9], але й від злагодже-
них та швидких дій команди саме на початку атаки.

Необхідною умовою для успішного управління 
процесом підготовки та змагальної боротьби команди 
з водного поло є наявність інформації про досягну-
тий ними рівень спортивної майстерності за показ-
никами змагальної діяльності. Ефективне управління 
навчально-тренувальним процесом і досягнення ви-
сокого спортивного результату неможливе без аналізу 
змагальної діяльності команди. Маючи результати гри 
при атаці з чисельною перевагою, можна побачити, 
які сторони підготовки команди необхідно покращи-
ти, щоб досягти позитивного результату.

У науковій та методичній літературі питання під-
готовки ватерполістів переважно стосуються проблем 
підготовки кваліфікованих гравців і команд [2, 3, 4, 8]. 
Проте питання удосконалення техніко-тактичних дій 
юних ватерполістів висвітлені недостатньо.

Дослідження змагальної діяльності юнацької ко-

© Погребняк І. М., Куделко В. Е., Островський М. В., 2012

манди з водного поло щодо використання та реалі-
зації чисельної переваги дає необхідну теоретичну і 
практичну інформацію тренерам. Підвищення ефек-
тивності техніко-тактичних дій під час змагальної 
діяльності ватерполістами – юнаками значною мі-
рою залежить від аналізу змагальної діяльності. По-
казники змагальної діяльності є одними з основних 
компонентів, що визначають всю систему організа-
ції, методику і підготовленість спортсменів під час 
навчально-тренувального процесу [6].

Використання чисельної переваги, як елементу 
техніко-тактичної діяльності ватерполістів, до тепе-
рішнього часу достатньо не розглядалася в спеціаль-
ній науково-методичній літературі. Все це обумовлює 
актуальність обраного напряму досліджень.

Дослідження виконується згідно з темою Зведено-
го плану науково – дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 − 2015 р. р. «Удосконален-
ня навчально-тренувального процесу в спортивних 
іграх» (№ державної реєстрації 0111U003126).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − проведення аналізу щодо 

використання та реалізації чисельної переваги 
ватерполістами-юнаками у змагальній діяльності.

Завдання дослідження:
Проаналізувати змагальну діяльність ватерполістів 1. 
15 − 17 років щодо використання та реалізації 
чисельної переваги.
Визначити кількість голів під час чисельної пере-2. 
ваги.
Дослідити кількість ігрових моментів з чисельною 3. 
перевагою.
Визначити кількість реалізованих ігрових моментів 4. 
з чисельною перевагою.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-

гальнення наукової та методичної літератури, педа-
гогічне спостереження за змагальною діяльністю ко-
манди, аналіз протоколів ігор відкритого чемпіонату 
України з водного поло серед юнаків 1995 р. н. та мо-
лодше, методи статистичної обробки даних.

Результати дослідження.
У дослідженні брали участь ватерполісти команди 

збірної Харківської області − 1 (учні ХДВУФК № 1), 
які приймали участь у відкритому чемпіонаті України 
з водного поло серед юнаків 1995 р. н. та молодше. 
Аналіз використання та реалізації чисельної переваги 
ґрунтувався на даних змагальної діяльності, які було 
зафіксовано за допомогою протоколів змагань та сте-
нографічного запису ігор.

Нами було проаналізовано 3 тури змагань, під час 
яких досліджувана команда зіграла 18 ігор та посіла 4 
місце. В першому турі змагань командою було реалі-
зовано 70 голів, в другому турі 52 гола, у фінальному 
турі 29 голів. 

У водному поло чисельна перевага гравців може 
відбутися під час контратакуючих дій, завдяки швид-
ким та злагодженим діям спортсменів саме на початку 
атаки. Також у грі може відбутися ряд грубих пору-
шень гравців команди, яка захищається. Спортсмен, 
який порушив правила вилучається з гри на 20 секунд 
і команда грає з нерівною кількістю гравців та має 
більший шанс забити гол. Дуже важливо команді, яка 
отримала можливість гри з нерівною кількістю грав-
ців, домогтися максимального результату, оскільки 
кожен м'яч може виявитися вирішальним.

Під час усього чемпіонату нами було зафіксовано 
70 ігрових моментів з нерівною кількістю гравців при 
вилученні та 93 ігрові моменти під час контратакую-

чих дій. Загальна кількість голів під час чемпіонату 
– 151.

Аналіз ігрової діяльності наведено в таблиці 1.  
З таблиці видно, що гольова реалізація під час чи-
сельної переваги при вилученні склала – 27 голів, що 
становить 17,88 % відносно загальної кількості голів 
та 34 гола під час контратакуючих дій, що становить 
22,52 %.

Важливим показником, що характеризує ефектив-
ність гри всієї команди є відсоткове співвідношення 
загальної кількості забитих голів до голів, що забиті 
маючи чисельну перевагу, що показано на рис. 1.

Слід зазначити, що з загальної кількості голів 61 
реалізовано саме під час гри з нерівною кількістю 
гравців, що становить 40,4 % від загальної кількості.

Важливими показниками ефективності викорис-
тання чисельної переваги у водному поло є співвід-
ношення кількості ігрових моментів з чисельною 
перевагою до кількості реалізованих моментів з чи-
сельною перевагою.

Як вже зазначено в таблиці 1, під час педагогічного 
спостереження, нами було зафіксовано 70 ігрових мо-
ментів з чисельною перевагою при вилученні гравця 
за порушення та 93 ігрові моменти з чисельною пере-
вагою під час контратакуючих дій команди. 

Гольова реалізація при вилученні склала 27 голів, 
під час контратакуючих дій 34 гола. Цей показник по 
відношенню до зафіксованих ігрових моментів з чи-
сельною перевагою дорівнює 38,57 % під час вилучен-
ня та 36,56 % під час контратакуючих дій. Але якщо 
розглянути усі моменти чисельної переваги команди, 
реалізовано лише 37,42 %, що показано на рис. 2.

Отримані дані щодо використання та реалізації 
чисельної переваги у змагальній діяльності юнацької 

Таблиця 1
Аналіз ігрової діяльності

Показник

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у І 
турі, шт.

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у ІІ 
турі, шт.

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у ІІІ 
турі, шт.

КІМ* з 
нерівною 
кількістю 

гравців при 
видаленні 

шт.

КІМ під час 
контратакую-

чих дій команди 
з чисельною 

перевагою шт.

Гольова 
реалізація під 
час чисельної 
переваги при 
вилученні шт.

Гольова 
реалізація 

під час кон-
тратакуючих 

дій, шт.

Значення  
показника 70 52 29 70 93 27 34 

∑ Всього 151 163 61 

Співвід-
ношення 
показників 
до загальної 
кількості 
голів, %

46,36 34,44 19,21 − − 17,88 22,52

*– кількість ігрових моментів (КІМ)
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення реалізованих голів до голів, що забиті маючи чисельну перевагу.

Рис. 2. Відсоткове співвідношення кількості ігрових моментів до реалізованих з чисельною перевагою

команди з водного поло будуть корисними у створенні 
ефективних програм для підвищення рівня техніко-
тактичної підготовки ватерполістів під час навчально-
тренувального процесу.

Висновки.
На підставі результатів проведених нами досліджень 1. 
ми встановили, що:
Кількість голів, що реалізовані маючи чисельну 2. 
перевагу – 61, що становить 40,4 % від загальної 
кількості голів.
Загальна кількість ігрових моментів з чисельною 3. 
перевагою становить – 70 ігрових моментів під час 
вилучення гравця за порушення та 93 під час кон-
тратакуючих дій команди.

59,6%  

40,4%  
Гольова  
реалізація під  
час чисельної  
переваги 
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Кількість ігрових моментів 
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вилученні, % 

Гольова реалізація під час  
чисельної переваги при  
вилученні, % 
Кількість ігрових моментів під 
час  контратакуючих дій команди 
з  чисельною перевагою, % 

Гольова реалізація під час  кон-
тратакуючих дій , % 

Загальна кількість ігрових  
моментів з чисельною  перева-
гою, % 

Кількість реалізованих ігрових  
моментів з чисельною  перева-
гою, %  

Гольова реалізація при вилученні склала 27 голів, 4. 
під час контратакуючих дій 34 гола.
Гольова реалізація по відношенню до ігрових 5. 
моментів з чисельною перевагою дорівнює 38,57 % 
під час вилучення та 36,56 % під час контратакую-
чих дій.

Результати педагогічного спостереження за гравця-
ми збірної Харківської області – 1, свідчать про те, що 
використання чисельної переваги є важливою складо-
вою частиною у змагальній діяльності команди.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку визначення кількості та характеру поми-
лок, які припускають ватерполісти під час реалізації 
чисельної переваги.
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Рівень просторової орієнтації баскетболісток 14 років
Помещикова І.П.1, Євтушенко А.В.1,Євтушенко І.М.2

Харківська державна академія фізичної культури1 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 2

Анотації:
Вивчається рівень показників про-
сторової орієнтації баскетболісток 
груп попередньої базової підготов-
ки, який визначався за стандарт-
ними методиками. В дослідженні 
взяло участь 12 спортсменок 14 
років, які мають чотирьохрічний 
стаж занять баскетболом. Про-
ведене педагогічне тестування 
дало змогу визначити рівень про-
сторової орієнтації баскетболісток 
і визначити залежність між показ-
никами різних проявів даної зді-
бності. Рівень просторової орієн-
тації спортсменок оцінювався за 
8 тестами, за методиками, що за-
пропоновані В.А. Романенко, Л.П. 
Сергієнко, В.І. Лях.

Помещикова И. П., Евтушенко А. В., Ев-
тушенко И.М. Уровень пространственной 
ориентации баскетболисток 14 лет. Изуча-
ется уровень показателей пространствен-
ной ориентации баскетболисток групп пред-
варительной базовой подготовки, который 
определялся по стандартным методикам. В 
исследовании приняли участие 12 спортсме-
нок 14 лет, имеющих четырехлетний стаж за-
нятий баскетболом. Проведенное педагоги-
ческое тестирование позволило определить 
уровень пространственной баскетболисток и 
определить зависимость между показателя-
ми различных проявлений данной способно-
сти. Уровень пространственной ориентации 
спортсменок оценивался по 8 тестам, по 
методикам, предложенным В.А. Романенко, 
Л.П. Сергиенко, В.И. Лях.

Pomeschikova I. P., Yevtushenko A., 
Yevtushenko I.M. The level of spatial 
orientation of basketball players 
aged 14 years. The article studies 
the performance level of the spatial 
orientation of the basketball teams’ pre-
basic training, which was determined by 
standard methods.  The study involved 
12 athletes for 14 years with four years 
basketball. Teacher testing conducted to 
determine the allowed level of basketball 
and to determine the spatial relationship 
between the rates of the various 
manifestations of this ability. The level of 
spatial orientation of sportsmen evaluated 
according to the 8 test, methodology 
suggested V.A. Romanenko, L.P. 
Sergienko, V.I. Lyakh. 

Ключові слова:
баскетболістки, орієнтація, біг, 
кидки, оберти, довжина, помилка. 

баскетболистки, ориентация, бег, броски, 
повороты, длинна, ошибка. 

basketball, orientation, running, throwing, 
turning, length, error.

Вступ. 1

Фізична підготовка є однією з найважливіших 
складових частин спортивного тренування баскетбо-
лістів, від рівня фізичної підготовленості баскетболіс-
тів залежить швидкість і якість оволодіння технікою, 
тактикою гри і спортивні досягнення. 

Важливою особливістю гри баскетбол є те, що на 
майданчику постійно змінюється ситуація, яка вима-
гає від гравців використання різних прийомів і дій. 
Одночасно з швидкою орієнтацією і вирішенням так-
тичних завдань, з умінням поєднувати максимальну 
швидкість пересування з високою швидкістю і точніс-
тю виконання прийомів, відповідно до ігрової обста-
новки, спортсмен повинен проявляти високі коорди-
наційні здібності.

В.Н. Платонов (1997) спираючись на результати 
спеціальних досліджень виділив відносно самостійні 
види координаційних здібностей: здібність до оцін-
ки регуляції динамічних і просторово-часових пара-
метрів рухів; здібність до збереження стійкості пози 
(рівноваги); відчуття ритму; здібність до орієнтуван-
ня в просторі; здібність до довільного розслаблення 
м’язів; координованість рухів. Здібність спортсмена 
до орієнтування в просторі, за даними автора, визна-
чається його вмінням оперативно оцінити ситуацію, 
що склалася у відношенні до просторових умов і від-
реагувати на неї раціональними діями, які забезпечать 
ефективність виконання вправи в тренувальних умо-
вах або в змаганні. 

В. І. Лях (2006) дає визначення здібності до орієн-
тації у просторі, як вміння точно визначити і своєчас-
но змінити положення тіла та виконати рух у потріб-
ному напрямку.

Для покращення просторової орієнтації у бас-
кетболістів Е. П. Волков і Ю. І. Чуча рекомендували 
включати у тренувальний процес різноманітні спе-
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ціальні і комплексні вправи, які по своїй суті схожі з 
грою у баскетбол, чергуючи в них швидкість, напрям 
руху, включаючи елементи раптовості [2].

З. М. Хромаев, Е. В. Мурзін та ін. вважають, що 
засобом розвитку спеціальних координаційних зді-
бностей баскетболістів повинні бути ігрові вправи з 
незвичними завданнями (гра в баскетбол без веден-
ня), із незвичними вихідними положеннями, із зміною 
швидкості, ігрового простору, із додатковими рухами в 
залежності від рівня підготовленості спортсменів [5].

Е. Я. Гомельський відносить до засобів розвитку 
у баскетболістів здатності орієнтуватися у просторі і 
у площині вправи із заплющеними очима, вправи на 
обмеженому майданчику, виконання вправ із зміною 
ритму, у різних незвичних вихідних положеннях, з 
введенням у ігрові вправи додаткових завдань [3].

О. О. Бондарь пропонує удосконалювати коорди-
наційні здібності баскетболістів застосовуючи засоби 
комп’ютерних технологій [1].

Е. Б. Скрипець наводячи у своїй статті прикла-
ди вправ і рухливих ігор для розвитку координації у 
баскетболістів відзначає, що в них треба включати 
повороти і обертаннями навколо себе та стрибки на 
орієнтири [4].

Рівень просторової орієнтації у починаючих бас-
кетболістів і залежність між показниками різних про-
явів просторової орієнтації з метою удосконалення 
навчально-тренувального процесу вивчена у науково-
методичній літературі недостатньо. 

Дослідження проводилося відповідно до теми пла-
ну НДР Харківської державної академії фізичної куль-
тури 2.8. «Удосконалення навчально-тренувального 
процесу в спортивних іграх» (номер державної реє-
страції 0111U003126).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження – визначити рівень 

просторової орієнтації баскетболісток 14 років.
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В рамках реалізації даної мети були поставлені на-

ступні завдання:
На підставі аналізу літературних джерел вивчи-1. 
ти методики підвищення показників просторової 
орієнтації баскетболістів.
Визначити стан просторової орієнтації 2. 
баскетболісток групи попередньої базової підготовки 
ДЮСШ. 
 Проаналізувати залежність між показниками різних 3. 
проявів просторової орієнтації.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково-методичної літератури, педагогіч-
не тестування, методи математичної статистики. 

Рівень просторової орієнтації спортсменок оціню-
вався за 8 тестами, за методиками, що запропоновані 
В. А. Романенко (2005), Л. П. Сергієнко (2001), В. І. 
Лях (2006). 

Організація дослідження. Дослідження проводило-
ся на базі ДЮСШ «Чемпіон» м. Києва, у якому при-
йняли участь 12 баскетболісток у віці 14 років. Спортс-
менки мають чотирьохрічний стаж занять баскетболом 
и входять до групи попередньої базової підготовки.

Результати дослідження. 
Результати, які були отримані уході дослідження, 

наведені у табл. 1.
Аналіз результатів отриманих при виконанні тесту 

«Біг до пронумерованих м’ячів» виявив у спортсме-
нок середній показник 10,48±0,09 с, що за рекомен-
дованою В. І. Лях (2006) шкалою оцінок для дівчат 10 
років відповідає оцінці «задовільно». Нажаль норма-
тивних оцінок для віку 14 років автор не наводить, але 
у порівнянні із вимогами до більш молодших дітей 
можемо припустити, що отриманий нами результат 
нижче оцінки «достатньо».

При визначенні розміру 10 ліній різної довжини 
(від 3 до 12 мм), обмежених вертикальними рисоч-
ками баскетболістки у середньому робили 4,08±0,37 
помилки, тобто 59 % відповідей були вірними. Аналі-
зуючи індивідуальні показники дівчат бачимо, що без 
помилок тест не виконано ні однією із спортсменок, 
найменшу кількість помилок у дослідженні – 2, до-
пустила одна спортсменка, найбільшу – 6 помилок, 
дві учасниці дослідження.

Вивчення результатів тесту «Кидки м'яча у ціль, стоя-
чи до неї спиною» виявило середній результат у 7,83±0,61 
бали при 20 максимально можливих. Кращий резуль-
тат, який показала одна баскетболістка склав 11 балів, 
найгірший – 2 бали. 

При ходьбі із заплющеними очима на відстань 15 
м середній результат відхилення від прямої у спортс-
менок склав 113,50±9,49 см. При виконанні тесту 58,3 
% баскетболісток відхилялися у правий бік, 41,7 % – у 
лівий, без відхилення завдання ніхто із учасниць тес-
тування не виконав.

Аналіз результатів бігу на 20 м показав, що дівчата 
мали середній результат 3,82±0,03 с. Пробігаючи цю 
дистанцію і виконуючі при цьому 5 обертів середній 
результат спортсменок погіршився на 1,96 с і склав 
5,75±0,07 с. Показники бігу без обертів і з обертами 
мали достовірні розбіжності (t=25,8; p<0,001). Вивча-

ючи індивідуальні показники спортсменок бачимо, 
що максимальне погіршення результату в бігу при 
додатковому завданні виконати оберти склало 2,24 с, 
а мінімальне – 1,74 с. При виконанні обертів ні одна 
спортсменка не вийшла із 3-х метрової ширини кори-
дору, що на нашу думку вказує на достатній рівень 
вестибулярної стійкості баскетболісток.

Вивчення результатів бігу на 15 м показало, що 
спортсменки мали середній результат 3,06±0,04 с. Про-
бігаючи цю дистанцію вперед спиною середній резуль-
тат погіршився на 0,96 с і склав 4,02±0,04 с. Показники 
бігу вперед обличчям і вперед спиною мали достовірні 
розбіжності (t=16,7; p<0,001). Вивчаючи індивідуальні 
показники спортсменок бачимо, що максимальне по-
гіршення результату в бігу при пересування спиною 
вперед склало 1,21 с, а мінімальне – 0,75 с.

Аналіз результатів човникового бігу 3х10 м облич-
чям вперед показав, що баскетболістки мали середній 
показник 8,34±0,06 с, що за нормативними оцінками 
відповідає «високому рівню» розвитку координацій-
них здібностей (І. В. Лях, 1989). Слід зазначити, що 
результати всіх спортсменки мали «високий рівень». 
Виконуючі човникового бігу 3х10 м спиною вперед 
результат погіршився на 2,07 с, що відповідає «висо-
кому рівню» розвитку здібностей (І. В. Лях, 1989), се-
редній результати при цьому склав 10,41±0,17 с. Але 
показники виконання тесту обличчям і спиною вперед 
мали достовірні розбіжності (t=11,7; p<0,001). Вивча-
ючи індивідуальні показники спортсменок бачимо, 
що максимальне погіршення результату після зміни 
умов виконання тесту склало 3,02 с, а мінімальне – 
1,78 с. При цьому тільки одна спортсменка показала 
погіршення результату, що відповідає оцінці «вище 
середнього», усі ж інші мали оцінку «високий рівень» 
розвитку координаційних здібностей.

Вивчення результатів «Тесту Паукової, Черемисіна 
(1984)» показало, що дівчата виконуючи стрибок уперед 
з місця, робили у середньому помилку на 16,50±5,25 см. 
Аналізуючи індивідуальні показники баскетболісток 
бачимо, що без помилки завдання ніхто не виконав, 
30 % спортсменок робили стрибок із перевищенням 
необхідного результату, 70 %, відповідно, стрибали 
недостатньо далеко. Найменша помилка, яку показу-
вали спортсменки – 4 см, найбільша – 55 см.

Для з’ясування наявності залежності між показни-
ками різних проявів просторової орієнтації обстежува-
них, з метою підбору засобів розвитку координаційних 
здібностей баскетболісток, було проведено кореля-
ційний аналіз. У табл. 2 наведені значення величини 
коефіцієнтів кореляції по силі і напряму зв’язків між 
показниками прояву різних видів просторової орієн-
тації. Значення від 0,3 до 0,7 відповідають помірному 
зв’язку (коли від 10 до 50 % загальної долі дисперсії 
однієї перемінної обумовлено впливом іншої пере-
мінної). При аналізі отримані величини помірного ко-
реляційного зв’язку між різницею в показниках «бігу 
на 20 м з 5-ю обертами і без обертів» та різницею в 
показниках «бігу на 15 м обличчям і спиною вперед» 
(0,454), а також між різницею в показниках «бігу на 15 
м обличчям і спиною вперед» і різницею в показниках 
«човникового бігу 3х10 м обличчям і спиною уперед» 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Показники просторової орієнтації баскетболісток 10 років (n=12)

Тести Xc D S m
Біг до пронумерованих набивних м'ячів. (с) 10,48 0,09 0,30 0,09
Визначення довжини ліній. (кількість помилок) 4,08 1,54 1,24 0,37
Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї спиною. (бали) 7,83 4,15 2,04 0,61
Ходьба по прямій із заплющеними очима. (см) 113,50 990,09 31,47 9,49
Біг 20 м у коридорі шириною 3 м (с) без обертів 3,82 0,01 0,09 0,03

з виконанням 5 обертів 5,75 0,05 0,23 0,07
Біг 15 м (с) Обличчям уперед 3,06 0,02 0,15 0,04

Спиною уперед 4,02 0,01 0,12 0,04
Човниковий біг 3Х10 м (с) Обличчям уперед 8,34 0,04 0,19 0,06

Спиною уперед 10,41 0,31 0,56 0,17
Помилка у тесті Паукової, Черемисіна (см) 16,50 303,00 17,41 5,25

Таблиця 2
Коефіцієнт кореляції між показниками різних проявів просторової орієнтації у баскетболісток 10 років 

Біг до про-
нумерованих 

набивних 
м'ячів

Визна-
чення 

довжини 
ліній

Кидки 
м'яча у 

ціль, стоя-
чи до неї 
спиною

Ходьба по 
прямій із за-
плющеними 

очима

Біг 20 м 
з оберта-
ми і без 
обертів

Біг 15 м 
обличчям 
і спиною 
уперед

Човниковий 
біг 3х10 м 
обличчям 
і спиною 
уперед

По-
милка у 
стрибку

Біг до пронуме-
рованих набив-
них м'ячів

1

Визначення до-
вжини ліній 0,332374 1
Кидки м'яча у 
ціль, стоячи до 
неї спиною

-0,48809 -0,42575 1

Ходьба по 
прямій із за-
плющеними 
очима

-0,09685 0,371595 -0,53883 1

Біг 20 м з обе-
ртами і без 
обертів

0,27452 -0,14189 0,30973 -0,08388 1

Біг 15 м облич-
чям і спиною 
уперед

0,213425 -0,03988 0,017704 0,204471 0,454661 1

Човниковий 
біг 3х10 м 
обличчям і спи-
ною уперед

0,364678 0,111025 -0,12584 -0,03605 0,333475 0,455327 1

Помилка у 
стрибку -0,23353 -0,05685 -0,40755 0,39569 -0,31521 -0,17588 -0,2825 1

(0,455). Це можна пояснити на нашу думку тим, що 
показники даних тестів пов’язані із завданням вико-
нувати максимальний біг з різними умовами.

Висновки.
 Аналіз науково-методичної літератури з пробле-

ми підвищення координаційних здібностей баскетбо-
лістів свідчить про те, що ця проблема залишається 
актуальною і вимагає вирішення низки питань, серед 
яких є і розробка найбільш ефективних засобів розви-
тку рівня просторової орієнтації. 

Дані досліджень окремих показників просторової 
орієнтації дозволили встановити у баскетболісток груп 
попередньої базової підготовки такі показники: в тесті 
«Біг до пронумерованих м’ячів» – 10,48±0,09 с; в тесті 
«Визначення довжини ліній» – 4,08±0,37 помилки (59 % 
вірних відповідей); в тесті «Кидки м’яча у ціль, стоячи 
до неї спиною» – 7,83±0,61 бали (при 20 максимально 
можливих); в тесті «Ходьба по прямій із заплющеними 
очима» – відхилення на 113,50±9,49 см; в тесті «Біг 20 
м з обертами і без обертів» – погіршення при виконанні 
бігу з обертами на 1,96 с; в тесті «Біг 15 м обличчям 

і спиною уперед» – погіршення при про біганні дис-
танції спиною уперед на 0,96 с; в тесті «Човниковий 
біг 3х10 м обличчям і спиною уперед» – погіршення 
на 2,07 с при виконанні тесту спиною уперед; в «Тесті 
Паукової, Черемисіна (1984)» – на 16,50±5,25 см. 

При проведенні тестів «Біг 20 м з обертами і без 
обертів», «Біг 15 м обличчям і спиною уперед», «Чов-
никовий біг 3х10 м обличчям і спиною уперед» зміна 
виконання завдання приводила до значного погіршен-
ня результату (t=25,8; p<0,001, t=16,7; p<0,001, t=11,7; 
p<0,001, відповідно). 

Проведений кореляційний аналіз виявив помірний 
рівень зв’язку між показниками тестів «Бігу на 20 м з 
5-ю обертами і без обертів» та тесту «Бігу на 15 м об-
личчям і спиною вперед» (r=0,454), та між показниками 
тестів «Біг на 15 м обличчям і спиною вперед» і «Човни-
ковий бігу 3х10 м обличчям і спиною уперед» (r=0,455).

Перспективи подальших досліджень пов’язані із 
розробкою системи вправ, спрямованих на розвиток 
просторової орієнтації баскетболісток та експеримен-
тальна перевірка їх ефективності.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Зміст, структура та методичне забезпечення підготовки 
майбутніх тренерів-викладачів до розробки професійних 

презентацій навчального матеріалу
Сватьєв А.В.

Запорізький національний університет

Анотації:
Проаналізовано зміст, структу-
ра та методичне забезпечення 
підготовки майбутніх тренерів-
викладачів до розробки профе-
сійних презентацій навчального 
матеріалу. Запропоновано ав-
торський підхід до вибудовуван-
ня етапів роботи зі студентами 
щодо запровадження інфор-
маційних технологій в освітній 
процес. Докладно розглянуто 
варіанти поєднання програми 
навчання та методичного забез-
печення процесу навчання май-
бутніх фахівців. Було опитано 
100 респондентів-студентів 4 і 5 
курсів факультету фізичного ви-
ховання. Розкрито термін «пре-
зентація», визначено її види та 
запропоновано класифікацію. 
Проаналізовано сучасні техно-
логії розробки презентацій.

Сватьев А.В. Содержание, структура и 
методическое обеспечение подготовки 
будущих тренеров-преподавателей к раз-
работке профессиональных презентаций 
учебного материала. Проанализировано 
содержание, структура и методическое обе-
спечение подготовки будущих тренеров-
преподавателей к разработке профессио-
нальных презентаций учебного материала. 
Предложен авторский подход к выстраива-
нию этапов работы со студентами относи-
тельно ввода информационных технологий 
в образовательный процесс. Обстоятельно 
рассмотрены варианты сочетания програм-
мы учебы и методического обеспечения уче-
ного процесса будущих специалистов. Было 
опрошено 100 респондентов-студентов 4 и 5 
курсов факультета физического воспитания. 
Раскрыто термин «презентация», определе-
но ее виды и предложена классификация 
презентаций. Проанализировано современ-
ные технологии разработки презентация.

Svatyev А.V. Table of contents, 
structure and methodical providing of 
preparation of future trainers-teachers 
to development of professional 
presentations of educational material. 
In the article maintenance, structure and 
methodical providing of preparation of 
future trainers-teachers to development of 
professional presentations of educational 
material is analysed. The authors approach 
near lining up the stages of work with 
students in relation to the input of information 
technologies in an educational process is 
offered. The variants of combination of the 
program of studies and methodical providing 
of scientific process of future specialists are 
thoroughly considered. 100 respondents-
students of 4 and 5 courses of physical 
education department were polled. A term 
“presentation” is exposed, it kinds are certain 
and classification of presentations is offered. 
Modern technologies of development of 
presentation are analysed.

Ключові слова:
інформаційні технології, медіа-
технології, майбутні тренери-
викладачі, модель, презен-
тація, суб’єкт інформаційної 
взаємодії.

информационные технологии, медиа-
технологии, будущие тренеры-
преподаватели, модель, презентация, 
субъект информационного взаимодей-
ствия.

information technologies, medias-
technologies, future trainers-teachers, 
model, presentation, subject of informative 
co-operation.

Вступ.1

Постійне зростання можливостей інформаційних 
систем викликає необхідність пошуку нових 
напрямків запровадження сучасних інформаційних 
технологій у спортивній науці та практиці, вимагає 
ще більш пильної уваги до можливостей оптимізації 
інформаційних процесів у педагогічній діяльності. 

Сьогодні в умовах зростаючої технологізації 
діяльності тренера-викладача, упровадження 
комп’ютерних технологій у практику підготовки 
спортсменів та пошук шляхів їх ефективного 
використання дозволило б вивести якість підготовки 
спортивного резерву на більш високий рівень. 
Інформаційні технології в системі спортивної 
підготовки можуть здійснюватися в таких трьох 
напрямках:

як наскрізна технологія – запровадження • 
комп’ютерних технологій з окремих тем, розділів 
під час пояснення теоретичних завдань;
як основна, визначальна, найбільш значуща з вико-• 
ристовуваних у цій технології частин;
як монотехнологія – коли управління навчально-• 
тренувальним процесом, включаючи діагностику і 
моніторинг, спираються на застосування інформа-
ційних технологій [8].

На думку низки авторів, однією з можливостей 
підвищення ефективності навчання майбутніх 
фахівців є мультимедійні інформаційно-методичні 
системи [5, 7].

© Сватьєв А.В., 2012

Проте, склалася ситуація, що характеризується, 
з одного боку, вимогами спортивного тренування 
і побудови процесу ефективного навчання базової 
техніки рухових дій спортсменів, з іншого – 
майже відсутністю використання комп’ютерних 
мультимедійних навчальних програм у навчально-
тренувальному процесі. Тобто, досліджено науковцями 
і визнано практиками необхідність розробки  
професійних презентацій навчального матеріалу.

У практиці спорту процес навчання спортивним 
рухам розглядається як характерна форма передачі 
знань про рухи та освоєнні спеціальних навичок, що 
відображають руховий досвід попередніх поколінь. У 
дидактиці навчання, зазвичай, розглядають як процес 
взаємопов’язаної діяльності тренера і спортсмена, 
спрямований на придбання нових знань, умінь і 
навичок, а також на розвиток розумових і духовних 
здібностей того, хто навчається [1, 3, 7].

Означені аспекти проблеми окреслюють мету 
статті, яка полягає у визначення можливостей 
запровадження інформаційних технологій під 
час розробки презентацій навчального матеріалу 
майбутніми тренерами-викладачами.

Робота виконана відповідно до плану НДР 
Запорізького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення можливостей запро-

вадження інформаційних технологій під час розроб-
ки презентацій навчального матеріалу майбутніми 
тренерами-викладачами.
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Результати дослідження.
Необхідно зазначити, що у зв’язку з використан-

ням у навчально-тренувальному процесі можливос-
тей комп’ютерних технологій можна спостерігати 
таку трансформацію інформаційної взаємодії:

зміни в структурі інформаційної взаємодії, що пе-• 
редбачають появу третього суб’єкта в здійснювано-
му традиційно взаємообміну між суб’єктами трену-
вального процесу (тренер і спортсмен);
зміни у змісті навчальної інформації при інформа-• 
ційній взаємодії. Поява третього суб’єкта інформа-
ційної взаємодії дозволяє спортсмену самому оби-
рати навчальну інформацію [7]. У контексті нашого 
дослідження під презентацією розуміється реклам-
ний чи інформаційний інструмент, створений за 
допомогою використання сучасних технологій для 
опису навчального матеріалу.

Нами було опитано 100 респондентів-студентів 4 
і 5 курсів факультету фізичного виховання, що навча-
ються за спеціальністю «Олімпійський і професійний 
спорт» щодо рівня оволодіння комп’ютерними техно-
логіями. Респонденти відповідали на такі запитання:

Визначте Ваш рівень володіння комп’ютером:
a. активний користувач (перегляд новин та професійної 

інформації, листування з друзями);
b. активний користувач (попередні функції та маю 

свій блоґ);
c. активний користувач (попередні функції та викори-

стовую створені мною презентації на навчальних 
заняттях);

d. активний користувач (попередні функції та володію 
2-3 комп’ютерними програмами);

e. користувач, але не активний;
f. намагаюся навчитися;
g. не маю можливості опанувати комп’ютер.

Аналіз результатів опитування респондентів 
показав, що з 100 опитаних майбутніх тренерів-
викладачів, які навчаються у ВНЗ, активними 
користувачами на рівні перегляду новин та професійної 
інформації, листування з друзями є 26 осіб (26%), 
тоді як мають свій блоґ усього 15 респондентів. 
Зазначимо, що використовують самостійно створені 
презентації на навчальних заняттях усього 16% осіб, 
проте володіють 2-3 комп’ютерними програмами – 
29% студентів (рисунок 1).

Отже, можна зробити висновок, що за сприятли-
вих умов і необхідної мотивації, опанування необхід-
ними навичками для майже третини респондентів не 
складає проблеми. До групи не активних користувачів 
і тих, хто намагається навчитися віднесено 10 % і 3 
% студентів, лише одна особа повідомила, що не має 
можливості опанувати комп’ютер.

За нашими даними, студенти також слабо уявляють 
собі особливості проведення презентацій. На жаль, 
майже 70% респондентів не мають чіткого уявлення 
про презентацію. Проте 93% опитаних вважають, що 
підготовка до розробки презентацій необхідна їм у 
майбутній професійній діяльності.

Опитування майбутніх роботодавців показало, 
що 72% вважають, що для успішної роботи необхід-

ні фахівці, які володіли б, у тому числі технологією 
розробки презентацій навчального матеріалу. Аналіз 
навчальних планів і програм показав, що проблеми 
підготовки майбутніх тренерів-викладачів до розроб-
ки професійних презентацій у навчальному плані при-
діляється недостатньо часу. Частково загальні питан-
ня з даної теми розглядаються в курсах інформатики, 
інформаційних технологій, психології. У навчальному 
плані відсутні спеціалізовані навчальні курси, спрямо-
вані на формування у майбутніх тренерів-викладачів 
знань у сфері розробки презентацій, специфіки спор-
тивної діяльності.

Не в повному обсязі проблему підготовки май-
бутніх тренерів-викладачів до розробки професій-
них презентацій навчального матеріалу висвітлено 
в теорії та методиці професійної освіти. Проте нам 
не вдалося віднайти досліджень, у яких би комплек-
сно розглядалася проблема підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів факультету фізичного виховання 
до розробки професійних презентацій навчального 
матеріалу [1, 3, 8]. 

На підставі зазначеного були виокремлено супер-
ечності, що полягають у наступному: з одного боку, 
потреба спортивної практики у фахівцях, здатних 
здійснювати розробку професійних презентацій, з ін-
шого боку, недостатня підготовленість випускників 
до проведення презентацій; з одного боку, розуміння 
значущості професійної підготовки до розробки пре-
зентацій навчального матеріалу, з іншого боку, відсут-
ність науково обґрунтованого та експериментально 
перевіреного навчально-методичного забезпечення 
підготовки майбутніх тренерів-викладачів до розроб-
ки професійних презентацій навчального матеріалу. 

Зазначимо, що презентація є важливим методом 
просування освітніх послуг. Презентація визначаєть-
ся як дія, націлена на заяву про себе або на завою-
вання популярності. Термін «презентація» (від лат. 
Praesentatio) інтерпретується як: суспільне уявлен-
ня чогось нового, що недавно з’явилося, створеного 
(книги, журналу, кінофільму, телепрограми, організа-
ції); презентація – це комунікаційний процес з усіма 
його основними елементами.

На сьогоднішній день різні види презентацій 
– один з найбільш комфортних і ефективних спосо-
бів ознайомлення цільової аудиторії з навчальним 
матеріалом. Презентація – це також зручний спосіб 
демонстрації досягнень чи можливостей спортивної 
секції або клубу, опису методів роботи або властивос-
тей навчального матеріалу, інформування про плани 
розвитку, а також залучення інвестицій. Презентації 
є ефективним рішенням реалізації комунікативного 
завдання навчання співробітників, слухачів семінару 
або лекції, підвищення лояльності бізнес-партнерів 
[4, 6].

Запропонуємо класифікацію презентацій: презен-
тація освітньої послуги; презентація школи або спор-
тивного клубу (спрямована на формування іміджу 
закладу, його образу); презентація проекту (підрозді-
ляється на внутрішні презентації, проведенні всере-
дині закладу, і зовнішні, що проводяться школою або 
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клубом); презентація обсягу і змісту спортивної діяль-
ності (звіт, як правило, надається всередині закладу); 
презентація плану майбутніх діяльності (проводиться 
як всередині школи чи клубу, так і перед інвесторами) 
тощо.

До сучасних технологій розробки презентацій 
відносяться Медіа-технології (Мультимедіа техно-
логії) – які розуміються сукупність сучасних засобів 
аудіо-теле-, візуальних і віртуальних комунікацій, що 
використовуються в процесі організації, планування 
та управління спортивною діяльністю. У процесі ви-
користання медіа-технологій і розробки професійних 
презентацій навчального матеріалу майбутній тренер-
викладач повинен володіти навичками ефективного 
вирішення широкого кола питань, що дозволить на-
лагодити контакт з цільовою аудиторією і добитися 
бажаних результатів. Важливо відзначити, що продук-
тивний вплив на цільову аудиторію можливо надати 
лише за умови розробки інформаційних матеріалів з 
урахуванням психологічних особливостей сприйнят-
тя [5, 6]. 

Ми орієнтуємося на таку класифікацію презентацій 
за типом використовуваних мультимедіа-технологій: 
PowerPoint презентації; відео презентації (відеопре-
зентації); інтерактивні презентації; Flash-презентації; 
Director-презентації; 3D-презентації; CD-презентації, 
DVD-презентації.

Професійні мультимедійні презентації навчаль-
ного матеріалу мають такі переваги: компактність; 
емоційна привабливість; наочність; інформативність; 
інтерактивність; економічна привабливість; багато-
функціональність [4, 7, 8].

У нашому дослідженні представлено такі варіан-
ти використання мультимедійних презентацій у під-
готовці майбутніх тренерів-викладачів: промо-сайт 
(спрямований на просування певного навчального 
матеріалу); поштова розсилка; студентські конфе-
ренції, симпозіуми, форуми (як правило, використання 
екранних презентацій); виставкові заходи; додаток 
до методичних рекомендацій; додаток до друкованої 
поліграфії, інформаційні стенди; освітні програми, 
тренінги тощо.

Залежно від місця використання, презентації мож-
на схарактеризувати за певними особливостями: муль-
тимедійна презентація, розроблена для самостійного 
вивчення (містить усі властиві елементи, має нелі-
нійну структуру і є навчальним матеріалом; зазвичай 
реалізується за допомогою різних мультимедійних 
елементів; презентація, розроблена для підтримки 
різних заходів чи подій (відрізняється відносною про-
стотою щодо наявності мультимедійних елементів, 
не охоплює текстів, оскільки текст проговорюється 
презентатором і служить для наочної ілюстрації його 
слів); презентація для відеодемонстрації (не містить 
складних елементів управління, проте є відеоролик 
про об’єкт, що презентується, може мати зображення 
і елементи аудіо (різновидом подібної презентації за-
звичай виступає рекламний ролик); презентація для 
рекламної розсилки електронною поштою (розро-
бляється з мінімальним використанням мультимедій-
ного інструментарію); презентація у вигляді додатку 
для мобільних пристроїв зв’язку, розсилається через 
MMS-повідомлення або по bluetooth.

У web-середовищі в даному контексті слід також 
згадати таке явище, як web-портал. Web-портал (web-
сайт) виконує роль відправної точки для студентської 
аудиторії. Домінуючим сервісом розробленого нами 
сайту є сервіс довідкової служби: пошук, рубрикато-
ри, інформація про практику, матеріали лекцій та за-
вдання для самостійної роботи тощо.

На нашу думку, слід розвивати доступ до всієї ін-
формації окремо взятого факультету або ВНЗ, тому що 
цей напрямок є пріоритетним. Варто зазначити, що ні 
сайт, ні web-портал не є презентацією, однак розробка 
і проведення презентації самого сайту або порталу є 
важливим завданням. Нами було розроблено презен-
тацію, інтегрованою в сайт факультету (це була пре-
зентація нового спортивного обладнання).

Практична діяльність при навчанні розробки про-
фесійних презентацій сприяла підготовці майбутнього 
тренера-викладача, здатного до продуктивної роботи 
в сфері фізкультури і спорту. Результатом підготовки 
майбутніх тренерів-викладачів до розробки профе-
сійних презентацій навчального матеріалу є форму-

Рисунок 1. Аналіз рівня оволодіння комп’ютерними технологіями  
майбутніми тренерами-викладачами
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вання у них необхідних знань і умінь, їх ставлення до 
презентацій як ефективного інструменту просування 
освітньої послуги.

Спеціаліст повинен володіти методами роботи в 
офісних і графічних пакетах, основними принципами 
та психологічними аспектами комп’ютерної графіки 
та дизайну, основами роботи з мультимедійним об-
ладнанням із супроводу презентації навчального ма-
теріалу; навичками роботи з програмним забезпечен-
ням з конструювання презентацій у спорті, уміннями 
розробки візуальних матеріалів.

Під час підготовки майбутніх тренерів-викладачів 
факультету фізичного виховання до розробки профе-
сійних презентацій нами вибудовувався навчальний 
процес на основі отримання від студентів повного 
розуміння принципів, що лежать в основі конструю-
вання презентації, а також створення умов для відпра-
цювання практичних навичок розробки і проведення 
презентації. Було враховувати всі аспекти презента-
ційної діяльності майбутнього фахівця, від розуміння 
цілей до вибору методів і засобів для досягнення най-
більш ефективної взаємодії з цільовою аудиторією. 

Важливим чинником для побудови системи про-
фесійної підготовки є модель майбутнього тренера-
викладача. У сучасних умовах підвищення ефек-
тивності професіоналізації фахівців неможливе без 
спеціальних знань і володіння технологіями створен-
ня професійних презентацій.

Запропонована модель мала блочно-модульну сис-
тему. Модель охоплює: мету і завдання навчання, блок 
змісту (базова частина, що містить обов’язкові дисци-
пліни і дисципліни, встановлені ВНЗ, а також варіатив-
ну частину, що охоплює спеціально розроблені елек-
тивні дисципліни), блок знань і умінь (необхідних для 
розробки та проведення професійних презентацій на-
вчального матеріалу), інструментальний блок (що охо-
плює методи і форми навчання, а також спеціально роз-
роблену критеріальну базу, спрямовану на виявлення 
рівня сформованості у майбутніх тренерів-викладачів 
компетенцій з розробки та проведення презентацій).

Для реалізації даної моделі було визначено такі пе-
дагогічні умови: підготовленість науково-педагогічних 
працівників до навчання майбутніх спеціалістів роз-
робці презентацій, наявність спеціально розроблено-
го методичного забезпечення для майбутніх тренерів-
викладачів; моделювання професійної діяльності з 
розробки презентацій навчального матеріалу з метою 
освоєння студентами професійної діяльності в реаль-
них умовах, використання форм і методів проведення 
занять, спрямованих на підвищення творчого ставлен-
ня майбутніх тренерів-викладачів до розробки пре-
зентацій навчального матеріалу (тренінги, імітаційні, 
ділові та рольові ігри, проблемні ситуації), що спри-
яють ефективному закріпленню матеріалу в процесі 
навчання; наявність необхідної матеріально-технічної 
бази для розробки та проведення презентацій в рам-
ках навчання у ВНЗ.

Нами також було визначено етапи підготовки май-
бутніх тренерів-викладачів до розробки професійних 
презентацій. Назвемо їх.

I. Пропедевтико-теоретичний етап, що охоплює 
теоретичну підготовку в області графічного дизайну 
презентацій навчального матеріалу. Цей етап спрямо-
вано на формування у майбутніх тренерів-викладачів 
необхідного набору знань в області комп’ютерної гра-
фіки і графічного дизайну. Питання дизайну розгляда-
ється як на графічному, так і на психологічному рівні; 
було відпрацьовано особливості впливу на потенцій-
ного споживача навчального матеріалу поєднань ко-
льорів, різних зображень та інших мультимедійних 
компонентів, таких як відео, аудіо, анімація. Крім 
того, студенти навчалися добору необхідного візуаль-
ного оформлення презентації навчального матеріалу, 
залежно від цільової аудиторії.

Етап також охоплює формування знань і умінь за 
такими напрямками роботи з апаратно-програмним 
комплексом з розробки професійних презентацій на-
вчального матеріалу: програмна складова (програмне 
забезпечення роботи з графікою, програмне забезпе-
чення з конструювання презентацій) і апаратна скла-
дова (персональний комп’ютер або ноутбук, муль-
тимедійний проектор та інші периферійні пристрої 
виведення інформації, інтерфейси підключення необ-
хідних периферійних пристроїв, програмні інтерфей-
си з налаштування периферійних пристроїв). На цьо-
му етапі у майбутніх тренерів-викладачів факультету 
фізичного виховання формувалися вміння зі створен-
ня унікальних зображень, які можуть бути використа-
ні при розробці професійних презентацій навчального 
матеріалу.

Крім того, виформовувалися необхідні компетен-
ції щодо підвищення психічної стійкості, впевненості 
в собі, психічної саморегуляції, компетенції з веден-
ня невербального спілкування, поведінкового аналізу 
співрозмовника або аудиторії в процесі проведення 
презентацій навчального матеріалу. Прикладом під-
готовки студентів до роботи з презентаціями може 
бути витяг із методичних рекомендацій, складених 
нами. Так, до теми «Розташування інформації на 
сторінці» пропонувався методичний текст з таким 
змістом:

«Пам’ятайте, простіше зчитувати інформацію 
розташовану горизонтально, а не вертикально. Най-
більш важлива інформація повинна розташовувати-
ся в центрі екрана. Форматувати текст необхідно за 
шириною.

ПРИМІТКА: Рівень запам’ятовування інформації 
залежить від її розташування на екрані.

У лівому верхньому кутку слайда розташовується 
найважливіша інформація.

Текст повинен бути добре видним.
Розмір шрифту не повинен бути дрібним. Най-

більш «дрібний» для презентації – шрифт 22 пт. Від-
мовтеся від курсиву. Краще правило використання 
курсиву – уникати його взагалі, оскільки він, як пра-
вило, лише ускладнює читання, уповільнює швидкість 
сприйняття.

33% 28%
16% 23%
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Згідно з висновком учених з лабораторії ергономіки 
зору (США), кращим шрифтом для читання тексту 
з екрану визнаний шрифт Verdana, так само затвер-
джені оптимальні розміри шрифту – 10-12 пунктів. 
Дослідники прийшли до висновку, що вибір правильно-
го шрифту сприяє збереженню гостроти зору! Крім 
того, правильно вибраний шрифт захистить від син-
дрому комп’ютерного зору. Краще використовувати 
для презентацій шрифти без зарубок (їх легше чита-
ти): Arial, Verdana». 

Отже, до кожного заняття готувався кейс-стаді 
(метод аналізу конкретних ситуацій, який дозволяє 
проводити ефективне навчання, що сфокусовано на 
дослідженні ситуації та використанні відомих фактів 
і аналітичних навичок для прийняття ефективного рі-
шення).

II. Навчально-практичний етап було пов’язано 
з формуванням здібностей майбутніх тренерів-
викладачів запроваджувати отримані на пропедевтико-
теоретичному етапі знання та вміння для вирішення 
конкретних практичних завдань з розробки професій-

них презентацій навчального матеріалу або окремих 
освітніх послуг, у тому числі, і за завданням викла-
дача. Навчання на цьому етапі передбачало наявність 
знань, отриманих студентами на першому етапі.

Висновки.
Під час проведення формувального етапу експери-

ментальної роботи нами було доведено необхідність 
підготовки майбутніх тренерів-викладачів до розробки, 
а в подальшому і запровадженні сучасних інформацій-
них технологій, якими є професійні презентації.

Подальшу розробку проблеми вбачаємо у необ-
хідності розробки спеціального курсу для озна-
йомлення студентів, які навчаються на факультеті 
фізичного виховання, з сучасними перспективними 
веб-технологіями, використання яких дає змогу май-
бутнім фахівцям вирішувати найрізноманітніші освіт-
ні завдання. Однією з таких технологій є технологія 
Веб 2.0 (Web 2.0) – друге покоління мережних серві-
сів, що останнім часом є основою розвитку мережі Ін-
тернет тим більше, що використання цих технологій 
набуло широкого поширення в сфері освіти.
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Представления учителей о проблемах здоровья  

и здоровьесберегающей деятельности
Соченко Ю.А.

Таврический государственный университет имени В.И. Вернадского

Аннотации:
Приведены результаты опроса учи-
телей по проблемам здоровья и здо-
ровьесберегающей деятельности. 
Выявлен недостаточный уровень сфор-
мированности представлений учите-
лей о сущности понятий «здоровье», 
«здоровый образ жизни», «культура 
здоровья», «здоровьесберегающие 
технологии». Показана актуальность 
формирования профессионального 
здоровья учителей, необходимость 
разработки системы профессиональ-
ной подготовки на основе теоретиче-
ских и методологических концептов 
здоровьесберегающей деятельности. 
В исследовании принимали участие 95 
учителей в городах Саки, Симферопо-
ле и Керчь.

Соченко Ю.А.  Уявлення вчите-
лів щодо проблем здоров'я та 
здоров’язбережувальної діяльності. У 
роботі наведені результати опиту вчителів з 
проблем здоров'я і здоров’язбережувальної 
діяльності. Виявлений недостатній рі-
вень сформованості уявлень учителів 
щодо сутності понять «здоров'я», «здо-
ровий спосіб життя», «культура здоров'я», 
«здоров’язбережувальні технології». 
З’ясована актуальність формування про-
фесійного здоров'я вчителів, необхідність 
розробки системи професійної підготовки 
на основі теоретичних і методологічних 
концептів здоров’язбережувальної й ді-
яльності. В дослідженні брали участь 95 
вчителів в містах Саки, Сімферополь, 
Керч.

Sochenko Y.A. Teachers’ awareness 
of health issues and health protecting 
activities. The paper analyzes the 
results of the teachers’ survey on 
health problems and health protecting 
activities. It shows the insufficient 
level of the teachers’ awareness of 
the notions of health, healthy lifestyle, 
health protection, and health protecting 
technologies. It proves the importance 
of teachers’ professional health 
formation, the necessity to develop a 
system of professional training on the 
basis of theoretical and methodological 
concepts of health protecting activities. 
In research took part 95 teaches of 
Saki, Simferopol and Kerch.

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, куль-
тура здоровья, здоровьесберегаю-
щие технологии, профессиональное 
здоровье. 

здоров’я, здоровий спосіб життя, куль-
тура здоров’я, здоровьесберегающие 
технології, професійне здоров’я.

health, healthy lifestyle, health 
protection, health protecting 
technologies, professional health. 

Введение.1

В проекте Концепции гуманитарного развития 
Украины на период до 2020 г. значительное внимание 
уделено вопросам развития здравоохранения, внедре-
ния стандартов здорового образа жизни [6]. Одной из 
задач данного направления гуманитарной политики 
обозначена подготовка и повышение уровня квали-
фикации педагогических, медицинских и социальных 
работников применительно к организации мероприя-
тий по формированию здорового образа жизни среди 
разных слоев населения (раздел 3.4). 

Школьный учитель является одной из ключевых 
фигур, формирующих здоровьесберегающее мировоз-
зрение подрастающего поколения. Педагог с его соб-
ственной системой взглядов на вопросы здоровья и 
здоровьесбережения выступает как проводник здоро-
вьесберегающей деятельности в учреждении образова-
ния и как ее потребитель в контексте сохранения про-
фессионального здоровья и долголетия [1, 5, 7]. Однако 
в доступной литературе недостаточно данных о степени 
готовности педагогических работников к организации 
мероприятий по формированию здорового образа жизни 
среди разных слоев населения, о представлениях учите-
лей о проблемах здоровья и здоровьесберегающей дея-
тельности, хотя такие сведения могли бы существенно 
облегчить разработку гуманитарной политики в регио-
нах, повысит эффективность подготовки будущих учи-
телей к здоровьесберегающей деятельности. 

Работа выполнена согласно плану НИР Тавриче-
ского национального университета имени В.И. Вер-
надского «Применение здоровьесберегающих техно-
логий в высшем профессиональном образовании».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в анализе представлений 

учителей о проблемах здоровья и здоровьесберегаю-
щей деятельности.
© Соченко Ю.А., 2012

Для решения задач были использованы социоло-
гические методы исследования: разработана анкета, 
опрошены 95 учителей в городах Саки, Симферополе и 
Керчь, проведены статистическая обработка результатов 
анкетирования и интерпретация полученных данных.

Результаты исследований.
Исследования ученых указывают на крайне низкие 

показатели психического, физического и социального 
здоровья учителей, снижающиеся пропорционально 
увеличению стажа работы в школе (Н.П. Абсакалова, 
Г.А. Кураев, М.С. Гончаренко, В.П. Горащук, М.В. Гри-
нева, С.Ю. Лебедченко, Т.И. Прокопенко и др.).  
По мнению С.Г. Серикова, существует корреляция 
между показателями здоровья учителя и его учеников, 
а здоровье учителя является важной составляющей си-
стемы здоровьесберегающей деятельности в условиях 
учебных заведений [11]. Е.С. Асмаковец [1] и Л.М. Ми-
тина [9] отмечают, что для учителей со стажем рабо-
ты 15-20 лет характерны «педагогические кризисы», 
«педагогическое истощение». У трети учителей пока-
затель степени социальной адаптации равен или ниже, 
чем у больных неврозами, 60% учителей испытывают 
психологический дискомфорт во время работы, 85% 
находятся в постоянном стрессовом состоянии [3]. 
Даже молодые педагоги имеют большое количество 
хронических заболеваний, среди которых доминиру-
ют заболевания органов дыхания (71,2%), сердечно-
сосудистой системы (63%), хронический ларингит 
(46%), вегето-сосудистая дистония (72,1%) [12, с. 65]. 
Многие специалисты видят причину данных заболева-
ний в особенностях профессиональной деятельности 
учителей [10, 13], недостаточной готовности педагогов 
к здоровьесберегающей деятельности [4]. 

Мы предположили, что одной из причин, обуслов-
ливающих низкие показатели психического, физиче-
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ского и социального здоровья учителей и слабую го-
товность учителей к сохранению профессионального 
здоровья и долголетия, является недостаточная сфор-
мированность представлений о сущности здоровья и 
ассоциированных с ним понятий. 

На первом этапе исследования выясняли, как 
учителя понимают сущность понятий, связанных со 
здоровьесберегающей деятельностью, в частности, 
предлагалось дать определение понятиям «здоровье», 
«здоровый образ жизни», «культура здоровья», «здо-
ровьесберегающие технологии». 

Респондентам в анкете было предложено продол-
жить фразу: «Здоровье – это…», что позволило нам 
оценить, как учителя представляют сущность понятия 
«здоровье». Относительное большинство респонден-
тов (31,4% высказываний) соотносят данное понятие 
с физическим благополучием, отсутствием болезней 
и физических недостатков, т.е. трактуют данное поня-
тие достаточно близко к общепринятому и приведен-
ному в Уставе Всемирной организации здравоохране-
ния. Пятая часть респондентов ассоциируют термин 
с психическим благополучием, положительными 
эмоциями и хорошим настроением (20,66% высказы-
ваний). 11,57% высказываний педагогов характеризо-
вали здоровье как одну из наиважнейших экзистенци-
альных категорий, 13,22% – как средство обретения 
остальных жизненных благ. В то же время некоторые 
педагоги соотносят здоровье с отсутствием вредных 
привычек и ведением здорового образа жизни (1,65% 
высказываний), некоторые – с утопическим характе-
ром этой категории (0,83%), а 3,66% респондентов за-
труднились дать ответ на этот вопрос. 

Таким образом, только треть опрошенных учите-
лей рассматривают понятие «здоровье» в единстве его 
физической, психической и социальной составляю-
щей, две трети респондентов не имеют четких пред-
ставлений о понятии, имеющем выраженный педаго-
гический контекст.

При освещении вопросов, касающихся здоровья, 
в литературе часто приводится термин «здоровый об-
раз жизни». Педагогам было предложено описать, как 
они понимают значение этого понятия. Выяснилось, 
что большинство респондентов ассоциируют здо-
ровый образ жизни с отказом от вредных привычек 
(алкоголь, курение, наркотики), что подтверждается 
31,95% высказываний, далее следуют занятия физи-
ческой культурой и спортом, нормированием физи-
ческой нагрузки (14,79%) и рациональное питание 
(14,20%). Кроме того, часть респондентов подчеркну-
ли, что неотъемлемыми компонентом здорового обра-
за жизни являются режим дня и чередование труда и 
отдыха (8,28% высказываний). В 4,14% высказываний 
педагоги указали, что здоровый образ жизни – это ак-
тивный образ жизни. В 3,66% анкет учителя не смог-
ли дать ответ на вопрос. Достаточно широкий спектр 
вариантов ответов, их эклектичность и отсутствие си-
стемных представлений однозначно свидетельствуют 
о недостаточной сформированности у респондентов 
понятий о здоровье и здоровом образе жизни.

Особый интерес представляют результаты исследо-

вания относительно раскрытия педагогами сущности 
термина «культура здоровья». Как оказалось, 21,82% 
опрашиваемых не могли дать ответа на этот вопрос. 
Анализируя высказывания остальных респондентов, 
можно отметить, что часть из них характеризуют 
культуру здоровья как приоритетное, внимательное 
отношение к вопросам здоровья, набор принципов, 
приемов и умений по его сохранению (23,16%), часть 
ассоциируют этот термин с нормами поведения и здо-
ровым образом жизни (11,57%). Только в 11,58% вы-
сказываний спорт и физическая культура указывают-
ся как составная часть рассматриваемого понятия, а в 
9,47% высказываний культура здоровья предполагает 
отказ от вредных привычек. Кроме этого, в своих от-
ветах некоторые педагоги подчеркнули, что данный 
термин предполагает не просто наличие определен-
ных знаний, но и передачу их другим, обучение окру-
жающих (9,47% высказываний). В результате опроса 
выяснилось, что с понятием «культура здоровья» не-
которые респонденты связывают личную гигиену и 
санитарные нормы (5,26%), организацию рациональ-
ного питания (7,37%), общение со специалистами и 
профилактику болезней (6,32%). 

В постиндустриальном обществе культура здоро-
вья как социокультурное образование личности ста-
новится важным ресурсом развития человеческого ка-
питала. Здоровьесберегающая деятельность учебного 
заведения однозначно должна быть направлена на 
формирование культуры здоровья учащихся как гаран-
тии их конкурентоспособности в быстро меняющемся 
мире, как основы для самореализации и саморазвития. 
Структура ответов респондентов на вопрос о сущно-
сти понятия «культура здоровья» свидетельствует о 
несовершенстве существующей системы подготовки 
учителей к здоровьесберегающей деятельности.

Объяснить сущность термина «здоровьесберегаю-
щие технологии» затруднились 29,09% респондентов. 
26,32% опрошенных определили данное понятие как 
способы, порядок и меры поддержания и сохранения 
здоровья, в учебном процессе в том числе. 8,77% учи-
телей охарактеризовали данное понятие как обучение 
культуре здоровья и здоровому образу жизни. 5,26% 
респондентов полагают, что это деятельность управ-
ления образования по созданию безопасных условий в 
школе и охрана труда. 10,53% респондентов здоровьес-
берегающие технологии связывают с физкультурой и 
спортом; 7,02% – с психологическими тренингами и 
практикумами; 7,02% – с культурой питания; 7,02% – 
медицинскими аппаратами, фильтрами и технически-
ми приспособлениями; 5,26% – профилактикой вред-
ных привычек; 5,26% – улучшением экологии.

Полученные нами результаты подтверждаются 
данными российских ученых. К.Е. Безух, исследо-
вавшая информированность учителей средних школ 
г. Ярославля о здоровьесберегающих технологиях, 
пишет, что понятие «здоровьесберегающие техноло-
гии» в большинстве случаев рассматривается одно-
боко (помогают укрепить / сохранить здоровье, не 
ухудшающие здоровье, ими должен владеть каждый 
и т.д.) [2, с. 81]. 
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На втором этапе исследования выясняли, как учи-

теля субъективно оценивают свои знания о здоровье и 
здоровьесберегающей деятельности. 

Только 7,27% опрошенных педагогов считают себя 
вполне компетентными в вопросах здоровьесбереже-
ния. На компетентность в отдельных вопросах сохра-
нения здоровья указали 67,28% респондентов. Более 
четверти опрошенных – 25,45% – не считают себя 
компетентными в вопросах о здоровье и здоровьесбе-
регающей деятельности. 

На наш взгляд, заслуживает внимания анализ от-
ветов на вопрос об источниках информации о здо-
ровье (рис. 1). Респонденты выделили как наиболее 
популярные источники получения информации о 
способах и средствах укрепления и поддержания 
здоровья радио и телевидение, друзей и знакомых, 
научно-популярные книги о здоровье, газеты и жур-
налы. Следует отметить достаточно низкий уровень 
популярности получения информации о здоровьес-
бережении от врачей и специалистов, системы про-
фессионального образования, специальной научной и 
методической литературы, ресурсных центров и т.п. 
В определенной степени это может быть связано с от-
сутствием доступной учебной и методической литера-
туры, посвященной проблемам здоровьесберегающей 
деятельности, но, возможно, такая структура ответов 
косвенно свидетельствует о неготовности части учи-
телей к систематическому обучению в межкурсовой 
период, тем более, в проблемах, которые не связаны 
однозначно с преподаваемой дисциплиной. 

Среди опрошенных педагогов высказали желание 
систематически получать информацию о способах и 
средствах сохранения здоровья 60,0%, 29,09% опро-
шенных скорее всего бы также проявили интерес к 
подобной информации. Такой высокий удельный вес 
респондентов, проявляющих интерес к данным про-
блемам, требует специального изучения и анализа.

В развитие данной проблемы приведем аналогич-
ные данные других исследователей. Г.М. Мешко выя-
вила, что большинство опрошенных будущих педаго-
гов – 92,3% – отмечают, что не умеют противостоять 
стрессам, преодолевать негативное влияние дистреса 
на собственную личность, не владеют информацией о 
способах формирования стойкости к стрессу, техно-
логиями сохранения и укрепления своего здоровья [8, 
с.133]. По мнению автора, роботу по формированию 
стратегии сохранения профессионального здоровья 
будущего учителя лучше начинать еще на этапе про-
фессионального отбора, включив в программу об-
следования абитуриентов тесты на проявление у них 
естественных предпосылок, которые предопределяют 
склонность к более выраженному эмоциональному 
компоненту, стабильности, контролю эмоционально-
го ресурса и тому подобное [8, с.135]. 

Практически во всех работах последних лет, по-
священных профессиональному здоровью учителя, 
авторы предлагают разработку различных моделей 
программ обучения. К.Е. Безух предполагает, что пе-
дагогам, не меньше чем самим школьникам, требуют-

ся специальные занятия (курсы, уроки, круглые столы, 
мастер-классы) по обучению простейшим способам 
сохранения здоровья и использованию в обучении 
компонентов ортобиотики [2, с. 82]. Г.М. Мешко пред-
лагает в дополнение к программе курса „Вступление в 
педагогическую профессию” включить рассмотрение 
следующих вопросов: профессиональное здоровье 
учителя, пути его сохранения и укрепления; профес-
сиональный стресс, его виды, саморегуляция педагога 
в условиях стресса, методы повышения устойчивости 
к стрессу; возникновение, профилактика и устране-
ние профессиональной дезадаптации, синдрома эмо-
ционального сгорания педагога; психоэмоциональ-
ные перегрузки, факторы, которые предопределяют 
их возникновение, пути снятия психоэмоционального 
напряжения; адаптация молодого учителя к педаго-
гической деятельности; гармония личности педагога, 
пути его личностного и профессионального роста [2, 
с. 135]. В.М. Ефимова подчеркивает, что вопросы про-
фессионального здоровья недостаточно очерчены в 
содержании профессиональной подготовки будущего 
учителя [4, с. 298]. По её мнению, в системе высше-
го педагогического образования профессиональное 
здоровье учителя не рассматривается как профессио-
нальная ценность, как составляющая человеческого 
капитала, как инвестиция в профессиональное долго-
летие учителей.

Полученные нами результаты позволяют предпо-
ложить, что формирование профессионального здоро-
вья учителя, обучающие курсы и программы должны 
предваряться изучением теоретических и методологи-
ческих вопросов здоровьесберегающей деятельности, 
развитием понятийного аппарата, что должно стать 
основой для дальнейшей образовательной и самооб-
разовательной деятельности учителя на додипломном 
и последипломном этапах профессионализации. 

Выводы.
Анализ данных опроса учителей школ нескольких 

городов крымского региона выявил недостаточный 
уровень сформированности представлений респон-
дентов о проблемах здоровья и здоровьесберегающей 
деятельности, значительный интерес опрошенных 
к изучению вопросов профессионального здоровья. 
Выявлена значительная востребованность в формиро-
вании профессионального здоровья учителей на всех 
этапах подготовки и повышения квалификации. Про-
блема разработки системы формирования профессио-
нального здоровья будущих учителей актуальна, но ее 
решение должно быть основано на теоретических и 
методологических концептах здоровьесберегающей 
деятельности, учитывать потребности педагогиче-
ских работников в сохранении профессионального 
здоровья и долголетия.

Перспективы дальнейших исследований определе-
ны необходимостью анализа представлений учителей о 
профессиональном здоровье и долголетии, деятельно-
сти по их сохранению, укреплению и формированию. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об источниках информации о здоровье
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Рекорди світу з пауерліфтингу – нова історія

Стеценко А. І.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Показано, що у зв’язку зі зміною ваго-
вих категорій у пауерліфтингу виникла 
потреба в новій реєстрації рекордів. 
Встановлено, що стандарти рекордів 
світу, які були ухвалені IPF, мають ряд 
недоліків. Протягом 2011 р. змагань за 
новими правилами пауерліфтерами 
було перевищено або досягнуто лише 
41,8% стандартів рекордів, при цьому 
в деяких вправах абсолютно всі 
стандарти залишилися недосяжними. 
Водночас зафіксовано випадки, коли 
атлети спромоглися зробити 10 і 
більше поправок до чинного стандарту 
рекорда. Доведено, що існуюча 
динаміка встановлення рекордів 
світу з пауерліфтингу є нелогічною, 
непослідовною і вимагає перегляду 
чинних стандартів рекордів.

Стеценко А.И. Рекорды мира по пауэр-
лифтингу – новая история. Показано, что 
в связи с изменением весовых категорий 
в пауэрлифтинге возникла потребность в 
новой регистрации рекордов. Установлено, 
что стандарты рекордов мира, утвержден-
ные IPF, имеют ряд недостатков. В течение 
2011 года соревнований по новым правилам 
пауэрлифтеры превысили или достигнули 
лишь 41,8% стандартов рекордов, при этом 
в некоторых упражнениях абсолютно все 
стандарты остались недостижимыми. Одно-
временно зафиксированы случаи, когда ат-
леты смогли внести 10 и более поправок в 
действующий стандарт рекорда. Доказано, 
что существующая динамика установления 
рекордов мира является нелогичной, непо-
следовательной и требует пересмотра дей-
ствующих стандартов рекордов.

Stetsenko A.I. The World 
Powerlifting Records – a new story. 
Due to changes in weight classes in 
powerlifting there is a need for a new 
registration records. The world records 
standards approved by the IPF, have 
several disadvantages, are resulted. 
Lifters exceeded or have gained only 
41.8% of standard records during 
the 2011 competition under the new 
rules, with some exercises, absolutely 
all of the standards have remained 
elusive. Simultaneously, documented 
cases of lifters were able to make 10 
or more amendments to the existing 
record standard. It is well-proven that 
a dynamic setting world records is 
illogical, inconsistent and requires a 
revision of existing.
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Вступ.1

Розвиток спорту завжди супроводжується зрос-
танням рекордів, що обумовлено різними соціально-
економічними чинниками. Спортивний рекорд є 
продуктом ідей передового досвіду, досягнень і про-
гресу людства. Вивчення історії розвитку рекордів дає 
можливість простежити хронологічну зміну правил 
у даному виді спорту, використання спортивного ін-
вентарю і екіпірування, які виготовлені за новітніми 
технологіями, відмінності у підготовці елітних атле-
тів різних часів.

Реєстрація спортивних рекордів ведеться досить 
давно, і в першу чергу у тих видах спорту, в яких є 
можливість із певною точністю вимірювати результат. 
Однак, час від часу в силу різних обставин, пов’язаних 
із зміною правил змагань, виникає необхідність роз-
починати новий відлік реєстрації рекордів, „заморо-
жуючи” чинні рекорди. Історія світового спорту налі-
чує достатньо таких прикладів. Так, зокрема, у важкій 
атлетиці перереєстрація світових рекордів відбувала-
ся тричі: вперше (1972) це сталося у зв’язку із відмі-
ною змагальної вправи „жим”, вдруге і втретє (1993, 
1998) – зі зміною вагових категорій. У легкій атлетиці 
обнуління світових рекордів було пов’язане зі зміною 
конструкцій метальних приладів (молот, спис), уве-
денням нової таблиці оцінювання результатів у бага-
тоборствах, фіксацією бігових дисциплін за допомо-
гою електроніки тощо. Подібні події відбувалися й у 
інших видах спорту. Ймовірно, що найближчим часом 
такої самої участі чекає й плавання, і пов’язано це із 
забороною використання плавцями спеціальних ком-
бінезонів, які суттєво покращують результативність.

Питання вимірювання та оцінки спортивних 
досягнень, незважаючи на те що їм присвячено цілий 
ряд робіт, залишаються особливо актуальними і 
водночас спірними у зв’язку з багатопараметричним 
характером результатів людської діяльності [8].  
© Стеценко А. І., 2012

За ствердженням деяких фахівців, рекордні 
досягнення, як правило, характеризуються малими 
вибірками і тому не завжди можуть статистично 
ґрунтовно свідчити про певні закономірності [7]. 
Хоча ймовірність періодичного збільшення приросту 
рекордних спортивних результатів досить висока за 
наявністю відповідних умов, проте прогнозування 
періоду збільшення приросту індивідуальних 
результатів ускладнено [5].

Комплексному вивченню проблем рекордів у 
спорті приділяється досить серйозна увага [6, 8, 9, 
11]. Зокрема, цілий ряд робіт присвячений рекордам 
у такому спорідненому пауерліфтингу силовому виду 
спорту як важка атлетика [1, 2 тощо]. Стосовно ж 
рекордів у пауерліфтингу, то дотепер вивчалися лише 
окремі аспекти цієї проблеми [4, 10], а після зміни 
вагових категорій дослідження в цьому напрямі поки 
що відсутні.

Робота виконана за планом НДР Черкаського 
національного університету імені Богдана 
Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті –вивчення темпів встановлення ре-

кордів світу на новому етапі історії розвитку пауер-
ліфтингу, що зумовлено зміною вагових категорій.

При проведенні дослідження були використані 
такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення літе-
ратурних даних, документальних матеріалів, таблиць 
рекордів і протоколів змагань; історико-логічний ме-
тод; квантифікація спортивних результатів і рекордів; 
математико-статистичний аналіз.

Результати дослідження.
Міжнародна федерація пауерліфтингу (International 

Powerlifting Federation, IPF) проводила реєстрацію 
рекордів світу до 2010 р. включно в 7 чоловічих класах: 
юнаки (14-18 рр.), юніори (19-23 рр.), чоловіки (14 р. і 
старші), чоловіки-ветерани-1 (1-ша вікова група, 40-40 
рр.), чоловіки-ветерани-2 (2-га вікова група, 50-59 рр.), 
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чоловіки-ветерани-3 (3-я вікова група, 60-69 рр.), 
чоловіки-ветерани-4 (4-та вікова група, старші 70 р.). 
Юнаки й юніори поділялися на 11 вагових категорій, 
решта – на 10. У жінок, на відміну від чоловіків, 
рекорди не реєстрували у класі „жінки-ветерани-4” та 
кожен клас містив на одну вагову категорію менше. 
Рекорди реєструють у трьох вправах пауерліфтингу 
(присідання, жим-3, тяга), сумі триборства та окремо 
в жимі штанги лежачи (жим-1).

На Генеральній Асамблеї IPF 2010 р. було ухва-
лено рішення про зміну вагових категорій, починаю-
чи з 01.01.2011 р. Крім того, в усіх класах стало на 
2 вагові категорії менше. У зв’язку з цим Виконком 
IPF доручив розробку стандартів нових рекордів світу 
відповідно до нових вагових категорій Robert Wilks 
(Австралія) і Kalevi Sorsa (Фінляндія). Ними були за-
пропоновані таблиці стандартів рекордів світу, в осно-
ві яких закладено віртуальні результати, що відпові-
дають 630 ум.од. (чоловіки) та 620 ум.од. (жінки) за 
формулою, автором якої є той самий Robert Wilks. Ця 
формула офіційно використовується в пауерліфтингу 
при визначенні найсильніших атлетів без розподілу їх 
на вагові категорії, нівелюючи масу власного тіла.

Проте, коли такий проект був оприлюднений, фа-
хівці звернули увагу на те, що запропоновані стандар-
ти рекордів містять ряд алогічних невідповідностей, 
які підтвердилося окремими розрахунками.

Незважаючи на існуючу думку керівників IPF про 
те, що значення стандарту рекорду світу має бути до-
сить високим (що є цілком справедливим), в запропо-
нованому варіанті деякі стандарти якраз є відносно 
легко досяжними, тоді як інші стандарти можуть за-
лишатися стандартами на довгі роки.

Не може вважатися обґрунтованим усереднене від-
соткове виділення стандартів в окремих вправах від 
стандартів у сумі. Як відомо, в пауерліфтингу є цілий 
ряд спортсменів, які в силу своїх морфофункціональ-
них особливостей можуть демонструвати більш високі 
результати в окремих вправах, при цьому залишаючись 
на досить пересічному рівні в інших вправах [10]. 

Незрозумілим залишається питання чому у запро-
понованих стандартах частка жиму від суми для ді-
вчат виявилася статистично меншою, ніж для юніорок 
(24,10 ± 0,15% і 25,59 ± 0,17%; p < 0,05).

Натомість, не був врахований досвід зміни таблиць 
рекордів в інших видах спорту. Так, наприклад, зави-
щивши спочатку стандарти рекордів, Міжнародна фе-
дерація важкої атлетики (IWF) все ж таки була зму-
шена визнати свою помилку і ухвалила рішення про 
затвердження найкращих результатів, які продемон-
стрували атлети на змаганнях, як рекордів світу, хоча 
вони дещо поступалися встановленим стандартам 
рекордів світу [http://www.iwf.net/news/news_archive.
php? pageNum_Recordset1 = 5].

Не підлягає ніякому сумніву той факт, що в пау-
ерліфтингу є досить дієва формула Wilks і поки що 
ніхто не придумав нічого кращого. Але математична 
залежність стосовно вищих спортивних досягнень, 
а ще більше до рекордів, досить умовна, а іноді, як 
у нашому випадку зі стандартами рекордів, і зовсім 

не відповідають реаліям. Можна сміливо стверджува-
ти, що використовувати статистику при трактуванні 
унікальних випадків не завжди коректно. А рекорди 
якраз і є унікальними показниками спортивної діяль-
ності спортсменів, і часто вони не піддаються ніякій 
логіці і не мають закономірностей. Тим більше, гово-
рити про статистичну достовірність результатів при 
таких малих вибірках (менше 20) некоректно. Тому, 
коли мова йде про найвищі досягненнях людини, слі-
пе підпорядкування законам статистики не завжди ви-
правдане.

Загальновідомим є те, що на рівень прояву мак-
симальної м’язової сили впливають, крім антропоме-
тричних даних атлета, цілий ряд найважливіших функ-
ціональних показників різних систем його організму. 
При відносно ідентичних зросто-вагових показниках, 
пауерліфтери можуть демонструвати різні результати, 
як у сумі, так і в одних і тих же вправах [10].

Слід також зазначити, що в історії світового пауер-
ліфтингу траплялися випадки, коли рекорди в більш 
легких вагових категоріях перевищували рекорди в 
більш важких вагових класах.

Жодному виду спорту, що має багаторічну історію 
і поширення в світі, а пауерліфтинг цілком обґрунто-
вано може претендувати на таке визначення, непри-
пустимо мати вакансії рекордів світу на тривалий пе-
ріод часу.

У зв’язку з викладеними вище аргументами, нами 
спочатку було запропоновано не запроваджувати стан-
дарти рекордів взагалі, а зафіксувати рекордами світу 
в нових таблицях кращі результати, які будуть показа-
ні атлетами протягом 2011 р. Однак, така пропозиція 
не знайшла підтримки у керівництва IPF, після чого 
ми запропонували прийняти за основу нашу методику 
розрахунку, в основу якої були закладені наступні по-
ложення:

методика розрахунку стандартів повинна бути зро-• 
зумілою і аргументованою;
кількість рекордів, які будуть встановлюватися в • 
перший час після введення нових вагових категорій, 
не повинно бути занадто великою, щоб не допусти-
ти девальвацію високого звання рекордсмена;
стандарти рекордів повинні бути доступними для • 
провідних спортсменів сучасного світового пауер-
ліфтингу;
стандарти рекордів не повинні залишатися незмін-• 
ними протягом більш, як 1-2 років;
враховувати значення світових рекордів, які дійсні • 
до 31.12.2010, недоцільно, оскільки вони мають 
серйозні відмінності за умов, в яких ці рекорди 
були встановлені (правила суддівства, тестування 
на допінг, використання спеціального екіпірування 
тощо);
стандарти рекордів світу повинні бути • 
взаємозв'язаними з найвищими досягненнями су-
часного пауерліфтингу; 

Виходячи їх вищевказаного, розрахунок стандартів 
світових рекордів був виконаний у декілька етапів:

Визначені кращі результати атлетів у відповідних 
вагових категоріях протягом 2007-2010 рр.
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За допомогою формули Wilks були розраховані 

значення кращих досягнень за 2007-2010 рр.
Через коефіцієнти формули Wilks, які відповіда-

ють новим ваговим категоріям, були проведені зво-
ротні розрахунки, кінцеві значення яких були запро-
поновані як стандарти світових рекордів.

Після тривалих дискусій Виконком IPF все ж таки 
зважив на наші пропозиції і дещо знизив значення 
стандартів рекордів світу серед чоловіків, проте інші 
залишивши без змін.

Аналіз протоколів міжнародних змагань протя-
гом 2011 р. показав, що деякі з стандартів рекордів 
залишилися досить високими (важкодосяжними), а 
інші, навпаки, досить низькими. Після року змагань 
у таблицю рекордів світу було внесено ряд поправок, 
тобто спортсмени змогли показати результати, що до-
рівнювали або перевищували значення стандарту ре-
корда (табл. 1). Зокрема, було встановлено 213 рекор-
дів з 510 стандартів, що становить 41,8%. Найбільше 
змін відбулося у присіданні – 52 з 102 (51,0%), най-
менше – у жимі-1 (32, 31,4%), у тязі і сумі – 41 40,2% 
і 43, 42,2% відповідно.

Водночас, досить слабко оновлювалися рекорди 
в таких класах як „дівчата” (9, 22,5%), „юніори” (14, 
31,1%) і „юнаки” (19, 42.2%).

У жодному чоловічому класі атлети не змогли оно-
вити більше половини стандартів рекордів. Найкраще 
такий процес відбувався у класі „чоловіки-ветерани-2” 
(20 з 40, 50%).

Порівняння таблиць рекордів у відкритих класах 
(чоловіки і жінки) показало, що у жінок були оновле-
ні всі рекорди в присіданні, тоді як чоловікам вдало-
ся зробити це лише у 2 вагових категоріях з 8 (25%). 

Загалом жінки були успішнішими за чоловіків у всіх 
класах на 10% (104 з 220, 47,3% і 109 з 290, 37,6%).

Жодного рекорду не було встановлено у таких 
вправах і класах, як: тяга (юніори), жим-3 (чоловіки-
ветерани-4, жінки-ветерани-3), тоді як у жимі-1 у кла-
сі „чоловіки-ветерани-1” у ваг. кат. до 93 кг було вне-
сено аж 13 (!) поправок.

Порівняльний аналіз кількості встановлених ре-
кордів світу у 2010 і 2011 рр. показав, що, не дивля-
чись на те, що загальна кількість класів, в яких ре-
єструються рекорди, зменшилася, кількість внесених 
змін до таблиці рекордів у 2011 р. збільшилася майже 
вдвічі – 492, проти 251 у 2010 р. (рис. 1). Проте, у та-
ких класах, як „юніори” та „чоловіки-ветерани-4”, по-
гіршилися як абсолютні, так і відносні значення цього 
показника (31, 12,4% і 27, 5,5% та 20, 8,0% і 13, 2,6% 
відповідно), у „юніорок” абсолютне значення зали-
шилося незмінним – 15, тоді як відносне зменшилося 
удвічі (6,0 і 3,0%).

З метою визначення якісних характеристик від-
мінностей були вираховані різниці між значеннями 
стандартів рекордів світу і кращими результатами, які 
зафіксували пауерліфтери на міжнародних змаганнях 
протягом 2011 р. (рис. 2). У класі „чоловіки” найбільш 
віддаленими від стандартів рекордів виявилися ре-
зультати у ваг. кат. до 59 кг у жимі-3 (-25 кг) та у ваг. 
кат. до 93 кг у сумі (-20 кг). На тлі загалом втішної 
ситуації у класі „жінки” дещо приманливими поки що 
виглядають стандарти рекордів у жимі-3 у ваг. кат. до 
52 і 84 кг (-12,5 і -15 кг відповідно). Ймовірно склад-
но буде ближчим часом досягти позначок рекордів 
атлетам-юніорам у 11 номінаціях в окремих вправах, 
де відставання найкращих результатів становить від 

Таблиця 1
Кількість поновлених стандартів рекордів світу з пауерліфтингу  

в нових вагових категоріях протягом 2011 р.

Клас
Кількість 
вагових 

категорій
 Присі-

дання Жим-3* Тяга Жим-1** Сума Усього

Чоловіки 8 К-ть 2 2 4 4 4 16
% 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 40,0

Юніори 9 К-ть 3 3 0 4 4 14
% 33,3 33,3 0,0 44,4 44,4 31,1

Юнаки 9 К-ть 4 3 5 3 4 19
% 44,4 33,3 55,6 33,3 44,4 42,2

Чоловіки-ветерани-1 8 К-ть 5 2 2 4 2 15
% 62,5 25,0 25,0 50,0 25,0 37,5

Чоловіки-ветерани-2 8 К-ть 4 5 2 5 4 20
% 50,0 62,5 25,0 62,5 50,0 50,0

Чоловіки-ветерани-3 8 К-ть 4 1 4 4 3 16
% 50,0 12,5 50,0 50,0 37,5 40,0

Чоловіки-ветерани-4 8 К-ть 3 0 3 2 1 9
% 37,5 0,0 37,5 25,0 12,5 22,5

Жінки 7 К-ть 7 4 5 5 3 24
% 100,0 57,1 71,4 71,4 42,9 68,6

Юніорки 8 К-ть 1 3 1 3 2 10
% 12,5 37,5 12,5 37,5 25 25,0

Дівчата 8 К-ть 4,0 1,0 1,0 1,0 2,0 9
% 50,0 12,5 12,5 12,5 25,0 22,5

Жінки-ветерани-1 7 К-ть 6 4 5 5 6 26
% 85,7 57,1 71,4 71,4 85,7 74,3

Жінки-ветерани-2 7 К-ть 5 4 5 4 6 24
% 71,4 57,1 71,4 57,1 85,7 68,6

Жінки-ветерани-3 7 К-ть 4 0 4 1 2 11
% 57,1 0,0 57,1 14,3 28,6 31,4

Загалом: 102 К-ть 52 32 41 45 43 213
% 51,0 31,4 40,2 44,1 42,2 41,8

Примітки: * Жим-3 – вправа пауерліфтингу „жим” у змаганнях із триборства;
                   ** Жим-1 – вправа пауерліфтингу „жим” в окремих змаганнях із жиму
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Рис. 1. Кількість рекордів  світу  з пауерліфтингу,  
встановлених  протягом 2010 і 2011 рр . відносно  номінацій  

 Рекорди   світу 2010 р.       Рекорди   світу 2011 р.  
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Рис. 2. Середньостатистичні  (%)   відставання найкращих змагальних 
результатів  за  підсумками 2011 р. від значень  стандартів  рекордів світу
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20 до 45 кг та в 4 ваг. кат. у сумі – відставання від 20 
до 72,5 кг.

У класі „юніорки” відставання найкращих резуль-
татів від стандартів рекордів ще значніше: в окремих 
вправах воно становило від 29 до 52,5 кг у 15 номіна-
ціях; у сумі – від 25 до 107,5 кг у 6 ваг. кат.

Висновки.
Виходячи із результатів проведених нами досліджень 

встановлено, що прогрес рекордів світу з пауерліфтингу 
в нових умовах відбувається загалом повільно, а роз-
поділ встановлених рекордів за ваговими категоріями, 
вправами і класами відбувається нерівномірно.

Така статистика дає можливість характеризувати рі-
вень більшості чинних стандартів рекордів світу, як зави-
щений, і такий, що, не відповідає статусу світового пауер-
ліфтингу як виду спорту з майже 50-річною історією.

У методиці впровадження стандартів рекордів по-
трібно відштовхуватися, в першу чергу, від реальних 
можливостей найсильніших спортсменів світу, а не 
лише від математичних розрахунків. Від цього буде 
залежати, чи будуть ці стандарти залишатися вірту-
альними рекордами довгі роки або все ж таки в табли-
ці рекордів будуть вписані реальні імена спортсменів 
протягом 1-2 років.
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Висунуте раніше нами припущення про невідпо-

відність затверджених стандартів рекордів світу під-
твердилося, що, в свою чергу, вимагає від IPF най-
ближчим часом або переглянути стандарти рекордів 
світу, або приймати рішення про зарахування найкра-
щих результатів міжнародних змагань як рекордів.

Перспективи подальших досліджень проблеми 
полягають у всебічному вивченні закономірностей 
розвитку пауерліфтингу і розробці науково обґрунто-
ваних методик оцінювання їх змагальних результатів 
спортсменів.
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Исследование уровня технической подготовленности 
квалифицированных гандболисток на основе специальных тестов

Тищенко В.А.
Львовский национальный аграрный университет

Аннотации:
Рассматриваются факторы для 
улучшения завершающей фазы так-
тических действий квалифициро-
ванных гандболисток в нападении. 
Для этого  проведены комплексные 
экспериментальные исследования 
и анализ результатов специаль-
ного гандбольного теста, которые 
были направлены на проверку ре-
зультативности специализирован-
ной тренировочной программы для 
улучшения точности бросков квали-
фицированных гандболисток раз-
ных игровых амплуа. Исследования 
были разделены на две группы: по-
казатели гандболисток игрового се-
зона 2009-2010 г. (группа I) и показа-
тели гандболисток игрового сезона 
2010-2011 г. (группа II).

Тищенко В.А. Дослідження рівня 
технічної підготовки кваліфікованих 
гандболісток на основі спеціальних 
тестів. Розглядаються чинники для по-
кращення завершальної фази тактич-
них дій кваліфікованих гандболісток у 
нападі. Для цього проведені комплексні 
експериментальні дослідження та аналіз 
результатів спеціального гандбольного 
тесту, які були спрямовані на перевірку 
результативності спеціалізованої 
тренувальної програми для покращан-
ня влучності кидків кваліфікованих 
гандболісток різних ігрових амплуа. 
Дослідження було розділено на дві гру-
пи: показники гандболісток ігрового се-
зону 2009-2010 (група І) та показники 
гандболісток ігрового сезону 2010-2011 
(група ІІ).

Tishchenko V.O. Research of the 
technical preparation level of the 
qualified women’s handballers on 
the special tests basis. In the article 
factors for the improvement of finishing 
phase of tactical actions of the qualified 
women’s handballers in an attack have 
been examined.  Complex experimental 
researches and analysis of their results 
on the special tests basis, which were 
directed on verification of effectiveness 
of the specialized training program for the 
improvement of accuracy of throws of the 
qualified women’s handballers, have been 
conducted for this purpose. Researches 
were divided into two groups: indexes of 
handballers of playing season 2009-2010 
(group I) and indexes of handballers of 
playing season 2010-2011(group II).

Ключевые слова:
комплексная оценка, техни-
ческая подготовленность, 
квалифицированные гандболист-
ки, игровое амплуа.

комплексна оцінка, технічна підготовле-
ність, кваліфіковані гандболістки, ігрове 
амплуа.

complex estimation, technical 
preparedness, qualified women’s 
handballers, playing role.

Введение.1

Рост спортивных достижений квалифицирован-
ных гандболисток возможен лишь на основе изуче-
ния и анализа теоретических и практических науч-
ных исследований, что позволяет совершенствовать 
программы и методики тренировок, а следовательно 
– обеспечить рациональное управление процессом 
спортивной тренировки [4].

Современный женский гандбол стал намного ди-
намичнее и требуют от всех, без исключения, игроков 
команды предельной точности в исполнении технико-
тактических действий и приемов. При этом особое 
внимание необходимо обратить на процессы передачи, 
приема и обработки информации игроками, и, на осно-
ве этого, выполнение точного броска. В совершенстве 
отработанная система нападения, удачные тактические 
действия, верное принятие решения – является гроз-
ным оружием в гандболе. Будет ли атака результатив-
ной, значительно зависит от технического арсенала и 
тактического мышления, которыми обладают игроки 
команды [5]. Во встречах равных по классу команд счет 
часто остается ничейным до последних секунд, и бы-
вает достаточно провести одну удачную атаку и забро-
сить победный гол, чтобы выиграть не только обычную 
календарную игру, но и Олимпийские игры. 

Проведенные нами исследования специальной ли-
тературы по женскому гандболу и убеждения извест-
ных специалистов-практиков подтверждают тезис о 
том, что в настоящее время крайне необходимо систе-
матизировать методики и научно обосновать средства 
для повышения эффективности атаки [7].

В теории и методике спортивной тренировки фун-
даментальным является положение о том, что эффек-
тивность построения тренировочного процесса спор-
© Тищенко В.А., 2012

тсменов определяется полнотой и качеством знаний 
об особенностях соревновательной деятельности [2, 
3]. На основании таких данных определяются наибо-
лее действенные средства и методы тренировки, его 
акцентированная направленность на различных эта-
пах подготовки спортсменов большинстве командных 
видов спорта, в том числе и женского гандбола [1, 6]. 
Несмотря на то, что в научной литературе изложены 
достаточно сведений о сути и результатах соревнова-
тельной деятельности гандболисток, однако данные о 
технико-тактические действия женских гандбольных 
команд высокой квалификации, на наш взгляд, весьма 
ограничены. Это, в свою очередь, создает проблемы 
качественного планирования и построения трениро-
вочного процесса гандбольных команд, имеющих раз-
личную квалификацию.

Данное исследование непосредственно направлено 
на выполнение Государственной Программы развития 
Олимпийского спорта. Работа имеет важное значение 
и для практики, поскольку направлена на развитие ме-
тодик подготовки квалифицированных гандболисток 
для команд разного уровня, в том числе и для сборной 
команды Украины.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью настоящего исследования является ком-

плексная оценка технической подготовленности ква-
лифицированных гандболисток разных игровых ам-
плуа и ее сравнительный анализ на различных этапах 
подготовки.

Задачей этого исследования были:
оценить техническую подготовленность квалифи-• 
цированных гандболисток разных игровых амплуа;
выявить уровень переключения внимания квали-• 
фицированных гандболисток в условиях активного 
выбора полезной информации.
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Для решения этих задач нами исследовалась дина-
мика показателей технической подготовленности ко-
манды гандболисток ГК «Спарта» (г. Кривой Рог). Наши 
исследования мы разделили на две группы: показатели 
гандболисток игрового сезона 2009-2010 г. (группа I) 
и показатели гандболисток игрового сезона 2010-2011 
г. (группа II). Техническую подготовленность квалифи-
цированных гандболисток разных игровых амплуа обе-
их групп исследовали на основании результатов специ-
ального гандбольного теста (СГТ), которым оценивали 
точность бросков по воротам. Уровень переключения 
внимания квалифицированных гандболисток в услови-
ях активного выбора полезной информации мы иссле-
довали с помощью теста Шульте.

Методика СГТ. Для выполнения первой постав-
ленной задачи, а именно специального гандбольного 
теста, мы в углах гандбольных ворот расположили 
ориентиры (цели). Во время этого теста гандболистки 
выполняли броски с дистанции от 9-метровой линии. 
До броска мяча в ворота, гандболистка находилась в 
центре площадки на расстоянии 3-х метров от 9 метро-
вой линии. Замер времени начинали с момента первого 
движенья спортсменки в направлении ворот. Каждая 
исследуемая, получив мяч от ассистента, бросала его 
в прыжке в правый верхний угол ворот, стараясь по-
пасть в цель. Сразу вернувшись в центр площадки, она 
снова получала мяч и бросала второй раз, но теперь – в 
левый верхний угол, третий бросок – в правый нижний 
угол ворот, и четвертый – в левый нижний угол. По за-
вершении первого цикла из четырех бросков, цикл по-
вторялся: вновь бросок в правый верхний угол ворот, 
затем – левый верхний угол и т.д. В эксперименте мы 
вели подсчет количества мячей, которые попали в цель 
в течение 30 секунд после бросков каждой подопыт-
ной спортсменки. Мячи, которые были забиты не из-за 
9-метровой линии или не в определенной последова-
тельности – не засчитывались.

Методика теста Шульте. На втором этапе мы 
исследовали скорость переключения внимания и ра-
ботоспособности гандболисток в условиях активного 
выбора полезной информации. Первой задачей было 
измерить время (в секундах), необходимое для выбора 
спортсменками цифр от 1 до 25 (в логической после-
довательности), которые расположили произвольно в 
5 квадратах. Второй показатель – это средняя продол-
жительность поиска цифр в каждом квадрате. Каждой 
спортсменке давалась инструкция – работать макси-

мально быстро и внимательно. По команде тренера 
включался хронометр, а гандболистка быстро называ-
ла вслух числа от 1 до 25 в каждом квадрате. Затра-
ченное спортсменкой время для поиска 25 цифр, рас-
положенных в 5-ти квадратах, который был определен 
по хронометром, записывался. Затем определялось 
время, который был потрачен, для каждого квадрата, 
а на основе этого – рассчитывали среднее время для 
одного квадрата (продолжительность поиска цифр 
спортсменкой в одном квадрате). На основе этого де-
лали вывод о скорости переключения внимания и со-
стояние работоспособности гандболистки.

Результаты исследования.
Результаты исследований технической 

подготовленности квалифицированных гандболисток 
разных игровых амплуа посредством СГТ 
представлены в табл. 1 и на рис. 1, 2.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
точность бросков на первых этапах подготовки (июнь) 
практически не отличалась. Средние показатели точ-
ности бросков не доходили до 50%. Так, среднее ко-
личество попаданий с дистанции 9 м в контрольной 
группе II во время выполнения СГТ равнялась 4,075 
попаданий на 10 бросков (коэффициент вариативности 
группы – 0,408). Количество попаданий в I группе в 
прошлом сезоне было, в среднем, 3,97 попаданий на 10 
бросков (коэффициент вариативности группы – 0,398). 
Т.е. существенных расхождений мы здесь не видим. 

После проведенного нами в течение года педаго-
гического эксперимента, то есть внедрения в трениро-
вочный процесс специальной программы подготовки 
на повышение точности бросков, у гандболисток II-
ой группы произошли существенные количественные 
изменения в показателях точности по сравнению с их 
прошлогодними результатами (табл. 1). Так в августе 
следующего года среднее количество попаданий с 
дистанции от 9-метровой линии была равной уже 8,37 
попаданий на 10 бросков, тогда как среднее число по-
паданий с дистанции в 9 м в группе І год назад достиг-
ла лишь 4,22 попаданий на 10 бросков (коэффициент 
вариативности группы – 0,42) (рис.1).

Динамика показателей технической подготовлен-
ности (точность бросков по воротам) квалифициро-
ванных гандболисток разных игровых амплуа в I-й 
и II-й группах показана на рис. 2. В июне лидерами 
по точности в II-й группе были разыгрывающие (8,2 
попадания), а в I-й группе – линейные игроки (5,2), 

Таблица 1
Показатели технических действий в нападении (точность бросков по воротам) квалифицированными  

гандболистками разных игровых амплуа в I-м и II-м сезонах

показатели группы месяц
АМПЛУА

розыгрыв линейный плср угловой средн. 
знач.n=10 n =10 n =10 n =10

10 бросков
ІІ июнь 3,8 3,9 4,2 4,4 4,07
І июнь 2,5 5,2 3,4 4,8 3,97

10 бросков
ІІ август 8,2 8,4 9,1 7,8 8,37
І август 2,7 5,4 3,7 5,1 4,22
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Рис. 1. Среднее значение точности бросков по воротам квалифицированных  
гандболисток в I-й и II-й исследуемых группах.

Рис. 2. Динамика показателей технической подготовленности 
(точность бросков по воротам) квалифицированных гандболи-

сток разных игровых амплуа

Таблица 2
Сравнительная таблица результатов теста Шульте двух игровых игровых сезонов

Месяц  исследования
Средняя продолжительность, с

1 квадрат 2 квадрат 3 квадрат 4 квадрат 5 квадрат

июнь 2009 28,7 32,2 43,4 45,7 51,2

август2009 26,4 30,8 41,1 42,4 46,5

июнь 2010 24,8 27,9 38,7 39,8 44,3

август 2010 22,5 25,4 36,6 37,3 42,6
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то в августе, соответственно, угловые (9,1) и те же 
линейные (5,4). Снижение точности разыгрывающих 
игроков II-й группы в августе свидетельствует о по-
требности в коррекции индивидуальной программы 
их подготовки, а именно – физической.

Увеличение интенсивности нагрузок в матче, вы-
двигает крайне важные требования к уровню физиче-
ской подготовки спортсменок. Это особенно важно в 
конце матча, когда на фоне существенной усталости 
гандболисток, неточность броска может свести на нет 
усилия всей команды на протяжении ответственной 
игры для достижения победного результата.

Итоговые показатели точности бросков в створ во-
рот, говорят о позитивных изменениях в показателях 
технической подготовленности обеих исследуемых 
группах гандболисток и эффективности предложен-
ной специальной тренировочной программы для фор-
мирования точности бросков как основного фактора, 
который влияет на результативность соревнователь-
ной деятельности.

Таким образом, результаты комплексных исследо-
ваний с помощью специального гандбольного теста 
подтверждают эффективность и действенность спе-
циализированной тренировочной программы, раз-
работанной с целью улучшения технической подго-
товленности квалифицированных гандболисток, как 
основы для формирования точности бросков.

Такая программа может рассматриваться как 
один из эффективных вариантов построения учебно-
тренировочного процесса гандболисток, повлияющая 
на результативность соревновательной деятельности.

 Результаты исследований по тесту Шульте убе-
дительно свидетельствуют, что применение разра-
ботанной нами специальной программы подготовки 
квалифицированных гандболисток двух сезонов дало 
положительные результаты, как в скорости переклю-
чения их внимания, так и повышении работоспособ-
ности квалифицированных гандболисток (табл. 2). 

Например, если в июне 2009 г. среднее время те-
ста Шульте в гандболисток был в пределах 28,7-51,2 
с, то в июне 2010 г. – 24,8-44,3 с. После ежегодных 
тренировочных сборов в августе эти показатели стали 
равны, соответственно, 26,4-46,5 с и 22,5-42,6 с.

Выводы.
Результаты комплексных исследований с помощью 

специального гандбольного теста и теста Шульте 
подтверждают эффективность и действенность спе-
циализированной тренировочной программы, разра-
ботанной нами в целях улучшения меткости бросков, 
а также скорости переключения внимания и повыше-
ния работоспособности квалифицированных гандбо-
листок. Специализированная тренировочная програм-
ма может рассматриваться как один из эффективных 
вариантов построения учебно-тренировочного про-
цесса квалифицированных гандболисток.

Перспективы дальнейших исследований видятся в 
исследовании оптимального сочетания специализи-
рованной тренировочной программы, разработанной 
нами, с известными программами общей и специ-
альной физической подготовки квалифицированных 
гандболисток.
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Вивчення взаємозв’язку між девіантною поведінкою  
та спрямованістю тренувального процесу юних спортсменів  

(із результатів ретроспективних спостережень автора)
Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Представлено аналіз і розділ 
юних спортсменів підліткового 
віку за кількістю скоєних ними 
кримінальних правопорушень. 
Проаналізовано результати ре-
троспективних спостережень, 
здійснених нами протягом 30 
років (з 1981 по 2011р.р.). Вста-
новлено факт специфічності 
впливу тренувальних наванта-
жень різної спрямованості на 
прояви девіантної поведінки 
спортсменів. Висвітлено думку 
автора статті, що підлітки ви-
дів спорту швидкісно-силового 
характеру і, зокрема, видів 
єдиноборств (бокс,вільна бо-
ротьба), які схильні до скоєння 
правопорушень,можуть склада-
ти «групу підвищеного ризику». 

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи меж-
ду девиантным поведением и направлен-
ностью тренировочного процесса юных 
спортсменов (с результатов ретроспектив-
ных исследований автора). Представлен 
анализ и распределение юных спортсменов 
подросткового возраста за количеством со-
вершенных ими криминальных правонару-
шений. Проанализированы результаты ре-
троспективных наблюдений, совершенных 
нами на протяжении 30 лет (с 1981 по 2011 
г.г.). Установлено факт специфичности воз-
действия тренировочных нагрузок различной 
направленности на проявление девиантного 
поведения спортсменов. Высветлена мысль 
автора статьи, что подростки видов спорта 
скоростно–силового характера и, в частности, 
видов единоборств (бокс, вольная борьба), 
которые склонные к совершению правонару-
шений, могут составлять «группу повышенно-
го риска».

Khoroshukha M.F. Studying the 
interconnection between the deviant 
behaviour and the direction of the 
young sportsmen`s training process 
(due to the author`s retrospective 
observations). There is presented the 
analysis and the distribution of young 
sportsmen teenagers according to the 
number of crimes committed by them. The 
results of the retrospective observations 
conducted for 30 years (1981-2011) have 
been analyzed. The fact, of the specific 
influence of the training loadings having 
different directions has been established. 
There has been enlightened the author`s 
point of view that the teenagers engaged 
in the speed-and-force sporting activities 
and, particularly, in single combat ones 
(boxing, freestyle wrestling) inclined to 
breaking laws may compose “the group of 
the excessive risk”.

Ключові слова:
девіантна поведінка, ретро-
спективні дослідження, спортс-
мени, підлітковий вік.

девиантное поведение, ретроспективные 
исследования, спортсмены, подростковый 
возраст.

deviant behavior, retrospective 
observations, sportsmen, teenage.  

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку суспільства, для якого 
притаманним є корупція, наркоманія, нестабільність 
соціально-економічного та політичного розвитку, 
криза та інші асоціальні явища, як ніколи збільшується 
кількість як правопорушень серед молоді, так і тих 
хто попадає до в`язниць та психіатричних лікарень. 
Наглядним може бути той факт, що підлітки у віці 
14-17 років складають всього 7% населення країни, 
а скоюють більше 14% всіх злочинів та близько 20% 
підлітків, що відносяться до “групи ризику”, стоять на 
обліку в органах МВС [7]. Емпіричними досліджен-
нями зарубіжних авторів[17] доведено, що майже в 
усіх литовських школах (в рівній мірі це стосується й 
українських шкіл – авт.) існують непоодинокі випадки 
прояву знущання серед підлітків, які  займаються і не 
займаються спортом.

До цих пір залишається спірним питання: чи за-
няття різними видами спорту впливають на особистіс-
ні характеристики індивіда чи, навпаки, особистісні 
якості з самого початку впливають на вибір спортив-
ної спеціалізації.

Без сумніву, заняття спортом впливають як на роз-
виток суспільства, так і особистості зокрема. При цьо-
му варто відмітити, що сучасні теоретики спорту ви-
щих досягнень вбачають двоїсту природу спорту. Так, 
наприклад, Дутчак М.В. висвітлює це так: «У фізично-
му вихованні з античних часів до сьогодення спостері-
гається діалектична єдність та протистояння гуманіс-
тичної та  дегуманістичної орієнтації розвитку. Рівень 
домінування того чи іншого напряму залежить від ба-
гатьох чинників, серед яких провідне місце посідають 
соціально-економічні відносини у суспільстві та цілі, 
© Хорошуха М.Ф., 2012

які визначаються перед системою фізичного вихован-
ня різних груп населення» [6, c. 13]. Інші стверджують, 
що спорт реально забезпечує «динамічний баланс 
між асоціативними і конфліктними елементами» 
[16, с.256-264] і тим самим виступає в ролі, з одного 
боку, «дезінтегратора», а з іншого – «згуртовувача» в 
суспільстві. І дальше, як відмічає Візитей М.М. [3], 
спорт має двоїсту соціальну природу: з одного боку 
він виступає як антиварварський чи антисадистський 
засіб по відношенню до слабкої людини, з іншого 
здатний визивати агресію, грубість, садизм тощо.

У підсумку до вище висвітленого автори 
зазначають: «…що спорт вищих досягнень має 
величезний, ще повністю незрозумілий, потенціал, 
завдяки якому він здатен впливати не тільки на 
фізичне здоров`я та вдосконалення людського тіла, 
але й на особистість людини – її відчуття, емоції, 
цінності, настанови, поведінку, моральні принципи 
тощо. В сучасних умовах змагальна діяльність у спорті 
вищих досягнень є для сучасної людини джерелом 
самоствердження, моральної сили, філософії успіху, 
перемоги й гідного програшу не тільки на спортивній 
арені, але й у буденному житті. Спортивна діяльність 
вчить членів соціуму демократичності, толерантності, 
професіоналізму, вмінню конкурувати, перемагати 
й програвати, конфліктувати й співпрацювати між 
собою» [4,с.31].

Можна вважати, що сказане вище в рівній мірі  
відноситься й до дитячо-юнацького спорту. Адже 
саме цей  спорт готовить тих, кого ми називаємо 
«резервістами Олімпійського спорту». Невипадково, 
що раніше існуючі школи-інтернати спортивного 
профілю у свій час були реорганізовані в училища 
олімпійського резерву.
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роль різних форм агресії як одного із факторів, що 
негативно відбивається на здоров`ї підростаючого 
покоління [9], а також може бути однією із причин їх 
кримінальних правопорушень[10] .

В попередніх наших дослідженнях [14] встанов-
лено, що між спрямованістю тренувального процесу 
юних спортсменів та розвитком агресивності існує 
взаємозв`язок. Але при цьому фактично не вивченою за-
лишається  проблема впливу  тренувальних навантажень 
різної спрямованості на прояви девіантної поведінки та 
можливості профілактики її у спортсменів –підлітків.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити вплив тренувальних на-

вантажень різної спрямованості на можливість розви-
тку девіантної поведінки юних спортсменів підлітко-
вого віку за даними  багаторічних спостережень.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою дослідження є аналіз наукової літера-
тури з проблем вивчення різних соціологічних аспек-
тів спорту і, зокрема, впливу спорту на особистість, а 
також власні спостереження автора статті, що ґрунту-
ються на достовірності поданих ним даних.

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (раніше Броварської 
школи – інтернату спортивного профілю та Бровар-
ського училища олімпійського резерву) протягом 30 
років (з 1981по 2011р.р.). Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени (хлопці і дівчата) віком від 
13 до 17 років, які, згідно класифікації видів спорту за 
А.Г.Дембо (1980), були розподілені на дві групи:

група А – види спорту швидкісно-силового харак-• 
теру: легка атлетика (біг 100 і 200 м, стрибки, штов-
хання ядра і метання диска), бокс, вільна боротьба.
група Б – види спорту на витривалість: легка атле-• 
тика (біг 800,1500,3000, і 5000 м, спортивна ходьба), 
плавання, лижний спорт, велосипедний спорт, ака-
демічне веслування;

Результати дослідження.
В практиці сучасних психологічних та педаго-

гічних наук широкого використання набули такі по-
няття як: «девіантність», «делінквентність», «групи 
соціального ризику», врешті «важковиховні» та «ди-
задаптовані» діти. Як  стверджують деякі автори [1], 
серед сучасних дослідників немає єдності підходів  до 
з`ясування суті вищевказаних термінів. А тому ско-
ристаємося даними довідкової літератури. Так, під 
девіантною поведінкою будемо розуміти «дії і вчинки 
людей, соціальних груп, що суперечать соціальним 
нормам або визнаним шаблонам і стандартам поведін-
ки» [13, c.59]. В зв`язку з тим, що «делінквентність» 
є різновидом девіантної поведінки, останнє поняття – 
більш широке в порівнянні з терміном «делінквентна 
поведінка». При цьому варто зазначити, що під 
останнє поняття підпадають як правопорушники, так 
і обдаровані (в тому числі й особи, що займаються 
спортом) діти та підлітки.

Результати багаторічних досліджень (табл.) 
«говорять самі за себе». Юні спортсмени, тренувальний 
процес яких переважно спрямований на розвиток 

швидкісно-силових якостей (група А) мають найбільшу, 
в порівнянні з видами спорту на витривалість (група Б), 
кількість правопорушень, за які передбачається карна 
відповідальність, а саме 88,9 % або 8 із 9 (загальної 
кількості) випадків правопорушень (рис. 1).

Причинами цього, на нашу думку, можуть бути ра-
ніше відомі дані із багатьох робіт. Так однією із при-
чин може бути високий рівень агресивності, який є 
притаманний саме для тих видів спорту, що переваж-
но розвивають швидкісно-силові якості [14]. В свою 
чергу, агресивність, як відмічають дослідники [2], у 
більшості випадків залежить від вмісту у крові чоло-
вічого статевого гормону тестостерону. Рівень у кро-
ві останнього суттєво підвищується в процесі занять 
фізичними навантаженнями лише силового характеру 
[8]. За даними досліджень Сейфулли Р.Д. та Орджо-
нікідзе 3.Г. [11], тестостерон, як відомо,відповідає не 
лише за розвиток статевих органів чоловіка, його спе-
цифічну чоловічу (еректильну) функцію та дизфунк-
цію, фізичних якостей (сили,швидкості, витривалос-
ті), але також за прояв агресивності та кримінальну 
поведінку його. Не випадково, що синтетичні аналоги 
тестостерону – анаболічні стероїди включені до спис-
ку допінгових засобів у відповідності з класифікацією 
ВАДА (Всесвітнє антидопінгове агентство) [5,12].

У представників видів спорту швидкісно-силового 
характеру і, зокрема, видів єдиноборств реєструєть-
ся також низький рівень особистісної тривожнос-
ті [15]. Останній, як відомо, в поєднанні з високою 
агресивністю може безпосередньо впливати на осо-
бистісні і поведінкові характеристики спортсменів, 
одним із яких є епатаж – (фр. epatage – скандальна 
витівка; поведінка, що порушує загальновизнані 
норми та правила). Як відмічають деякі автори [2], 
високий рівень тестостерону, що у більшості випадків 
поєднується з вираженим проявом вербальної агресії, 
саме й відмічається у спортсменів видів єдиноборств 
(боксерів та борців). Останні – спільнотні, напорисні, 
самовпевнені в собі, ті , що можуть постояти за себе 
та інших, не бажають дотримуватись звичних правил 
поведінки людини, а також (що можливо є головним 
в їх житті – авт.) мати високий авторитет серед 
однолітків, колег тощо. 

Той факт, що серед спортсменів-підлітків, що 
скоїли кримінальні правопорушення (див. табл.), не 
було жодної спортсменки, наводить нас на думку, що 
такі правопорушення у більшості випадків можуть 
бути результатом гормональних впливів на організм. 
Як відомо, вміст тестостерону у крові чоловіків більш 
ніж в 10 разів вищий, ніж у жінок.

Висновки.
Результати ретроспективних спостережень в цілому 1. 
вказують на факт специфічності впливу тренуваль-
них навантажень різної спрямованості на прояв 
девіантної поведінки юних спортсменів.
Той факт, що серед правопорушників були лише 2. 
спортсмени чоловічої статі , який раз свідчить про 
те, що на формування агресивності і девіантної 
поведінки підлітків, як уже відмічалося раніше 
[2,11], не останню роль відіграє чоловічий статевий 
гормон тестостерон.
І на кінець, те що, високий рівень кримінальних 3. 
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Таблиця 1
Характеристика кримінальних правопорушень та їх розподіл серед юних спортсменів 13-17 років  
видів спорту швидкісно-силового характеру (група А) та видів спорту на витривалість (група Б)  

за даними ретроспективних досліджень (1981-2011р.р.)

№
п/п Види правопорушень

Стаття
Кримінального 

кодексу 
України

Правопорушники  
(види спорту) Дата скоєння 

правопорушень, 
роки*Група А Група Б

1

Хуліганство(часті групові роз-
борки інколи за погодженням 
обох сторін-авт.), тобто грубе 
порушення громадського поряд-
ку з мотивів явної не поваги до 
суспільства вчинені групою осіб

Ч.2,ст.296 Бокс, вільна 
боротьба − 80-і рр.

2
Згвалтування, тобто статеві зно-
сини із застосуванням фізичного 
насильства… вчинені групою осіб

Ч.3, ст.152 Вільна  
боротьба − 80-і рр.

3
Групове зараження венеричною 
хворобою як наслідок згвалтування Ч.3, ст..152 Вільна бороть-

ба − 80-і рр.

4 Хуліганство (див.№1) Ч.2, ст.296 Бокс, вільна 
боротьба − 90-і рр.

5

Публічне або вчинення групою 
осіб незаконне вживання нар-
котичних засобів у місцях, що 
призначенні для проведення 
навчальних, спортивних і культур-
них заходів (у гуртожитку-авт.)

ст.316 Вільна бороть-
ба − 90-і рр.

6
Незаконне заволодіння транспор-
тним засобом Ч.1, ст.289 Легка атлетика − 90-і рр.

7
Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження (побиття 
тренера його вихованцями-авт.)

ст.122 Легка атлетика − 90-і рр.

8
Хуліганство….(вулична бійка-авт.) 
(див.№1) Ч.2, ст.296 Бокс − 2000-і рр.

9

Вживання алкогольних напоїв у 
місцях, що призначені для про-
ведення навчальних, спортивних і 
культурних заходів…
(у гуртожитку-авт.)

ст.316 − Лижні гонки 2000-і рр.

* Дата скоєння правопорушень наводиться у хронологічному порядку

Рис. 1. Питома вага скоєних юними спортсменами кримінальних правопорушень (в %)

11,1%  

89,9%  

швидкісно -силові види спорту 

види спорту на витривалість  
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правопорушень спостерігається серед спортсменів 
видів спорту, що переважно розвивають швидкісно-
силові якості і, зокрема, видів єдиноборств ( бокс, 
вільна боротьба), на думку автора статті, ці спор-
тсмени, скоріше за все, можуть поповнити «групу 
підвищеного ризику».

Подальші дослідження передбачається провести у 
напряму вивчення взаємозв’язку між випадками рап-
тової смерті спортсменів у молодому віці та спрямо-
ваністю їх тренувального процесу.
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Управление подготовкой футбольной команды высшей 
квалификации в переходном периоде годичного цикла тренировки

Шамардин В.Н.
Запорожский национальный технический университет

Аннотации:
Рассмотрены вопросы моделирова-
ния подготовки футбольной команды 
высшей квалификации в переходных 
периодах годичного цикла трениров-
ки. Показано, что применение раз-
нообразных средств тренировки, на-
правленных на комплексное развитие 
двигательных качеств способствует 
поддержанию и постепенному повы-
шению уровня физической и функцио-
нальной подготовленности. Данными 
для исследования служили педагоги-
ческие наблюдения в годичных циклах 
подготовки футбольной команды выс-
шей квалификации «Днепр» г. Дне-
пропетровск в сезонах 2002 – 2011г.г. 
Установлено, что выполнение индиви-
дуальных планов в переходных перио-
дах позволяет футболистам перено-
сить высокие тренировочные нагрузки 
в подготовительных периодах без рез-
кого снижения их работоспособности.

Шамардін В.М. Управління підготовкою 
футбольної команди вищої кваліфіка-
ції в перехідному періоді річного циклу 
тренування. Розглянуті питання моде-
лювання підготовки футбольної команди 
вищої кваліфікації в перехідних періодах 
річного циклу тренування. Показано, що 
застосування різноманітних засобів трену-
вання, спрямованих на комплексний роз-
виток рухових якостей сприяє підтримці і 
поступовому підвищенню рівня фізичної 
та функціональної підготовленості. Дани-
ми для дослідження служили педагогічні 
спостереження в річних циклах підготовки 
футбольної команди вищої кваліфікації 
«Дніпро» м. Дніпропетровськ в сезонах 
2002 – 2011 р.р. Встановлено, що вико-
нання індивідуальних планів в перехідних 
періодах дозволяє футболістам перено-
сити високі тренувальні навантаження в 
підготовчих періодах без різкого зниження 
їх працездатності.

Shamardin V.N. Management of 
the highly qualified football team 
preparation during the transition 
period of the year cycle of training. 
The questions of modeling of highly 
qualified football team training in the 
transitional periods of the year cycle 
of training are given in this article. It is 
shown that usage of various exercises 
aimed at integrated development 
of motor qualities helps to maintain 
a gradual increase physical and 
functional training. Data for the study 
were pedagogical monitoring in the 
highly qualified football team of “Dnipro” 
Dnepropetrovsk year cycle preparation 
in the seasons of 2002 – 2011. It is 
established that the implementation of 
individual plans in the transition period 
allows players to carry high training loads 
during the preparatory period without a 
sharp decline in their performance.

Ключевые слова:
перехідний період, модельна структура 
мікроциклу, футбольна команда вищої 
кваліфікації.

переходной период, модельная струк-
тура микроцикла, футбольная команда 
высшей квалификации.

transition period, the modeling structure 
of microcycle, highly qualified football 
team.

Введение.1

Добиться повышения результативности надежно-
сти соревновательной деятельности, как отдельным 
спортсменом, так и командой в целом можно за счет 
организации процесса их подготовки. К сожалению, 
приходится констатировать, что очень часто, уделяя 
большое внимание организационным вопросам, мно-
гие тренеры упускают из вида важнейшие педагоги-
ческие аспекты стратегии и методики подготовки в 
годичном цикле подготовки. В этом случае даже до-
статочно глубокие и содержательные представления и 
знания по вопросам теории, методики и технологии 
тренировочного процесса в целом, не могут устранить 
или компенсировать ущерб в случае неправильного 
построения отдельного микро-, мезоцикла, периода и 
этапа годичного цикла [1, 2, 3, 4].

Переходной период – не отдельная часть непре-
рывного учебно-тренировочного процесса футболи-
стов высокой квалификации. Тренировки на данном 
периоде физиологически необходимы, так как обеспе-
чивают достаточно продолжительное переключение 
на режим, свободный от повышенных требований к 
функциональным и адаптационным возможностям 
организма.

Исходя их сказанного, разработке стратегии подго-
товки футбольной команды высшей квалификации в 
переходном периоде тренировки мы должны уделять 
должное внимание. Надо четко помнить, что важно 
не просто реализовать в этом периоде определенный 
объем тренировочной работы с фиксированным на-
бором упражнений при должной интенсивности их 
выполнения, – не менее важно еще и правильно рас-
пределить эту нагрузку по времени[5].
© Шамардин В.Н., 2012

Переходными периодами завершаются первый ма-
кроцикл годичного цикла подготовки и спортивный 
сезон в целом (второй макроцикл). В этот период про-
исходит временная утрата спортивной формы, с тем, 
чтобы в новом сезоне войти на новый более высокий 
уровень. Основные задачи тренировочного процесса в 
переходном периоде: восстановление и поддержание 
работоспособности футболистов; расширение базы 
функциональной подготовленности; подтягивание (со-
вершенствование) слабых сторон подготовленности.

Таким образом, в соответствии с целевой направ-
ленностью формируются структура средств, величи-
ны и соотношения парциальных нагрузок, которые 
находят отражение в методических и технологиче-
ских особенностях тренировочного процесса в пере-
ходном периоде.

Работа выполнена в рамках научно-
исследовательской темы 2.1.8 «Научно-методические 
подходы усовершенствования учебно-тренировочного 
процесса спортсменов высокой квалификации в разных 
видах спорта» согласно Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006 – 2010 г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать модель подготов-

ки футбольной команды высшей квалификации в пе-
реходном периоде годичного цикла подготовки.

Методы и организация исследований: аналити-
ческий анализ научно-методической литературы, 
педагогические наблюдения, анализ тренировочной 
и соревновательной деятельности, методы матема-
тической статистики. Нами была проанализирована 
соревновательная деятельность футбольных команд 
высшей квалификации, методы математической ста-
тистики.
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Педагогические наблюдения проводились в го-

дичных циклах подготовки футбольного клуба про-
фессиональной футбольной лиги Украины «Днепр» 
г. Днепропетровск в сезонах 2002 – 2011 г.г.

Результаты исследований.
Длительность переходного периода после перво-

го круга соревнований (первый макроцикл) состав-
ляет 25 – 35 дней. Структурно он состоит из двух 
частей. На первую часть (две недели) приходится 
восстановительно-поддерживающий мезоцикл. Для 
тренировочного процесса характерно уменьшение 
объема и интенсивности специальной подготовки, что 
способствует восстановлению функциональных воз-
можностей организма. Вторая часть – втягивающий 
мезоцикл, в связи с тем, что сроки подготовительного 
периода сокращаются, так как ряд игр второго круга 
соревнований переносятся в первый. Футболисты в 
это время выполняют втягивающие нагрузки согласно 
их индивидуальным планам, сочетая их с активным 
отдыхом.

В таблицах 1 – 3 представлена модельная структу-
ра микроциклов в зимнем переходном периоде.

Характеристика средств тренировки в первом ми-
кроцикле:

Понедельник – пешие прогулки, велосипед, лыжи, • 
плавание;
Среда – 20 мин – бег в низком темпе; бег 8х80 м, • 
60% VO2max, отдых между повторениями 1 мин;
Пятница – 15 мин – бег в низком темпе; 10 мин – • 
бег со скоростью 1 км за 5 мин 30 с; 15 мин – бег со 
скоростью 1 км за 6 мин. отдых между сериями 5 мин. 
Упражнения для мышц брюшного пресса – 300 раз.

Характеристика средств тренировки во втором 
микроцикле:

Понедельник – бег 15 мин в низком темпе; бег 15 • 
мин со скоростью 1 км за 5 мин 30 с. Отдых между 
повторениями 5 мин; упражнения для мышц брюш-
ного пресса – 300 раз;
Среда – бег 15 мин со скоростью  1 км за 5 мин 45 с; • 
бег 15 мин со скоростью 1 км за 5 мин 15 с. Отдых 
между повторениями 5 мин; упражнения для мышц 
брюшного пресса – 300 раз.
Пятница – бег 15 мин со скоростью 1 км за 5 мин • 
30 с; отдых 5 мин; бег 15 мин со скоростью 1 км 
за 5 мин 15 с; бег 8х80 м, 60% VO2max, отдых 
между повторениями 1 мин; упражнения для мышц 
брюшного пресса – 400 раз.

Характеристика средств тренировки в третьем 
микроцикле:

Понедельник – бег 20 мин со скоростью  1 км за 5 • 
мин 30 с; бег 2 км со скоростью 1 км за 4 мин; бег 3 
мин в медленном темпе, восстановительный; бег 15 
мин со скоростью 1 км за 5 мин 15 с; отдых 5 мин; 
упражнения для мышц брюшного пресса – 300 раз.
Вторник – беговые упражнения 10х30 м направлен-• 
ные на частоту и технику движений (скиппинг); бег 
8х80 м, 60% VO2max; отдых между повторениями 1 
мин; бег 20 мин со скоростью 1 км за 5 мин 15 с.
Среда – бег 6 км с переменной интенсивностью со • 
скоростью 1 км за 5 мин, 1 км за 4 мин; бег 1 мин 

60% VO2max; упражнения для мышц брюшного 
пресса – 300 раз.
Пятница – бег 10 мин со скоростью 1 км за 5 мин 15 • 
с; бег 10 мин со скоростью 1 км за 4 мин 45 с; 1 мин 
восстановительный бег; бег 10 мин со скоростью 1 
км за 5 мин; отдых 5 мин; бег 12х60 м, 60% VO2max, 
отдых между повторениями 1 мин; упражнения для 
мышц брюшного пресса – 400 раз.
Суббота – бег 32 мин с переменной интенсивностью • 
в следующей последовательности – 8х4 мин: 3 мин 
медленно + 1 мин 70% VO2max; беговые упражне-
ния 10х30 м направленные на частоту и технику 
движений (скиппинг); отдых 30 с; упражнения для 
мышц брюшного пресса – 300 раз.

Длительность переходного периода, который 
начинается после окончания предыдущего чемпионата 
составляет 20 – 25 дней. Структурно он также 
состоит из двух частей. Первые 10 дней направлены 
на реабилитационные и восстановительные 
мероприятия. Вторая часть состоит из мезоцикла, 
который включает два микроцикла. В этот период 
футболисты продолжают восстановительные и 
реабилитационные мероприятия и приступают 
к выполнению индивидуальной программы. В 
тренировочных занятиях втягивающего мезоцикла 
в основном применяются упражнения аэробного и 
аэробно-анаэробного характера.

В таблицах 4 – 5 представлена модельная структура 
микроциклов в летнем переходном периоде.

Характеристика средств тренировки в первом 
микроцикле:

Понедельник – бег в низком темпе, пешеходный ту-• 
ризм, велосипед, плавание, керлинг.
Среда – бег в низком темпе; велосипед, плавание, • 
теннис, керлинг, пешеходный туризм.
Пятница – бег в низком темпе; велосипед, плавание, • 
теннис, керлинг, пешеходный туризм.

Характеристика средств тренировки во втором 
микроцикле:

Понедельник – бег 30 мин в аэробном режиме «джог-• 
гинг» (10 мин + 10 мин + повышения ритма 10 мин); 
бег 12х100 м 70% VO2max; упражнения для мышц 
брюшного пресса – 300 раз; работа в тренажерном 
зале 30 мин.
Вторник – бег 30 мин в аэробном режиме «джоггинг» • 
(20 мин + 10 мин; 15 мин + 15 мин; 30 мин …) выбор 
последовательности любой; 30 мин – велосипед или 
плавание; упражнения для мышц брюшного пресса 
– 400 раз; работа в тренажерном зале 30 мин.
Среда – беговые упражнения 10х30 м направленные • 
на частоту и технику движений (скиппинг); бег 8х80 
м, 60% VO2max, отдых между повторениями 1 мин; 
бег 20 мин со скоростью  1 км за 5 мин 30 с.
Четверг – бег 30 мин в аэробном режиме «джоггинг» • 
(20 мин + 10 мин; 15 мин + 15 мин; 30 мин) выбор 
последовательности любой; 30 мин – велосипед или 
плавание; упражнения для мышц брюшного пресса 
– 300 раз; работа в тренажерном зале 30 мин.
Пятница – бег 10 мин со скоростью 1 км за 5 мин • 
30 с; бег 15 мин со скоростью 1 км за 5 мин; 1 мин 
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Таблица 1
Модельная структура тренировочного микроцикла (1-я неделя) в зимнем переходном периоде

Дни цикла №  
занятий Направленность Специали-

зированность
Координа-
ционная  

сложность
Величина Объем рабо-

ты (мин)

1 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

2 Отдых - - - -

3 1 Смешанная  
выносливость 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 45

4 Отдых - - - -

5 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

6 Отдых - - - -

7 Отдых - - - -

Таблица 2
Модельная структура тренировочного микроцикла (2-я неделя) в зимнем переходном периоде

Дни цикла №  
занятий Направленность Специали-

зированность
Координа-
ционная  

сложность
Величина Объем рабо-

ты (мин)

1 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без  

единоборств малая 60

2
Активный отдых 
(любой вид спорта с 
ракеткой)

- - - -

3 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без  

единоборств малая 60

4 Отдых - - - -

5 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без  
единоборств средняя 60

6
Активный отдых 
(любой вид спорта с 
ракеткой)

- - - -

7 Отдых - - - -

Таблица 3
Модельная структура тренировочного микроцикла (3-я неделя) в зимнем переходном периоде

Дни цикла №  
занятий Направленность Специали-

зированность
Координа-
ционная  

сложность
Величина Объем рабо-

ты (мин)

1 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

2 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 60

3 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

4 Отдых - - - -

5 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 60

6 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 60

7 Отдых - - - -



135

2012

03
Таблица 4

Модельная структура тренировочного микроцикла (1-я неделя) в летнем переходном периоде

Дни цикла №  
занятий Направленность Специали-

зированность
Координа-

ционная слож-
ность

Величина Объем рабо-
ты (мин)

1 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

2 Отдых - - - -

3 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 60

4 Отдых - - - -

5 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств средняя 60

6
Активный отдых 
(любой вид спорта с 
ракеткой)

- - - -

6
Активный отдых 
(любой вид спорта с 
ракеткой)

- - - -

7 Отдых - - - -

Таблица 5
Модельная структура тренировочного микроцикла (2-я неделя) в летнем переходном периоде

Дни цикла №  
занятий Направленность Специали-

зированность
Координа-

ционная слож-
ность

Величина Объем рабо-
ты (мин)

1 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 90

2 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 100

3 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 60

4 1 Общая выносливость 
(аэробная) 100% без мяча 100% без едино-

борств малая 100

5 1
Смешанная вынос-
ливость (аэробно-
анаэробная)

100% без мяча 100% без едино-
борств средняя 90

6 Отдых - - - -
7 Отдых - - - -

восстановительный бег; бег 10 мин в низком темпе; 
беговые упражнения 12х60 м, 60% VO2max, отдых 
между повторениями 1 мин; упражнения для мышц 
брюшного пресса – 400 раз; работа в тренажерном 
зале 30 мин.

Подводя итог выше сказанного, необходимо 
отметить, что позитивный тренировочный эффект от 
применения тренировочных нагрузок в переходном 
периоде достигается тогда, когда они обеспечивают 
должное влияние на тренируемые функциональные 
возможности и используются с оптимальным 
дозированием, которое отвечает индивидуальным 
возможностям футболистов.

Активный отдых организуется за счет смены 
двигательной деятельности и смены обстановки (мест 
занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.), 

что способствует, прежде всего, быстрому и полному 
восстановлению. Одна из важных задач переходного 
периода – анализ работы в течение прошедшего 
первого макроцикла и годичного цикла тренировки в 
целом, составление и коррекция планов тренировки, 
лечение травм.

Выводы.
Общая продолжительность переходных периодов 

в годичном цикле в процессе подготовки футбольной 
команды высшей квалификации в течении последних 
лет колебалась от 5,4 до 6,8 недель и в среднем со-
ставляла 6,1 недель.

При подборе средств тренировки в переходных 
периодах необходимо использовать разнообразные 
упражнения неспециализированного характера, на-
правленные на комплексное развитие двигательных 
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качеств, что позволяет изменить характер учебно-
тренировочных занятий и поддерживать их на доста-
точно высоком уровне.

Педагогические наблюдения показали, что вы-
полнение индивидуальных планов подготовки фут-
болистами в переходных периодах годичного цикла 
тренировки способствуют постепенному повышению 
уровня физической и функциональной подготовлен-

ности, что дает возможность плавно подойти к вы-
полнению большого объема тренировочной работы 
на обще-подготовительных этапах подготовительных 
периодов.

Перспективы дальнейших исследований предпо-
лагают моделирование подготовки футболистов выс-
шей квалификации в переходном периоде с учетом их 
игрового амплуа.
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Інформативні критерії психофізіологічних станів борців  

в умовах тренувальної діяльності
Шацьких В.М.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто інформативні критерії 
психофізіологічних станів борців 
в умовах тренувальної діяльності. 
Було досліджено 20 борців висо-
кої кваліфікації. Досліджувались 
особливості здатності до перцеп-
тивного сприйняття та переробки 
інформації. Показано, що у борців 
високої кваліфікації наявність ви-
сокого рівня функціональної рух-
ливості нервових процесів обумов-
лено, насамперед, аналітичним 
стилем сприйняття та переробки 
інформації. У спортсменів з синте-
тичним стилем сприйняття та пе-
реробки інформації виявляються 
знижені значення функціональної 
рухливості нервових процесів.

Шацких В.М. Информативные критерии 
психофизиологических состояний борцов 
в условиях тренировочной деятельности. 
Рассмотрено информативные критерии пси-
хофизиологических состояний борцов в усло-
виях тренировочной деятельности. Было об-
следовано 20 борцов высокой квалификации. 
Исследовались особенности способности к 
перцептивному восприятию и переработке 
информации. Показано, что у борцов высокой 
квалификации наличие высокого уровня функ-
циональной подвижности нервные процессы 
обусловлены, прежде всего, аналитическим 
стилем восприятия и переработки информа-
ции. У спортсменов с синтетическим стилем 
восприятия и переработки информации ока-
зывается сниженные значения функциональ-
ной подвижности нервных процессов.

Shackih V.M. Informative criterion 
of psychophysiological states 
of wrestling in training activity 
condition. The informative criterion of 
psychophysiological states of wrestles in 
training activity condition was considered. 
20 wrestlers of higher qualification were 
examined. The peculiarities of ability to 
perception and information processing 
was study. The presence of higher 
level of functional mobility of nervous 
process of analytics styles of perception 
and information processing in higher 
qualification wrestlers are depend. 
The synthetic styles of perception and 
information processing in athletes with 
increasing of meanings of functional 
mobility of nervous process are 
correlation. 

Ключові слова:
критерії психофізіологічних ста-
нів, борці, переробка інформації.
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Втуп.1

Сучасний розвиток спортивної науки спрямова-
ний на вивчення різних властивостей, які впливають 
на прояв максимальних можливостей спортсменів в 
умовах змагальної діяльності [1,2]. Однак, спортив-
на діяльність пов’язана із наявністю психоемоційних 
факторів, що впливають на ефективність спортивного 
результату [3,4]. 

Враховуючи, що провідною ланкою формування 
психоемоційних реакцій в умовах спортивної діяль-
ності людини є, саме, психофізіологічні функції, слід 
очікувати зв’язок між рівнем психофізіологічного ста-
ну спортсмена та показниками сприйняття і перероб-
ки зорової інформації.

Відомо, що психофізіологічний стан спортсмена 
складається з різних складових. Сучасна спортивна 
боротьба, як одна з один з різновидів єдиноборств 
характеризується високої інтенсивністю фізичних 
навантажень, підвищеними вимогами до системи 
вегетативного енергозабезпечення, координаційних 
здібностей та психоемоційного настрою [1,2]. Вихо-
дячи з структури єдиноборств, і спортивної боротьби, 
зокрема, можна виділити три основні складові пси-
хофізіологічного стану спортсмена як забезпечують 
ефективність виконання діяльності: вегетативна, ко-
ординаційна та емоційна [3,4].

Структура спортивної діяльності єдиноборств на-
лічує елементи психофізіологічних функцій, які вклю-
чають у себе психомоторні, когнітивні та психічні 
компоненти [5]. Стани організму спортсмена, які ви-
никають у процесі спортивної діяльності відобража-
ють інтегральний комплекс елементів функціональної 
системи, відповідальної за її ефективність [6].

Аналіз сучасних досліджень в галузі фізіології 
спорту та спортивної медицини свідчить, що біль-
шість робіт, присвячених єдиноборствам стосують-
© Шацьких В.М., 2012

ся окремих характеристик функціонального стану 
спортсменів в різних умовах тренувальної та змагаль-
ної діяльності [5,6]. 

Однак, на нашу думку, серед багатьох досліджень 
відсутні інтегральні критерії функціонального, і, зо-
крема, психофізіологічного стану спортсменів за ре-
зультатами комплексної оцінки.

Робота виконана за планом НДР Дніпропетров-
ського державного інституту фізичної культури і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було удосконалення інформатив-

них критеріїв психофізіологічних станів борців в умо-
вах тренувальної діяльності.

Матеріали і методи дослідження.
Було досліджено 20 спортсменів-борців високої 

кваліфікації, членів національної збірної команди 
України з греко-римської боротьби. 

Досліджувались особливості здатності до перцеп-
тивного сприйняття спортсменів за методикою визна-
чення поле залежності до зовнішнього середовища в 
умовах сприйняття та переробки інформації [7]. Оці-
нювалось підтвердження інтерференції з боку ірреле-
вантних перцептивних ознак. На моделі вибору серед 
слів, які були різного кольору, спортсмен вибирав ко-
лір чи зміст (модифікований тест Струпа). 

Методика «перцептивна швидкість» визначає 
оцінку швидкості й точності співвіднесення геоме-
тричних фігур з метою ідентифікації, частиною якої є 
тестовий сигнал (фрагмент фігури, який складає 75% 
чи 50% від цілого). Також, дана методика досліджує 
структурність зорового сприйняття, здатність людини 
відображати загальну структуру предмета чи явища, 
сформовану в певний проміжок часу. Дизайн всіх 
тестових проб в даній методиці однаковий: в серед-
ній частині зорового поля розміщуються 4 пронуме-
ровані еталонні геометричні фігури, які складаються 
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з чотирьох рівних відрізків, а над ними – фрагмент 
фігури (тестовий сигнал), який складається з 2-3 від-
різків. Завдання досліджуваного полягає в тому, щоб 
визначити, частиною якої з даних еталонних фігур 
міг би бути даний фрагмент. Відповідь зазначається 
натисканням відповідної (номеру еталона) цифрової 
клавіші спеціальної клавіатури, яка входить до складу 
апаратно-програмного психодіагностичного комплек-
су «Мультипсихометр-05». 

За показником поленезалежності нами було розпо-
ділено спортсменів на дві групи.

Перша група – поленезалежна – рівень показнику 
від 0,8 умовних одиниць та більше. Ця група (12 осіб) 
характеризується поленезалежністю, високім рівнем 
здатності до виділення корисної інформації з інтер-
еферуючого перцептивного фону, підвищеною зава-
достійкістю [7]. 

Друга група – полезалежна – рівень показнику від 
0,79 умовних одиниць та менше. Ця група (8 осіб) 
характеризується полезалежністю, зниженим  рівнем 
здатності до виділення корисної інформації з інтер-
еферуючого перцептивного фону, зниженою завадос-
тійкістю [7].

Для дослідження показників функції зорового 
сприйняття, використовувася 8-кольоровий вариант 
тесту кольорових виборів Люшера в модифікації 
Л.Собчик (метод парних порівнянь). Визначались 
показники працездатності, втоми, тревоги, ексцен-
тричність, концентричність, вегетативний коефіцієнт, 
гетерономність, автономність. Оцінка швидкості та 
точності впізнання слова, закодованого знаковою по-
слідовністю визначалось за 25-пунктовим варіантом з 
5-альтернативним вибором цілісного об’єкту за тес-
том «встановлення закономірностей».

Нейродинамічні функції вивчалися за тестом ви-
значення функціональної рухливості нервовоих про-
цесів. В якості критерію функціональної рухливості 
нервовоих процесів використовувалась переробка 
зорової інформації із зворотнім зв’язком. Завданням 
було відтворення реакції на вибір із зорових подразни-
ків. Швидкість пред’язлення інфоормації залежала від 
швидкості відтворення реакції. Визначали показники: 
динамічність, пропускна здатність та граничний час 
переробки інформації. Даний тест також є складовим 
у апаратно-програмному психодіагностичному комп-
лексі «Мультипсихометр-05».

Результати дослідження.
В табл. 1 наведено середні значення показників 

здатності до перцептивного сприйняття зовнішньої 
інформації у борців високої кваліфікації.

Аналіз табл. 1 свідчить про наявність достовірної 
різниці між показниками поленезалежності та функ-
ціональної асиметрії у борців високої кваліфікації із 
різним рівнем здатності до перцептивного сприйняття 
зовнішньої інформації.

За показником поленезалежності поділ двох груп 
фактично визначає когнітивний стиль сприйняття та 
мислення спортсмена. 

У групі високого рівня поленезалежності (неза-
лежні) виявляється висока здатність до завадостій-

кості та переважно аналітичний стиль сприйняття і 
мислення [7]. 

Група зниженого рівня поленезалежності (залежні) 
виявляється низька здатність до завадостійкості та пере-
важно синтетичний стиль сприйняття і мислення [7].

Отриманий результат свідчить про наявність 
функціональної асиметрії у двох групах спортсменів. 
Високий рівень поленезалежності узгоджується із на-
явністю лівопівкульового домінування, що і визначає 
аналітичний стиль сприйняття і мислення (табл. 1). У 
свою чергу, знижений рівень поленезалежності харак-
теризує правопівкульове домінування, і відображає 
синтетичний стиль сприйняття і мислення (табл. 1).

Таким чином, розподіл спортсменів за ознаками 
сприйняття поленезалежності до зовнішньої інформації 
дозволило виявити два стилі сприйняття і мислення.

Виникає питання стосовно формування психофізі-
ологічних станів у борців високої кваліфікації із різ-
ними стилями сприйняття та переробки інформації.

В табл. 2 наведено середні значення показників 
психофізіологічних функцій, отриманих за 8 кольоро-
вим варіантом тесту кольорових вибірок М.Люшера 
в модифікації Л.Собчик (метод парних порівнянь) у 
спортсменів із різним рівнем здатності до перцептив-
ного сприйняття зовнішньої інформації.

Аналіз табл. 2 свідчить про достовірну різницю 
між досліджуваними групами спортсменів за показ-
никами тривоги і вегетативного коефіцієнту.

Наявність більш високого рівня тривоги і одно-
часно вегетативного коефіцієнту у спортсменів із ви-
соким рівнем здатності до перцептивного сприйняття 
зовнішньої інформації свідчить про стан напруженос-
ті емоційно-вегетативного тонусу (табл. 2). Це у свою 
чергу призводить до виникнення стомлення (табл. 2).

Таки чином, у борців із аналітичним стилем сприй-
няття та мислення виявилось наявність емоційно-
вегетативного напруження 

В табл. 3 наведено середні значення показників не-
йродинамічних функцій, отриманих за тестом функці-
ональної рухливості нервових процесів у спортсменів 
із різним рівнем здатності до перцептивного сприй-
няття зовнішньої інформації.

Аналіз табл. 3 свідчить про наявність кращих зна-
чень функціональної рухливості нервових процесів у 
борців із високим рівнем здатності до перцептивного 
сприйняття зовнішньої інформації. На це вказує до-
стовірно нижчий показник граничного часу переробки 
невербальної інформації (табл. 3). Знижене значення 
показнику часу переробки інформації фактично відо-
бражає зростання швидкісних характеристик функці-
ональної рухливості нервових процесів.

Результати досліджень Коробейнікова Г.В. [8] 
свідчать про відображення у варіативності психофізі-
ологічних параметрів переробки інформації процесу 
регуляторного пошуку кумулятивної адаптації орга-
нізму до змін умов зовнішнього чи внутрішнього се-
редовища. 

Таким чином, наявність у борців високої квалі-
фікації високого рівня функціональної рухливості 
нервових процесів обумовлено, насамперед аналі-
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тичним стилем сприйняття та переробки інформації. 
Ця обставина вказує на компенсаторну особливість 
сприйняття і переробки інформації у борців.

Звертає на себе увагу наявність знижених зна-
чень функціональної рухливості нервових процесів у 
спортсменів з синтетичним стилем сприйняття та пе-
реробки інформації. 

Отриманий результат відображає наявність ком-
пенсаторних взаємозв’язків у системі переробки ін-
формації у спортсменів високої кваліфікації, за ра-
хунок чого погіршання одних психофізіологічних 
функцій компенсується покращанням чи стабілізаці-
єю інших.

Висновки
1. Наявність у борців високої кваліфікації високо-

го рівня функціональної рухливості нервових 
процесів обумовлено, насамперед аналітичним сти-
лем сприйняття та переробки інформації. 

2. У спортсменів з синтетичним стилем сприйняття та 
переробки інформації виявляється знижені значен-
ня функціональної рухливості нервових процесів.

3. У борців із аналітичним стилем сприйняття 
та мислення виявляється наявність емоційно-
вегетативного напруження.

Таблиця 1 
Середні значення показників здатності до перцептивного сприйняття зовнішньої інформації  

у борців високої кваліфікації (n=20)

Показники Високий рівень (n=12) Знижений рівень (n=8)
Поленезалежність (ум.од.) 0,92+0,03 0,63+0,03*
Лівопівкульове домінування(ум.од.) 0,99+0,06 0,88+0,09
Функціональна асиметрія (ум.од.) 16,15+3,52 23,26+4,53*
Загальна ефективність (ум.од.) 1916,48+280,04 2495,10+379,40

Примітка: *-p<0,05, порівняно із спортсменами високого рівня здатності до перцептивного сприйняття.

Таблиця 2 
Середні значення показників психофізіологічних функцій, отриманих за тестом кольорових вибірок  

у спортсменів із різнив рівнем здатності до перцептивного сприйняття зовнішньої інформації (n=20)

Показники Високий рівень (n=12) Знижений рівень (n=8)
Працездатність (ум.од.) 8,58+1,04 9,50+0,92
Стомленість (ум.од.) 4,01+1,92 2,87+0,66
Тривога (ум.од.) 3,16+0,94 1,50+0,65*
Вегетативний коефіцієнт (ум.од.) 15,33+1,48 10,87+1,24*
Гетерономність (ум.од.) 6,51+0,64 7,00+0,62
Автономність (ум.од.) 8,16+0,81 9,87+0,69

Примітка: *-p<0,05, порівняно із спортсменами високого рівня здатності до перцептивного сприйняття.

Таблиця 3 
Середні значення показників нейродинамічних функцій, отриманих  

за тестом функціональної рухливості нервових процесів у спортсменів із різним рівнем здатності  
до перцептивного сприйняття зовнішньої інформації (n=20)

Показники Високий рівень (n=12) Знижений рівень (n=8)

Динамічність (ум.од.) 70,13+4,75 74,96+4,70

Пропускна здатність (ум.од.) 1,86+0,09 1,60+0,08
Граничний час переробки 
інформації (мс) 341,81+21,43 414,28+37,28*

Примітка: *-p<0,05, порівняно із спортсменами високого рівня здатності до перцептивного сприйняття.
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Zmiany zakresu ruchów w stawach kręgosłupa  

i pojemności życiowej płuc oraz ocena bólu u pacjentów  
z chorobą niedokrwienną po by-passach

Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz1, Rachwalik Wojciech2, Bialic Małgorzata1

1Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
2Akademia Medyczna we Wrocławiu

Annotation:
Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, 
Rachwalik Wojciech, Bialic 
Malgorzata: Change of spinal range 
of motion, lungs volume and pain 
evaluation inpatients with ischemic 
heart disease after bypass surgery. 
The purpose of this study is to evaluate 
the changes in range of motion in the 
joints of the spine in the sagittal plane, 
motion of the chest, lung vital capacity, 
minute respiratory rate as well as 
evaluation of pain intensity in men 
after cardiac surgery. The study was to 
evaluate changes in range of motion in 
the joints of the spine in the sagittal plane, 
motion of the chest, lung vital capacity, 
the number of breaths per minute and 
the evaluation of pain intensity in 25 
men with coronary artery disease 
before and after surgery heart bypass. 
Subjects were men aged from 56 to 71 
years, with an average age of 61. The 
study included measurements of joint 
mobility of the spine, chest, lung vital 
capacity and respiratory rate per minute 
and the measurement of pain intensity. 
In male subjects were also interviewed, 
including: personal information (initials), 
age, education, type of work undertaken 
by him, and motor activity.

Болак Евгениус, Болак Бартож, Раква-
лик Вожчик, Биалик Малгоржата.  Из-
менение спинного диапазона движения, 
объема легких и оценки боли больных 
с ишемической сердечной болезнью по-
сле шунтирования. Цель этого изучения – 
оценить изменения в диапазоне движения 
в соединениях позвоночника в сагитталь-
ной плоскости, движении груди, жизненной 
вместимости легких, минутной дыхатель-
ной норме также как и оценке интенсивно-
сти боли у мужчин после кардиохирургии. 
Изучение должно было оценить измене-
ния в диапазоне движения в соединениях 
позвоночника в сагиттальной плоскости, 
движении груди, жизненной вместимости 
легких, число дыханий за минуту и оценки 
интенсивности боли у 25 мужчин с болез-
нью коронарной артерии до и после шунти-
рование сердца. В исследовании принима-
ли участие мужчины в возрасте от 56 до 71 
года, со средним возрастом 61. Изучение 
включало измерения объединенной под-
вижности позвоночника, груди, жизненной 
емкостной и дыхательной нормы легких за 
минуту и измерения интенсивности боли. 
Испытуемые также опрашивались по та-
ким темам: личная информация, возраст, 
образование, вид работы, предпринятой 
им, двигательная деятельность.

Болак Євгеніус, Болак Бартож, 
Раквалік Вожчік, Біалік Малгоржа-
та. Зміна спинного діапазону руху, 
об'єму легенів і оцінки болю хво-
рих з ішемічною сердечною хворо-
бою після шунтування. Мета цього 
вивчення – оцінити зміни в діапазоні 
руху в з'єднаннях хребта в сагіталь-
ній площині, русі грудей, життєвої 
місткості легенів, хвилинній дихаль-
ній нормі, також оцінці інтенсивності 
болю у чоловіків після кардіохірур-
гії. Вивчення повинне було оцінити 
зміни в діапазоні руху в з'єднаннях 
хребта в сагітальній площині, русі 
грудей, життєвої місткості легенів, 
число дихань за хвилину і оцінки 
інтенсивності болю у 25 чоловіків з 
хворобою коронарної артерії до і піс-
ля шунтування серця. У дослідженні 
брали участь чоловіки у віці від 56 
до 71 року, з середнім віком 61. Ви-
вчення включало виміри об'єднаної 
рухливості хребта, грудей, життєвої 
ємнісної і дихальної норми легенів за 
хвилину і виміри інтенсивності болю. 
Випробовувані також опитувалися по 
таких темах: особиста інформація, 
вік, освіта, вид роботи, зробленої їм, 
рухова діяльність.

Key words:
coronary heart disease, by – passes, 
range of motion, vital capacity, 
assessment of pain.

коронарная сердечная болезнь, шунти-
рование, диапазон движения, жизненная 
вместимость, оценка боли.

коронарна сердечна хвороба, шун-
тування, діапазон руху, життєва 
місткість, оцінка болю.

Wstęp 1

Choroba niedokrwienna serca stała się istotnym 
problemem społecznym, gdyż jest przyczyną 
przedwczesnych zgonów mężczyzn w Polsce. Na chorobę 
niedokrwienną choruje około jednego miliona Polaków a 
około 100 tysięcy populacji polskiej rocznie przechodzi 
zawał mięśnia sercowego, z czego 40 tysięcy ze skutkiem 
śmiertelnym (1,3).

Zarówno w Polsce jak i na świecie choroba 
niedokrwienna serca jest przyczyną największej ilości 
zgonów. Według raportu WHO do 1991 roku w Polsce 
(obok Węgier i Rumunii) zanotowano najwyższy 
na świecie stopień wzrostu zachorowalności oraz 
umieralności przez chorobę wieńcową. Na początku lat 90 
w Polsce umieralność mężczyzn z powodu chorób układu 
krążenia była wyższa o 60% od średniej w krajach Unii 
Europejskiej. Sytuacja ta uległa poprawie od roku 1994, 
co nie wpływa na fakt iż choroba niedokrwienna nadal 
pozostała najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn w 
średnim wieku (30% zgonów) a drugą co do częstości 
zaraz po nowotworach przyczyną zgonów kobiet w 
średnim wieku (15% zgonów). Wraz z upływem lat i 
starzeniem się populacji wzrasta występowanie choroby 
niedokrwiennej serca (12).
© Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Rachwalik Wojciech,  
    Bialic Małgorzata, 2012

Materiał i metody badań
Cel pracy
Celem pracy jest ocena zmiany zakresu ruchów 

w stawach kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, 
ruchomości klatki piersiowej, pojemności życiowej płuc, 
minutowa częstość oddechowa jak również ocena natężenia 
bólu u mężczyzn po zabiegach kardiochirurgicznych.

Materiał badań
Badania przeprowadzono u 25 mężczyzn z chorobą 

niedokrwienną serca, przed i po wszczepieniu by-passów 
w Katedrze Kliniki Chirurgii Serca Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Badani mężczyźni byli w wieku od 56 
do 71 lat, przy średniej wieku 61 lat. U pacjentów tych 
przeprowadzono wywiad zawierający: dane osobowe 
(inicjały), wiek, wykształcenie, typ wykonywanej pracy 
i podejmowaną przez niego aktywność ruchową. Typ 
wykonywanej pracy podzielono, na: pracę stojącą i 
siedzącą natomiast rodzaj wykonywanej aktywności 
ruchowej – na: spacery, jazdę na rowerze oraz pływanie.

Metody badań
Pacjentów badano trzykrotnie. Pierwszy raz 

bezpośrednio przed zabiegiem (badanie początkowe), 
drugi raz w trzeciej dobie pooperacyjnej (badanie 
kontrolne) a trzeci raz w ósmej dobie po zabiegu 
operacyjnym (badanie końcowe).
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Badania obejmowały:
Pomiar całkowitej ruchomości kręgosłupa – z 1. 
dokładnością do 0,5 centymetra, według Kilara i Lizisa. 
(6),
Pomiar ruchomości klatki piersiowej podczas 2. 
maksymalnego wdechu i wydechu z dokładnością do 
0,5 centymetra według Kilara i Lizisa (6),
Pomiar pojemności życiowej płuc i częstości oddechów 3. 
na minutę wykonywano za pomocą spirometru Lungtest 
500, firmy MES,
Pomiar natężenia bólu – według skali wzrokowo-4. 
analogowej VAS, 
Analizę statystyczną wyników badań w zakresie zmian 5. 
cech ruchomości kręgosłupa, ruchomości klatki piersiowej, 
danych spirometrycznych oraz odczuć bólowych i wpływu 
charakteru wykonywanej pracy na wartości początkowe 
mierzonych cech przeprowadzono stosując test t-Studenta 
dla prób zależnych. Korelację różnic między stanem 
końcowym i początkowym analizowanych cech od ich 
wartości początkowej oceniano stosując współczynnik 
korelacji r-Pearsona (2). 
Fizjoterapia przed i po zabiegu. 6. 

Etap przedoperacyjny
Przed operacją pacjent był informowany o 

zaplanowanym leczeniu. Na tym etapie nacisk kładło 
się na przygotowanie go do zabiegu, poprzez edukację i 
zapoznanie go z ćwiczeniami leczniczymi. Bardzo ważne 
było nauczenie ćwiczeń oddechowych torem górno- i 
dolnożebrowym, oraz brzusznym, jak również nauczenie 
pacjenta ochrony rany pooperacyjnej i zachowywania 
odpowiednich pozycji ciała podczas kaszlu. Ponadto 
nauka prawidłowego siadu, leżenia oraz zmian pozycji 
ciała (10).

Etap wczesnej rehabilitacji – oddział intensywnej 
terapii ( 1-3 doba po operacji)

Okres przebywania pacjenta na oddziale intensywnej 
terapii wynosił od 1 do 3 dni. Usprawnianie podczas 
tego pobytu polegało na indywidualnych ćwiczeniach 
oddechowych i małych grup mięśniowych. Stosowano 
ćwiczenia przeciwzakrzepowe oraz czynne wolne 
kończyn górnych i dolnych. Kończyny górne podczas 
ćwiczeń pacjent unosił na wysokość barków, zwracano na 
to szczególną uwagę w celu ochrony mostka.  Szybkie 
uruchamianie pacjenta i ćwiczenia oddechowe torem 
przeponowym i dolnożebrowym na tym etapie miały 
na celu: usuwanie zalegającej wydzieliny, zapobieganiu 
zmianom zakrzepowym oraz negatywnym skutkom 
unieruchomienia (np. zapalenia płuc). Pacjentów 
ekstubowanych uczyło się siadania na brzegu łóżka, 
wdrażało się ćwiczenia oddechowe celem wentylacji 
dolnych odcinków płuc oraz usuwaniu zalegającej 
wydzieliny. Stosowano ponadto oklepywanie klatki 
piersiowej, inhalacje oraz próby efektywnego kaszlu i 
w 2 dobie pobytu pionizację przy jego łóżku. Zwracano 
szczególną uwagę podczas wykonywania ćwiczeń na 
ciągłe monitorowanie tętna i ciśnienia (11,12).

Etap rehabilitacji – oddział chirurgiczny ( 3-7 doba 
po operacji).

Już w 3 dobie po zabiegu pacjent (z asekuracją) 
pokonywał jednorazowo 50 metrowy odcinek. Dodatkowo 

odbywał ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające dwa 
razy dziennie po 20 minut oraz kontynuowana była 
rehabilitacja oddechowa (ćwiczenia oddechowe torem 
piersiowym prowadzone w różnych pozycjach a także 
ćwiczenia oporowe w postaci dmuchania przez rurkę 
do butelki napełnionej wodą). W 4 dobie po zabiegu 
kontynuowano ćwiczenia jak w poprzednich dobach z 
dodaniem samodzielnego chodu po odcinku od 75 do 
100 metrów. W dalszych dniach pobytu (5,6 i 7 doba) 
na oddziale szpitalnym pacjent powtarzał stosowaną 
dotychczas rehabilitację z zwielokrotnieniem powtórzeń. 
Celem tych ćwiczeń było przywrócenie ruchomości 
w stawach kręgosłupa i klatki piersiowej, poprawa 
wydolności wysiłkowej oraz wzrost samodzielności (13).

Poza ćwiczeniami stosowano u pacjentów 
fizykoterapię, inhalacje mające na celu rozszerzenie 
oskrzeli i zapobiegające zaleganiu wydzieliny. Podawany 
lek rozcieńczany był roztworem soli fizjologicznej i 
aplikowany za pomocą inhalatora. Inhalacja trwała do 
momentu całkowitego zużycia roztworu kilka razy na 
dobę (4).

Po opuszczeniu szpitala pacjenci otrzymali słowny 
instruktaż opisujący postępowanie po zabiegu. Informator 
ten zawierał wskazówki dotyczące sposobu ochrony 
mostka (dbanie o swą bliznę), konieczność prowadzenia 
co najmniej 20 minutowych ćwiczeń w ciągu dnia bez 
bólu (bez wykonywania skrętów tułowia i zgięcia w bok 
odcinka piersiowego kręgosłupa. Wszystkie procedury 
wykonywane powinny być zgodnie z tym, czego pacjent 
nauczył się przed zabiegiem (9).

Wyniki badań i ich omówienie
Analiza zebranych danych wykazała, że zabieg 

wszczepienia by-passów w istotny sposób upośledzał 
zarówno ruchomość stawów kręgosłupa i klatki piersiowej, 
jak również obniżał parametry spirometryczne oraz miał 
znaczny wpływ na występowanie bólu u wszystkich.

Ruchomość stawów kręgosłupa i klatki piersiowej 
w płaszczyźnie strzałkowej w badaniu kontrolnym była 
wyraźnie niższa w porównaniu z badaniem początkowym. 
Zmniejszenie ruchomości było w tym okresie wysoce 
statystycznie istotne (p<0,01) i dotyczyło wszystkich osób 
z wyjątkiem jednego pacjenta u którego ruchomość nie 
zmieniła się. Natomiast w badaniu końcowym parametry 
te znacznie się zwiększyły ale nadal były niższe niż w 
badaniu początkowym (tab.1).

Podobnie w badaniach kontrolnym i 
końcowym zmalała pojemność życiowa płuc (VC).  
To zmniejszenie było uwarunkowane również wysoką 
istotnością statystyczną ze względu na występujący ból 
klatki piersiowej, przez co pacjenci wykonywali płytsze 
oddechy, nie rozprężając tym samych dolnych płatów 
płuc (ryc. 1).

W badaniu końcowym częstość oddechów 
na minutę (BF) była średnio większa  
w porównaniu z częstością w badaniu początkowym 
(oddechy były płytsze i przez to częstsze). Jednak 
stwierdzony średni wzrost częstości oddechów nie był 
statystycznie istotny (p>0,05). Spowodowane to było 
faktem, że u 7 mężczyzn (28%) częstość oddechów, 
zamiast oczekiwanego wzrostu – zmalała (ryc. 2).
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Praktycznie wszyscy pacjenci w badaniu początkowym 
deklarowali brak bólu (z wyjątkiem jednego mężczyzny, 
który podawał ból słaby). Nic więc dziwnego, że wzrost 
odczuwanego bólu średnio o 3.9 punkta w badaniu 
kontrolnym był statystycznie wysoce istotny. 

W okresie między badaniami kontrolnym a końcowym 
ból zmalał średnio o 1.1 punkta i ta zmiana była również 
statystycznie wysoce istotna, gdyż spadek bólu wystąpił 
w tym czasie u 20 (80%) mężczyzn a u pozostałych 5 
(20%) ból nie uległ zmianie. Odczuwanie bólu w badaniu 
końcowym było nadal średnio wyraźnie większe w 
porównaniu ze stanem początkowym. Średni poziom 
odczuwanego bólu wynosił 2.8 punktów i różnica ta była 

również statystycznie istotna. Należy podkreślić, że u 
żadnego z pacjentów w badaniu końcowym nie wystąpiła 
redukcja odczuwania bólu do stanu początkowego. 
Ustąpienie odczuć bólowych wymagało zatem znacznie 
dłuższego czasu, niż krótki okres leczenia wczesno 
szpitalnego objęty badaniami (tab. 2).

Wpływ wykonywanej pracy na mierzone parametry
Pracę w pozycji siedzącej wykonywały praktycznie 

wszystkie osoby z wykształceniem średnim i wyższym 
(tab. 3).

Badani mężczyźni wykonujący pracę siedzącą 
charakteryzowali się średnio większą ruchomością 
kręgosłupa i klatki piersiowej oraz średnio mniejszymi 
wartościami spirometrycznymi. Jednak tylko w zakresie 

Tabela 1
Przebieg zmian zakresu ruchomości w stawach kręgosłupa i klatki piersiowej oraz parametrów spirometrycznych  

u mężczyzn w kolejnych badaniach

Mierzona cecha
Badanie początkowe

(przed zabiegiem)
Badanie kontrolne (3 

doba po operacji)
Badanie końcowe

(8 doba po operacji)
х odch.std х odch.std х odch.std

Ruchomość kręgosłupa (skłon w 
przód) 8,76 1,98 6,32 2,04 8,04 2,23
Ruchomość klatki piersiowej 3,88 1,27 1,38 0,74 2,82 0,99
Pojemność życiowa płuc (VC) 3,15 0,83 1,85 0,72 2,03 0,60
Częstość oddechów na min (BF) 16,88 5,72 18,74 4,85 18,22 4,80

Ryc. 1 Przebieg zmian wartości średniej pojemności życiowej płuc (VC) u mężczyzn podczas kolejnych badań
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Ryc. 2 Przebieg zmian średniej wartości częstości oddechów na minutę u mężczyzn w kolejnych badaniach
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Tabela 2
Istotność statystyczna zmian w odczuwaniu bólu u pacjentów w okresach między badaniami  

(test t-Studenta dla prób zależnych)

Porównanie Różnica wyników Test Studenta
х odch.std t p

Badanie początkowe – badanie kontrolne 3,9 1,7 11,7 <0,001
Badanie kontrolne – badanie końcowe -1,1 1,1 5,1 <0,001
Badanie początkowe – badanie końcowe 2,8 1,2 11,8 <0,001

Tabela 3 
Poziom wykształcenia a charakter pracy w badanej grupie pacjentów

Wykształcenie Praca
stojąca siedząca razem

podstawowe 4 1 5
zawodowe 4 0 4
średnie 9 5 14
wyższe 2 0 2
razem 19 6 25

Tabela 4
Zależność początkowych wartości ruchomości kręgosłupa i klatki piersiowej oraz  

wartości spirometrycznych od charakteru pracy pacjentów

Mierzona cecha Praca stojąca Praca siedząca Test Studenta
х odch.std х odch.std t p

Ruchomość kręgosłupa 8,21 1,84 10,50 1,38 2,79 0,01
Ruchomość klatki piersiowej 3,79 1,32 4,17 1,17 0,63 0,54
Pojemność życiowa płuc (VC) 3,23 0,92 2,88 0,41 0,91 0,37
Częstość oddechów na min. (BF) 17,08 6,22 16,25 4,11 0,31 0,76

Tabela 5
Korelacja różnic między badaniami początkowym i końcowym analizowanych cech ruchomości kręgosłupa i klatki 

piersiowej oraz parametrów spirometrycznych pacjentów wraz  z oceną jej statystycznej istotności (test t-Studenta dla 
współczynników korelacji)

Mierzona cecha Wsp.  
korelacji

Test Studenta
t p

Skłon w przód -0,01 0,032 0,975
Ruchomość klatki piersiowej -0,63 3,865 0,001
Pojemność życiowa płuc (VC) -0,69 4,611 <0,001
Częstość oddechów na min. (BF) -0,56 3,224 0,004

Tabela 6 
Istotność statystyczna zmian ruchomości kręgosłupa i klatki piersiowej oraz pomiarów spirometrycznych  

u mężczyzn w okresach między badaniami (test t-Studenta dla prób zależnych)

Mierzona cecha Porównanie
Różnica wyników Test Studenta

х odch.std t p
Skłon w przód

Badanie początkowe 
– Badanie kontrolne

-2,44 1,23 9,94 <0,001
Ruchomość klatki piersiowej -2,50 1,41 8,89 <0,001
Pojemność życiowa płuc (VC) -1,30 0,71 9,18 <0,001
Częstość oddechów na min. (BF) 1,86 5,04 1,84 0,078
Skłon w przód

Badanie kontrolne – 
badanie końcowe

1,72 1,31 6,58 <0,001
Ruchomość klatki piersiowej 1,44 1,16 6,22 <0,001
Pojemność życiowa płuc (VC) 0,18 0,48 1,93 0,066
Częstość oddechów na min. (BF) -0,52 4,33 0,60 0,556
Skłon w przód

Badanie początkowe 
– badanie końcowe

-0,72 1,02 3,52 0,002
Ruchomość klatki piersiowej -1,06 0,82 6,46 <0,001
Pojemność życiowa płuc (VC) -1,12 0,63 8,93 <0,001
Częstość oddechów na min. (BF) 1,34 3,93 -1,70 0,101
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ruchomości kręgosłupa zaobserwowana różnica była 
statystycznie istotna (p<0,05) (tab. 4).

Ujemna średnia różnica wyników w tab. 
5 oznaczała, że wartości te średnio malały.  
W badaniu kontrolnym były średnio niższe, natomiast w 
badaniu końcowym rosły- i były średnio wyższe. Różnica 
pomiędzy wartościami początkową i końcową przyjęta 
była, jako miara ich powrotu do zdrowia. Korelacje tych 
różnic podano w tab. 5 i 6.

Jedynie ruchomość kręgosłupa nie korelowała z 
wartością początkową. Pozostałe cechy korelowały 
wyraźnie i wszystkie te korelacje były statystycznie 
istotne i ujemne. Oznaczało to, że mężczyźni z większymi 
wartościami cech (wyższej ruchomości klatki piersiowej, 
większej pojemności życiowej płuc, czy też większej 
częstości oddechów) wykazywali się na ogół mniejszą 
różnicę pomiędzy badaniami początkowym i końcowym 
(szybciej wracali do normy).

W badaniach kontrolnym i końcowym ruchomość 
kręgosłupa i klatki piersiowej oraz parametry 
spirometryczne zmieniały się w kierunku do stanu 
sprzed zabiegu operacyjnego. Zwiększenie się zakresu 
ruchomości (stawów kręgosłupa i klatki piersiowej) było 
tu również wysoce statystycznie istotne (tylko u jednego 
mężczyzny nie wystąpiło zwiększenie ruchomości 
kręgosłupa zaś u drugiego – klatki piersiowej) (tab. 5).

Pojemność życiowa płuc w okresie pomiędzy 
badaniami początkowym a kontrolnym średnio wzrosła. 
Wzrost ten dotyczył 19 (76%) pacjentów, ale fakt, że u 6 
mężczyzn pojemność życiowa płuc malała dalej sprawił, 
że zaobserwowany średni wzrost nie mógł być uznany 
za statystycznie istotny. Zapewne istotność przyrostu 
pojemności życiowej w tym okresie można by stwierdzić 
na znacznie liczniejszym materiale.

Częstość oddechowa (BF) zmalała w okresie między 
badaniami początkowym i końcowym jedynie u 12 

pacjentów (48%), zatem u niecałej połowy badanych, ale 
spadek ten był na tyle duży, że średnia w badaniu końcowym 
była mniejsza, niż w kontrolnym. Zaobserwowana zmiana 
nie była jednak statystycznie istotna. Widać było, że 
dynamika poprawy tego parametru spirometrycznego była 
dosyć wolna i wymagała dłuższego okresu obserwacji. 
Zmiany średnich wartości cech ruchomości kręgosłupa 
i klatki piersiowej oraz parametrów spirometrycznych 
przedstawiono zbiorczo wyrażając średnie w badaniach 
kontrolnym i końcowym w procentach do wartości 
wyjściowych (w badaniu początkowym) (ryc. 3). 

Porównując badania początkowe z końcowym średnia 
różnica wyników wskazywała na ile średnio brakowało 
w badaniu końcowym do stanu sprzed operacji. W 
odniesieniu do analizowanych cech owe braki były 
znaczące statystycznie w przypadku ruchomości 
kręgosłupa i klatki piersiowej oraz pojemności życiowej 
płuc a statystycznie nieistotne w przypadku minutowej 
częstości oddechowej (BF).

Tempo powrotu badanych parametrów do stanu 
sprzed zabiegu (badanie początkowe) można było oceniać 
rozpatrując odsetek pacjentów, którzy ten stan osiągnęli 
w badaniu końcowym. W ruchomości kręgosłupa odsetek 
ten wyniósł 11 (44%) pacjentów, w ruchomości klatki 
piersiowej 5 (20%) mężczyzn, w pojemności życiowej płuc 
(0%), tj.: żadna osoba nie osiągnęła stanu początkowego. 
Częstość oddechów była wyższa w badaniu końcowym od 
badania początkowego u 17 (72%) mężczyzn, natomiast 
częstość oddechowa pozostałych pacjentów – 8 (28%) 
była mniejsza niż w badaniu początkowym.

Zatem cechą, w której pacjenci po zabiegu najszybciej 
dochodzili do stanu początkowego była ruchomość 
kręgosłupa, następną ruchomość klatki piersiowej, 
natomiast pojemność życiowa płuc najwolniej wracała do 
stanu sprzed operacji. Częstość oddechowa zachowywała 
się najbardziej niejednoznacznie.

Ryc. 3 Średnie wartości mierzonych cech ruchomości stawów kręgosłupa i klatki piersiowej oraz  
danych spirometrycznych w badaniach kontrolnym i końcowym u pacjentów wyrażone  

w procentach do wartości badania początkowego
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Dyskusja
Sam zabieg wszczepienia pomostów aortalno-

wieńcowych wpływał u badanych pacjentów 
na obniżenie ruchomości stawów kręgosłupa, 
klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc 
oraz przyczyniał się do powstania dolegliwości 
bólowych ze strony operowanej klatki piersiowej.  
W badaniach własnych wykazano, że mierzona 
ruchomość stawów kręgosłupa była parametrem 
najszybciej powracającym do stanu pierwotnego. 
Godny uwagi był również fakt, iż większość badanych 
mężczyzn, zanim zostali zakwalifikowani do zabiegu 
operacyjnego, wykonywało ciężkie prace fizyczne, które 
sprzyjały utrzymaniu dużej ruchomości kręgosłupa a 
fakt ten mógł przyczynić się do szybkiego powrotu 
tej wartości do stanu pierwotnego. Na szybszy powrót 
pierwotnej ruchomości kręgosłupa miała również wpływ 
płaszczyzna, w jakiej badani byli pacjenci.  Skłon  
w przód wykonywany był w płaszczyźnie strzałkowej, która 
dawała bezbolesną pozycję, a skutek, czego wykonywane 
skłony były pełniejsze. Wyniki przeprowadzonych badań 
miały odzwierciedlenie w badaniach innych autorów, 
którzy zaznaczali, iż interwencja chirurgiczna w obrębie 
klatki piersiowej obniżała jej ruchomość i przyczyniała się 
do powstania krótko ustępujących dolegliwości bólowych 
oraz wiązała się z dłuższym czasem powrotu pojemności 
życiowej płuc mierzonej do wartości przed zabiegiem.

Wpływ rodzaju cięcia w obrębie klatki piersiowej 
na jej ruchomość i natężenie bólu u 35 pacjentów przed 
zabiegiem torakochirurgicznym w Dolnośląskim Centrum 
Chorób Płuc we Wrocławiu badali Mraz i wsp. (8). U 
każdego z nich zmierzono czterokrotnie ruchomość klatki 
piersiowej oraz stopień natężenia bólu. Wszyscy badani 
poddani zostali fizjoterapii przed i pooperacyjnej. W 
pierwszej dobie pooperacyjnej ruchomość klatki piersiowej 
u większości badanych spadła o 50%, tylko 8 pacjentów 
przekroczyło granicę 50%, jednak w kolejnych dobach 
pooperacyjnych ruchomość ta uległa poprawie. W trzeciej 
dobie pooperacyjnej wartość powyżej 50% osiągnęło 
13 osób a w piątej 18 pacjentów. Początkową wartość 
ruchomości klatki piersiowej uzyskało 7 pacjentów. 
Warto przy tym zaznaczyć, że u badanych pacjentów 
stopnień natężenia bólu zmniejszał się z upływającym 
czasem od zabiegu operacyjnego, co mogło mieć wpływ 
na końcowe badanie ruchomości klatki piersiowej. Ból w 
klatce piersiowej podczas oddechu utrudniał im całkowitą 
ruchomość. W badaniach własnych wartość ruchomości 
klatki piersiowej zachowywała się podobnie. W badaniu 
kontrolnym ruchomość klatki piersiowej spadła u 24 
pacjentów, dając wysoką istotność statystyczną, natomiast 
w badaniu końcowym wartość ta wzrosła, jednak była 
niższa u wszystkich pacjentów średnio o połowę.

Badania własne wykazały również, iż średnie natężenie 
bólu pomiędzy badaniami kontrolnym a końcowym 
malało, lecz nadal było większe w badaniu końcowym 
w porównaniu z badaniem początkowym. Należy zatem 
zaznaczyć, iż ustąpienie odczuć bólowych wymagało 
dłuższego czasu, niż zbyt krótki okres objęty badaniami. 
Obniżenie ruchomości klatki piersiowej spowodowane 
było ingerencją chirurgiczną, która niosła za sobą 

znaczny ból podczas oddychania, przez to pacjenci nie 
mogli wykonywać głębokich oddechów a tym samym 
mechanika klatki piersiowej była osłabiona.

Podobne badania wykonano w szpitalu 
Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach. Szczegielniak 
i wsp. (13) mierzyli wartości spirometryczne u 36 chorych 
przed i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. 
Stwierdzili, iż zabieg kardiochirurgiczny zaburzał u 
pacjentów czynność wentylacyjną płuc wpływając na 
obniżenie pojemności życiowej. Badania te potwierdziły 
również skuteczność stosowanej rehabilitacji, szczególnie 
oddechowej na poprawę ruchomości klatki piersiowej i 
pojemności życiowej płuc.

Wpływ CABG na pojemność życiową płuc w 
Klinice Kardiochirurgii i Klinice Chorób Wewnętrznych 
Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu 
Specjalistycznym w Bytomiu badała Mucha i wsp. 
(7). Spirometrycznym badaniom układu oddechowego 
poddała 17 mężczyzn i 12 kobiet, którzy zostali 
zakwalifikowani do wszczepienia by-passów (9 kobiet i 
12 mężczyzn) i wymiany zastawki aortalnej (3 kobiety i 
5 mężczyzn). Pacjenci poddani zostali rehabilitacji przed- 
i pooperacyjnej. U badanych pacjentów przed zabiegiem 
oraz po 10 dniowej rehabilitacji zmierzono pojemność 
życiową płuc. Wyniki badań potwierdziły, iż pojemność 
życiowa płuc potrzebowała czasu, by powrócić do wartości 
początkowej a na jej poprawę istotny wpływ wywierała 
właściwie stosowana rehabilitacja. Badania własne 
również wykazały obniżenie pojemności życiowej płuc 
u pacjentów po by-passach. Istotny wpływ na obniżone 
wskaźniki miał sam zabieg, podczas którego zastosowane 
było krążenie pozaustrojowe, wyłączające płuca i serce 
pacjenta, co w rezultacie doprowadziło do nierozprężenia 
płuc i spadku parametrów spirometrycznych oraz 
znacznego bólu klatki piersiowej, przez który pacjenci 
wykonywali płytsze oddechy, nie rozprężając tym samych 
dolnych płatów płuc.

Ocenie wydolności układu oddechowego w obserwacji 
krótko- i długoterminowej w Klinice Chirurgii Serca 
Akademii Medycznej we Wrocławiu poddali Rachwalik 
i wsp. (10). W tym celu zbadani zostali pacjenci po 
różnych rodzajach chirurgicznej rewaskularyzacji 
mięśnia sercowego. W skład badanej grupy wchodziło 26 
pacjentów operowanych bez krążenia pozaustrojowego 
(OPCAB) oraz 30 pacjentów po CABG. Autorzy po 
zabiegu oceniali zmiany w układzie krążenia w 5 dobie 
(badanie początkowe) oraz po 2 i 5 miesiącach (badania 
kontrolne I i II) oraz po 6 miesiącach (badanie końcowe). 
Pojemność życiowa płuc w pierwszym badaniu u 
obu badanych grup zmalała aż o 51%, natomiast po 2 
miesiącach nastąpił wzrost mierzonego parametru w 
kierunku wartości początkowej, u pacjentów po OPCAB 
VC wzrosło o 72% a u pacjentów po CABG – o 73,1%. 
W badaniu końcowym po 6 miesiącach od zabiegu 
stwierdzono, iż tylko niewielkie zmiany w mierzonych 
parametrach: u pacjentów z zastosowaniem krążenia 
pozaustrojowego pojemność życiowa płuc wzrosła 
do 85,6% a u pacjentów operowanych bez krążenia 
pozaustrojowego do 78,2% wartości mierzonej przed 
zabiegiem. Badania tych autorów, jak również badania 
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własne potwierdziły spadek pojemności życiowej płuc na 
skutek przeprowadzenia zabiegu kardiochirurgicznego. 

Kazimierska i wsp. (5) badali również zmianę 
parametrów oddechowych u pacjentów po CABG. W 
badaniach uczestniczyło 32 mężczyzn rehabilitowanych 
po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych oraz 
w grupie kontrolnej 32 zdrowych mężczyzn. Wszyscy 
chorzy przeszli przez program rehabilitacji przed- i 
wczesnej po zabiegowej. U pacjentów zbadana została 
pojemność życiowa płuc. Analizowano wielkości 
parametrów uzyskanych przez chorych przed, w 7 dobie 
i po 3 miesiącach po zabiegu i porównano je z wynikami 
zdrowych mężczyzn. Porównując wielkości badanych 
parametrów oddechowych za pomocą spirometru przed 
operacją, w 7 dobie i po 3 miesiącach, po operacji autorzy 
zaobserwowali, że po 7 dniach po zabiegu nastąpił dość 
znaczny spadek (od 18% do 23%) wartości pojemności 
życiowej płuc, natomiast po 3 miesiącach nastąpił 
statystycznie istotny wzrost mierzonych parametrów (od 
13% do 23%).

W przypadku badań Kazimierskiej i wsp. (4) i 
Rachwalika i wsp. (10), jak i badań własnych zauważono 
znaczne podobieństwa. Wszystkie badania wykazały, iż 
wszczepienie by-passów powodowało istotne obniżenie 
wartości pojemności życiowej płuc, która wracała do stanu 
pierwotnego dopiero po kilku miesiącach po wykonaniu 
zabiegu.

Wnioski
Pacjenci wykonujący pracę siedzącą charakteryzowali 1. 
się wyższą ruchomością stawów kręgosłupa w 
płaszczyźnie strzałkowej i klatki piersiowej oraz 
niższymi wartościami spirometrycznymi.

Zakres ruchomości stawów kręgosłupa w płaszczyźnie 2. 
strzałkowej po wszczepieniu by-passów znacznie 
się obniżył, jednak był bliski wartości początkowej 
w badaniach kontrolnym – (3 doba po operacji), 
natomiast w badaniu końcowym (8 doba po zabiegu) 
u 44% pacjentów wartość ta równała się z wartością 
początkową .
Przeprowadzone badanie kontrolne wykazało, że zabieg 3. 
wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych obniżył 
o ponad połowę wartość życiowej pojemności płuc u 
wszystkich badanych pacjentów. Parametr ten pomiędzy 
badaniem kontrolnym  a końcowym wzrastał u 19 
mężczyzn, jednak u żadnego z nich nie zaobserwowano 
powrotu do wartości początkowej co oznaczało, że 
mierzony wskaźnik potrzebował dłuższego czasu by 
powrócić do stanu z badania przed zabiegiem. 
Przeprowadzony zabieg spowodował, że podczas 4. 
badania kontrolnego poziom natężenia bólu wzrósł u 
wszystkich pacjentów, średnio o 3.9 punktu w okresie 
między badaniem kontrolnym a końcowym ból zmalał 
u 20 badanych mężczyzn o1.1 punktu jednak u żadnego 
z pacjentów w badaniu końcowym nie wystąpiła 
redukcja odczuwanego bólu.
Ból, który był wynikiem przecięcia mostka podczas 5. 
zabiegu CABG spowodował u wszystkich pacjentów 
obniżenie ruchomości klatki piersiowej o ponad połowę 
w badaniu kontrolnym, lecz wczesna rehabilitacja 
spowodowała, że u 20% badanych mężczyzn w badaniu 
końcowym wartość ta wróciła do stanu pierwotnego.
Z przeprowadzonych badań wynikało, iż w badaniu 6. 
kontrolnym częstość oddechów na minutę zmalała u 
12 pacjentów a w końcowym, wartość tego parametru 
była wyższa od wartości sprzed zabiegu.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Журнал
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

СТАТТІ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ
Текст обсягом 8 і більше  сторінок формату А4  українською (або російською, польською, англійською) мовою надси-

лати електронною поштою в редакторі WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, 
інтервал 1,5. 

До статті можна додавати графічні матеріали.  Діаграми (бажано кольорові), малюнки, схеми виконувати з можливістю 
редагування в WORD, Excel (шрифт 10) або у вигляді окремих файлів у форматі jpg (300x300dpi). 

Формули (шрифт 10) - редактори формул: MathType Equation, MathMagic Pro Equation, Microsoft Equation. 
Фото - в окремому файлі у форматі jpg (300x300dpi).

 
Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 500-600 знаків. Структура анотації: мета, матеріал, результат. 
Ключові слова: ( 5-6 слів). 
Навести переклад прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. 
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена  стаття).

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло навести - 

матеріал і методи дослідження, організація дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5-7) у відповідності до Міжнародного стандарту українською, російською або англійською мовою. Для 

джерел на інших мовах додавати паралельну назву англійською.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.
Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. журналу. 
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку 

надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Web-сторінки: 

     http://www.sportpedagogy.org.ua - головна сторінка журналу;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org 

Довідка: тел.: (057) 755-73-58; факс: (057) 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
Skype: yermakov_sergey
поштова адреса: Єрмаков  Сергій Сидорович, а/с 11135, м.Харків-68, 61068.
e-mail: sportart@gmail.com 

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ
Журнал відкритий для вільного користування. 
Всі статті доступні для читання, завантаження і друку (http://www.sportpedagogy.org.ua).
Представляючи статтю для публікації, автор тим самим:

Погоджується на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (угода про передачу прав на публікацію - 
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/soglashenie.html);
Погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових публікацій 
(http://www.icmje.org/urm_main.html).

Конфлікт інтересів, біомедична етика
Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме або непряме відношення до публікації статті або відомостей, що містяться в 

ній, вирішуються відповідно до законодавства України у сфері інтелектуальної власності (http://sips.gov.ua/ua/normative_
acts.html).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових 
публікацій (http://www.icmje.org/urm_main.html).
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