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Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності 

збірних чоловічих студентських команд з баскетболу
Андрюшина Л.Л., Іващенко О.О.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Метою роботи є розширення да-
них про поєднання психологічної, 
фізичної та спортивної підготовле-
ності спортсменів з ігрових видів 
спорту у навчально-тренувальному 
процесі в умовах навчання у ви-
щих навчальних закладах. В до-
слідженні приймали участь  24 
спортсмена, юнаки 18 – 21 років, 
різної кваліфікації (КМС – 9 чол.; 
І розряд – 12 чол.; ІІ розряд – 3 
чол.). Доведено, що ефективність 
спортивно-ігрової діяльності з 
ігрових видів спорту буде тоді про-
дуктивна, коли є перехід у стосун-
ках між лідируючими та відомими 
гравцями від «суб’єкт – об’єктних» 
до «суб’єкт – суб’єктних». Визна-
чено, що головною передумовою 
досягнення ефективності змагаль-
ної діяльності є випереджальне ви-
явлення та формування лідерської 
поведінки у гравців збірних команд 
з ігрових видів спорту, де лідерство 
є поведінковий процес взаємодії на 
окремих осіб або команди з метою 
досягнення встановленої мети.

Андрюшина Л.Л., Иващенко Е.А. Лидерство 
как фактор эффективности спортивно-
игровой деятельности сборных мужских 
студенческих команд с баскетбола. Це-
лью работы является расширении данных об 
объединении психологической, физической и 
спортивной подготовки спортсменов игровых 
видов спорта в учебно-тренировочном про-
цессе при обучении в высших учебных заве-
дениях. В исследовании принимали участие 
24 спортсмена, юноши 18 – 21 лет, разной 
квалификации (КМС – 9 чел., І розряд – 12 
чел., ІІ розряд – 3 чел.). Доказано, что эффек-
тивность спортивно-игровой деятельности в 
игровых видах спорта будет тогда продуктив-
на, когда существует переход в отношениях 
между лидирующими и ведомыми игроками 
от «субъект – объективных» к «субъект – 
субъективных». Определено, что главным 
условием достижения эффективности сорев-
новательной деятельности является опере-
жающее выявление и формирование лидер-
ского поведения у игроков сборных команд с 
игровых видов спорта, где лидерство являет-
ся поведенческий процесс взаимодействия 
на отдельных игроков или команды для до-
стижения установленной  цели.

Andryushina L.L., Ivaschenko 
O.A. Leadership as factor of men’s 
student basketball team sports and 
games activities efficiency. The main 
goal of study is extension of information 
about combining psychological, athlete’s 
physical and sports fitness qualification 
in playing sports in training process 
while studying in university. This study 
took place on 24 athletes, boys 18 – 21 
years of different skills (the candidate 
for the master of sports – 9, first-class 
sportsman – 12, second-class sportsman 
– 3). It is proved that the effectiveness 
of sports and gaming activities in team 
sports will then be productive when 
there be a switch in the relationship 
between leading and famous players 
from the “subject – object” to “subject 
-subjective “. It was determined that the 
main precondition for the effectiveness 
of competitive activity is before head 
identification and formation of leadership 
behavior in teams players of team 
sports, where leadership is behavioral 
interaction process for individuals or 
teams to achieve established goals.

Ключові слова:
особистість, лідерство, спілку-
вання, змагання, ефективність, 
взаємодія.

личность, лидерство, общение, соревнова-
ние, эффективность, взаимодействие.

personality, leadership, communication, 
competition, efficiency, interaction.

Вступ.1

Спортивна діяльність студентських команд но-
сить колективний характер та протікає при участі всіх 
гравців та тренера. На формування психологічного 
клімату між гравцями в студентських командах 
з ігрових видів спорту впливають об’єктивні та 
суб’єктивні фактори, а також роль соціально-
психологічних факторів. Одним з таких факторів є 
лідерство, психологічна сумісність міжособистісні 
відносини в діадах, адекватність самооцінки в команді 
[6, 7]. Тренерам-викладачам важко орієнтуватись в 
складних соціально-психологічних проблемах, які ви-
никають в процесі підготовки команди та особливо в 
процесі змагальної боротьби. 

Змагальна діяльність в ігрових видах спор-
ту характеризується екстремальними умовами: 
безпосереднім контактом з суперником, необхідністю 
взаємодіяти і розуміти одне одного під час гри, жор-
стким лімітом часу і т.п., що пред’являє високі вимоги 
до емоційної стійкості гравців [8]. Ігрова ефективність 
включає ряд показників, загальноприйнятих в спор-
тивних іграх: активність, результативність, взаємодія, 
помилки, час гри [1].

Основними факторами які визначають ефективність 
змагальної діяльності є: 

технічна майстерність, рівень якої залежить від • 
об’єму вміння, раціональності технічних дій та ін-
дивідуальних особливостей виконання рухових на-
виків, що дає перевагу над суперниками [1].

© Андрюшина Л.Л., Іващенко О.О., 2012

функціональний стан організму спортсмена, який • 
забезпечує можливість мобілізації резервних мож-
ливостей організму та є базовим фундаментом ру-
хової діяльності у спорті [3].
тактика спортивної діяльності, яка базується на ін-• 
телектуальній діяльності спортсмена, що обумовле-
но загальними особливостями змагань: активність 
протидії суперника, ліміт часу на прийняття рішен-
ня, рефлективність мислення [5].

Особливої уваги потребує питання про можливість 
ліній лідируючої поведінки в критичні моменти зма-
гання, наприклад при рівному рахунку на останніх 
хвилинах зустрічі, мінімальному розриві, який 
потрібно зрівняти, мінімальної переваги, який треба 
утримати. В усіх цих ситуаціях лідируюча поведінка 
може визначатись в мобілізації всіх фізичних та во-
льових можливостей партнера, в межах рухової 
активності, в “жорсткому” утриманні гравців супер-
ника, в скованості ініціативі декілька гравців суперни-
ка (“відтягування ” їх на себе) з наданням можливості 
свої партнерам для атаки, в проявленні особистої 
ініціативі в оборонних діях [3, 6, 8]. Тому тренер по-
винен враховувати, те що кожен спортсмен в своєму 
розвитку може володіти відповідними претензіями до 
визначеної ігрової ролі. Задача тренера складається 
з того, щоб розвити ці здібності, укомплектувавши 
спортивний колектив з урахуванням індивідуальних 
можливостей та сумісності окремих гравців. 

Робота виконана у межах держбюджетної наукової 
теми Дніпропетровського Державного інституту 
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фізичної культури і спорту згідно теми 2.6. «Теоретико-
медичні основи удосконалення тренувального проце-
су та змагальної діяльності в структурі багаторічної 
підготовки спортсменів» (номер державної реєстрації 
0111U001168) зведеного плану НДР у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 – 2015 рр. 

 Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було розробка авторської про-

грами формування лідерських проявів спортсменів з 
ігрових видів спорту збірних команд вищих навчаль-
них закладів (не фізкультурного профілю).

Методи й організація досліджень.  З метою 
дослідження ефективності авторської програми, нами 
було проведено педагогічний експеримент, в яко-
му гравці збірних команд з баскетболу, які увійшли 
до складу контрольної групи (КГ, n = 12) займались 
за загальноприйнятою програмою навчально-
тренувального процесу, а гравці збірної команди з 
баскетболу основної групи (ОГ, n = 12) займались за 
запропонованою авторською програмою відповідно. 
Дослідження проводилось в вищих навчальних 
закладах м. Дніпропетровська. Обстеження 
проводилось на початку та наприкінці навчального 
року. В досліджені використовувались методи 
вивчення, аналізу і узагальнення спеціальної науково-
методичної літератури та документальних матеріалів, 
педагогічні методи досліджень, психодіагностичні 
методи досліджень, соціометричний метод 
досліджень, контролюючий метод спостереження, 
методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
На рисунку 1. представлена структура та 

зміст авторської програми, яку ми впровадили 
в педагогічний експеримент. Про ефективність 
лідерства судять по об’єктивному показнику – 
результату, продукту спортивної діяльності. Вплив 
лідерської поведінки в змагальній діяльності 
відбувається через обмін інформацією, в середині 
команди, який обов’язково припускає вплив на 
поведінку партнерів. Комунікативний вплив, який тут 
виникає, є психологічна взаємодія одного учасника 
комунікативного процесу на другого з метою 
зміни його поведінки, або уявлень. Ефективність 
комунікацій вимірюється саме тим, наскільки вдалий 
вплив. Виявлення ефективності змагальної діяльності 
від переважаючого типу поведінки в команді в 
процесі змагальної боротьби відбувається за рахунок 
продуктивного та зменшення не продуктивного 
спілкування. Пропонована авторської програми має на 
меті вирішення ряду завдань, серед яких основним є 
надання практикуючому тренеру змоги зорієнтуватися 
у розмаїтті існуючих програм направлених на 
регуляцію міжособистісних відношень в середині 
спортивної команди та вибрати оптимальні для 
даного контингенту спортсменів, в залежності від 
поставлених завдань та з врахуванням навчально-
тренувального процесу в умовах навчання у вищих 
навчальних закладах.

Для підвищення рівня  психофізіологічних харак-
теристик професійно важливих якостей, в підготовці 

спортсменів-гравців ми використовували ігрову 
терапію направлену на формування фізичних якостей 
та удосконалення техніко-тактичних дій, при цьому, 
акцентували увагу на вихованні особистісних яко-
стей спортсменів. Такий вид специфічної спортивної 
ігрової діяльності є свідомою діяльністю, яка направ-
лена на досягнення поставленої мети, що потребує 
проявлення спеціальних якостей спортсмена. 

З метою виявлення ефективності змагальної 
діяльності від переважаючого типу поведінки в сту-
дентських командах з баскетболу за рахунок рішення 
оперативних задач, які носять вибірковий характер в 
зв’язку з продуктивним спілкуванням в середині гру-
пи під час змагальної боротьби, було зафіксовано та 
інтерпретовано результати п’яти ігор (згідно календа-
рю змагань).

В процесі змагальної боротьби  спортсмен 
використовує тільки ту інформацію, яка необхідна 
йому в даний момент та в даній ситуації. Відбувається 
процес фільтрації цієї інформації, виділення важли-
вих елементів, придання їм певної значності (суттєва/
несуттєва для прийняття рішення). 

Аналізуючи данні представлені в табл.1 
баскетболістів основної та контрольної груп, були 
виявлені зворотні кореляційні взаємозв’язки простої 
зорово-моторної реакції та орієнтуючої категорії 
спілкування  r=-0,66 при p<0,05 у 3 та 4 іграх, та  r=-
0,64 при p<0,05, відповідно, rкр=0,532 при p<0,05 
для n=12, що свідчить про інформативність даних 
показників.

Аналогічний зворотній кореляційний взаємозв'язок 
в показниках між: орієнтуючою категорією 
спілкування та :

простої аудіо-моторній реакції в ОГ (r=-0,71; p<0,01) • 
у 2, 3, 4 та 5 грі;
в показниках між орієнтуючою категорією спілку-• 
вання та  складної зорово-моторній реакції в ОГ 
(r=-0,71; p<0,01) у 2, 3, 4 та 5 грі, та в КГ (r=-0,59;  
p<0,05; r=-0,89; p<0,01) у 1, 3 та 4 грі;
в показниках між орієнтуючою категорією спілку-• 
вання та часу моторній реакції в ОГ (r=-0,71; p<0,01) 
у 2, 3, 4 та 5 грі.

Аналізуючи данні представлені в табл. 2 
баскетболістів основної та контрольної груп, були 
виявлені зворотні кореляційні взаємозв’язки між сти-
мулюючою категорією спілкування та сенсомотор-
ними реакціями стимулюючої категорії спілкування 
та: – простої зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; 
p<0,05; r=-0,73; p<0,01) в 1, 3, 4 та 5 грі;

простої аудіо-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; • 
r=-0,73; p<0,01)  у 1, 2, 3, та 5 грі, та в КГ (r=-0,60;  
p<0,05) у 2 грі;
складної зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,71; • 
p<0,01) у 1, 2, та 3 грі та в КГ (r=-0,60;  p<0,05; r=-
0,72; p<0,01) у 1, 3 та 4 грі;
часу моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; r=-0,73; • 
p<0,01) у 1, 2, 3 та 5 грі. 

rкр=0,532 при p<0,05 для n=12, що свідчить про 
інформативність даних показників.
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Рис.1. Структура, зміст, та послідовність запропонованої авторської програми форму-
вання лідерських проявів спортсменів різної кваліфікації з ігрових видів спорту збірних 

команд вищих навчальних закладів (не фізкультурного профілю)  

Мета – виявлення та розвиток                                                                                     
 проявів та якостей лідерської поведінки                          
                                                                                     Формування команди

  Навчально-тренувальні                                            Діагностика спортивної                                    
                 заняття                         Ранжирування                   команди
                                                              гравців                         Методи:
                                                                                           • спостереження;
                                                                                           • метод тестів;
       Спортивно-масова                                                  • анкетне опитування;
                 робота                                                              • соціометрія
                                                                                                            
                                                                                                                                              
                                                                    Ведучі                             
                                                                     гравці                                     
             Дозвілля                                        Відомі
     студентів-спортсменів               
          (особистий час)                      
                                                              
    
                                                                Критерій результативності впливу:                        
     Організаційні форми               • соціально-психологічний клімат в команді;   
                                                           • взаємозв’язок психічних властивостей та
                                                             поведінки гравців;                                                                                  
      Методи впливу:                       • взаємодія гравців в процесі змагальної
                                                                         боротьби, через обмін інформацією              
       • переконання;
       • приклад;                                                        
       • заохочення;                                                   Контроль                       
       • примус;                                                          Оцінка
       • ігрова терапія                                                Прогноз    
                                                                                 Діагностика
         
                                                                       
                                                              Змагальна діяльність            
                                                                               

Рис.1. Структура, зміст, та послідовність запропонованої авторської 

програми формування лідерських проявів спортсменів різної кваліфікації з 

ігрових видів спорту збірних команд вищих навчальних закладів (не 

фізкультурного профілю)  

З метою виявлення ефективності змагальної діяльності від 

переважаючого типу поведінки в студентських командах з баскетболу за 

рахунок рішення оперативних задач, які носять вибірковий характер в зв’язку 
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Таблиця 1
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів з спілкуванням  

в процесі змагальної боротьби в баскетболі (орієнтуюча категорія спілкування), n = 24

Показники Проста зорово-
моторна реакція, мс

Проста аудио-
моторна реакція, мс

Складна зорово-
моторна реакція, мс

Час моторної реакції, 
мс

О
Г 

(n
=1

2) 1 гра -0,45 -0,48 -0,50 -0,50
2 гра -0,52 -0,75** -0,71* -0,84**
3 гра -0,70* -0,82** -0,81** 0,73**
4 гра -0,66* -0,72** -0,77** -0,66*
5 гра -0,53 -0,75** -0,75** -0,77**

К
Г 

 
(n

=1
2)

1 гра -0,64* -0,26 -0,63* -0,22
2 гра -0,12 -0,56 -0,57 -0,20
3 гра -0,42 -0,33 -0,89** 0,04
4 гра -0,30 -0,39 -0,59* -0,22
5 гра -0,40 -0,22 -0,50 -0,11

Примітки:   rкр=0,532 при p<0,05 для n=12; r=-0,66 при p<0,05; 
  r=-0,71 при p<0,01;  r=-0,59 при p<0,05;  r=-0,89 при p<0,01.
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Таблиця 2
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів з спілкуванням  

в процесі змагальної боротьби в баскетболі (стимулююча категорія спілкування), n = 24 

Показники Проста зорово-
моторна реакція, мс

Проста аудио-
моторна реакція, мс

Складна зорово-
моторна реакція, мс

Час моторної 
реакції, мс

О
Г 

(n
=1

2) 1 гра -0,75** -0,73** -0,67* -0,73**
2 гра -0,46 -0,68* -0,62* -0,58*
3 гра -0,66* -0,88** -0,85** -0,80**
4 гра -0,70* -0,50 -0,55 -0,39
5 гра -0,69* -0,65* -0,54 -0,68*

К
Г 

 (n
=1

2) 1 гра -0,32 -0,22 -0,72** -0,04
2 гра -0,42 -0,66* -0,70* -0,03
3 гра -0,09 -0,33 -0,64* -0,25
4 гра -0,06 -0,46 -0,60* -0,04
5 гра -0,37 -0,35 -0,57 -0,18

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12;
r=-0,58 при p<0,05; 
r=-0,73 при p<0,01; 
r=-0,60при p<0,05;
r=-0,72 при p<0,01

Таблиця 3
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів з спілкуванням  

в процесі змагальної боротьби в баскетболі (оцінно-експресивна (позитивна) категорія спілкування), n = 24 

Показники Проста зорово-
моторна реакція, мс

Проста аудио-моторна 
реакція, мс

Складна зорово-
моторна реакція, мс

Час моторної 
реакції, мс

О
Г 

(n
=1

2) 1 гра -0,80** -0,88** -0,83** -0,83**
2 гра -0,67* -0,77** -0,74** -0,71**
3 гра -0,79** -0,84** -0,90** -0,75**
4 гра -0,49 -0,58* -0,55 -0,55
5 гра -0,64* -0,70* -0,75** -0,71**

К
Г 

 (n
=1

2) 1 гра -0,11 -0,19 -0,41 -0,15
2 гра -0,23 -0,39 -0,62* -0,01
3 гра -0,31 -0,04 -0,41 -0,05
4 гра -0,08 -0,39 -0,55 -0,07
5 гра -0,21 -0,28 -0,29 -0,12

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12;
r=-0,58при p<0,05; 
r=-0,71 при p<0,01; 
r=-0,62 при p<0,05

Таблиця 4
Взаємозв’язок сенсомоторних реакцій спортсменів з спілкуванням  

в процесі змагальної боротьби в баскетболі (оцінно-експресивна (негативна) категорія спілкування), n = 24

Показники Проста зорово-
моторна реакція, мс

Проста аудио-моторна 
реакція, мс

Складна зорово-
моторна реакція, мс

Час моторної 
реакції, мс

О
Г 

(n
=1

2) 1 гра -0,82** -0,49 -0,40 -0,57
2 гра -0,57 -0,70* -0,64* -0,57
3 гра -0,58 -0,79** -0,88** -0,68*
4 гра -0,22 -0,61* -0,60* -0,59*
5 гра -0,83** -0,79** -0,72** -0,78**

К
Г 

 (n
=1

2) 1 гра -0,44 -0,47 -0,62* -0,08
2 гра -0,12 -0,42 -0,28 -0,16
3 гра -0,06 -0,20 -0,62* -0,02
4 гра -0,02 -0,28 -0,40 0,27
5 гра -0,50 -0,44 -0,83** -0,09

Примітки: rкр=0,532 при p<0,05 для n=12;
r=-0,59 при p<0,05; 
r=-0,72 при p<0,01; 
r=-0,62 при p<0,05; 
r=-0,83 при p<0,01
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Аналізуючи данні представлені в табл. 3 

баскетболістів основної та контрольної груп, були 
виявлені зворотні кореляційні взаємозв’язки оцінно-
експресивної (позитивної)  категорії спілкування та: – 
простої зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; 
r=-0,71; p<0,0 ) в 1, 2, 3 та 5 іграх;

простої аудіо-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; • 
r=-0,71; p<0,01) у  1, 2 та 3 грі; 
складної зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,71; p<0,01) • 
у 1, 2, та 5 грі, та в КГ (r=-0,62;  p<0,05) у 2 грі;
часу моторної реакції в ОГ (r=-0,58; p<0,05; r=-0,71; • 
p<0,01) у 1, 2, 3 та 5 грі.

rкр=0,532 при p<0,05 для n=12, що свідчить про 
інформативність даних показників.

Аналізуючи данні представлені в табл. 4. 
баскетболістів основної та контрольної груп, були 
виявлені зворотні кореляційні взаємозв’язки оцінно-
експресивної (негативної)  категорії спілкування та:

простої зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,58; • 
p<0,05; r=-0,72; p<0,01) в 1 та 5 іграх;
простої аудіо-моторної реакції в ОГ (r=-0,59; p<0,05; • 
r=-0,72; p<0,01) у  3, 4 та 5 грі; 
складної зорово-моторної реакції в ОГ (r=-0,59; • 
p<0,05; r=-0,72; p<0,01) у 2, 3, 4, та 5 грі, та в КГ (r=-
0,62;  p<0,05 r=-0,83; p<0,01) у 1, 3 та 5 грі;
часу моторної реакції в ОГ (r=-0,59; p<0,05; r=-0,72; • 
p<0,01) у 2, 3, 4 та 5 грі.

rкр=0,532 при p<0,05 для n=12, що свідчить про 
інформативність даних показників.

Аналізуючи кореляційний взаємозв’язок сенсомо-
торних реакцій спортсменів-гравців з спілкуванням 

в процесі змагальної боротьби з баскетболу вияв-
лено зворотно-пропорційний взаємозв’язок. Та-
ким, чином чим більш спортсмен налаштований 
на реалізацію оперативної задачі, тим менш він 
витрачає свої дії на непродуктивне висловлювання, 
а концентрується на діях. Встановлено, що протягом 
тренувальної діяльності спостерігається зростання 
показника міри організації системи сприйняття та 
переробки інформації у спортсменів з різним рівнем 
психофізіологічного стану.

Висновки. 
Позитивні зміни щодо формування лідерських 

проявів за рахунок спілкування в середині команди, в 
процесі тренувальної та змагальної діяльності збірних 
команд з баскетболу, є свідченням ефективності 
авторської програми, якa застосовна для розвитку 
психологічних та професійних якостей спортсменів-
гравців. Використання ігрової методики в навчально-
тренувальному процесі шляхом включення 
спеціалізованих рухливих ігор, які відображують 
ситуації спортивних ігор, обов’язково веде до 
оптимізації тренувального процесу. 

На основі отриманих результатів намічено на-
правлення подальших досліджень, що зводиться до 
постійного контролю психологічної атмосфери в 
чоловічих збірних командах з ігрових видів спор-
ту (баскетболу, волейболу, міні-футболу, гандболу) 
в умовах навчання у вищих навчальних закладах 
(не фізкультурного профілю), в зв’язку з посиленою 
педагогічною роботою зі спортсменами-гравцями які 
займають різні статуси в команді. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Влияние применения системы индивидуализации  
физического воспитания в высшем учебном заведении  

на функциональное состояние студенток
Барыбина Л.Н. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Анотації:
Показана целесообразность примене-
ния системы индивидуализации на за-
нятиях по физическому воспитанию в 
высших учебных заведениях. В иссле-
довании приняли участие студентки 1 
курса высшего учебного заведения тех-
нического профиля, которые были раз-
делены на контрольную (48 девушек) 
и экспериментальную (42 девушки) 
группы. Распределение первокурсниц 
по спортивным специализациям в экс-
периментальной группе проводилось 
с применением программ психофи-
зиологического тестирования и учетом 
данных факторного анализа о преобла-
дающем развитии физических качеств 
и психофизиологических возможностей 
студентов разных спортивных специа-
лизаций. В экспериментальной группе 
занятия по физическому воспитанию в 
каждой спортивной секции строились с 
учетом индивидуальных особенностей 
студенток. Выявлено, что к концу учеб-
ного года по ряду показателей кратков-
ременной памяти, успеваемости и фи-
зической подготовленности результаты 
студенток экспериментальной группы 
достоверно улучшились по сравнению 
с контрольной группой.

Барибіна Л.М. Вплив застосування сис-
теми індивідуалізації фізичного вихо-
вання у вищому навчальному закладі 
на функціональний стан студенток. По-
казана доцільність застосування системи 
індивідуалізації на заняттях з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
У дослідженні взяли участь студентки 1 
курсу вищого навчального закладу техніч-
ного профілю, які були розділені на контр-
ольну (48 дівчат) і експериментальну (42 
дівчини) групи. Розподіл першокурсниць 
до спортивних спеціалізацій в експери-
ментальній групі проводився із застосу-
ванням програм психофізіологічного тес-
тування та даних факторного аналізу про 
переважний розвиток фізичних якостей і 
психофізіологічних можливостей студен-
ток різних спортивних спеціалізацій. В 
експериментальній групі заняття з фізич-
ного виховання в кожній спортивній секції 
будувалися з урахуванням індивідуаль-
них особливостей студенток. Виявлено, 
що до кінця навчального року за рядом 
показників короткочасної пам'яті, успіш-
ності навчання і фізичної підготовленості 
результати студенток експериментальної 
групи достовірно покращилися в порів-
нянні з контрольною групою.

Barybina L.N. The impact of the 
individualization of physical education 
in higher education on the functional 
state students. The expediency of 
application of individualization in the 
classroom for physical education in 
higher education is analysed. The 
study involved 1st year students of high 
technical school, who were divided into 
control group (48 girls) and experimental 
(42 girls) group. The distribution of first-
year students on sports specialization in 
the experimental group with the use of 
psycho-physiological testing programs 
and taking into account the factor analysis 
of data on dominating the development 
of physical qualities and psycho features 
students of different sports specialties 
was conducted. In the experimental 
group lessons in physical education in 
every sports section were built according 
to individual characteristics of students. 
It was revealed that by the end of the 
school year on a number of indicators 
of short-term memory, performance and 
results of physical fitness of students in 
the experimental group was significantly 
improved compared with the control 
group.

Ключові слова:
студент, индивидуализация, физи-
ческое воспитание, тестирование, 
спорт, специализация.

студент, індивідуалізація, фізичне ви-
ховання, тестування, спорт, спеціалі-
зація.

student, individualization, physical 
education, testing, sport specialization.

Введение.1

Современное физическое воспитание студентов 
основано на том, что оптимизацию двигательно-
го режима занимающихся нельзя сводить  только к 
установлению рациональных величин объёма и ин-
тенсивности физических нагрузок. Научное реше-
ние проблемы требует поиска и обоснования более 
эффективных форм организации занятий в условиях 
вуза, дифференцированного подхода в определении  
двигательной активности с учетом пола, состояния 
здоровья и функционального состояния организма 
студента (Ж.Л.Козина, Л.Н.Барыбина, Н.Н.Кондак, 
В.В.Лысенко, 2010).

Анализ современной литературы показал, что со-
гласно гуманистическому подходу к обучению, физи-
ческое воспитание следует рассматривать как созда-
ние условий для саморазвития в процессе обучения, 
а также реализации природных сил и максимально 
возможной самоактуализации студенческой молоде-
жи [3, 4, 5].

Во многих работах авторами [1, 2, 3, 4, 5] осущест-
вляется теоретический анализ, раскрывающий основ-
ные функции физического воспитания молодежи, 
связи физического и психофизического развития зани-
мающихся. Преподаватели физического воспитания в 
высших учебных заведениях, которые уже перешли на 

© Барыбина Л.Н., 2012

современную секционную форму организации учеб-
ного процесса, должны уметь быстро и эффективно 
составить психологический портрет личности студен-
та, определить уровень развития его индивидуальных 
способностей, психофизиологических и психологиче-
ских особенностей,  для помощи студентам в выборе 
спортивной специализации и дальнейшей успешной 
деятельности.

Правильный и быстрый выбор спортивной специ-
ализации студентом имеет большое значение как для 
его комфортного функционального и психологическо-
го состояния, так и для физического совершенствова-
ния и эффективной профессиональной подготовки.

 Исследователи (В.П. Озеров, 2002; В.Н.Селуянов,  
М.П. Шестаков, 2000; А.О.Егорычев, 2005) убеждены, 
что рост спортивного мастерства студентов вузов во 
многом зависит от решения проблемы диагностики их 
спортивных способностей и разработки научных основ 
ориентации и от бора для занятий спортом. Это часто 
позволяет находить потенциально сильных студентов, 
которые за время обучения в вузе проходят путь от но-
вичка до спортсмена высокой квалификации.

Таким образом, актуальной задачей является 
подбор адекватных,  отвечающих  современным ин-
новационным и информационно-технологическим 
подходам, методов определения индивидуальных 
особенностей структуры психофизиологических воз-
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можностей и физической подготовленности студен-
тов для того, чтобы помочь им в выборе спортивной 
специализации.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ го-
сударственной регистрации 0108U010862) и согласно 
плану, утвержденному Министерством образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2012-2016 гг 
по теме 91 «Теоретико-методические основы индиви-
дуализации в физическом воспитании и спорте» (№ 
государственной регистрации 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –  выявить влияние системы инди-

видуализации в  физическом воспитании в высшем 
учебном заведении на функциональное состояние 
студенток.

Методы и организация исследования.
Оценка влияния системы индивидуализации фи-

зического воспитания студенток проводилась по наи-
более значимым тестам согласно данным факторного 
анализа. Тесты состояли из двух блоков: 

1 – блок определения функциональной подготов-
ленности, в который вошли показатели ортопробы 
(величины ЧСС и артериального давления в положе-
нии лежа и стоя), проба Штанге (время задержки ды-
хания на вдохе и величины ЧСС до и после задержки 
дыхания), проба Генчи (время задержки дыхания на 
выдохе и величины ЧСС до и после задержки дыха-
ния), проба Летунова (величины ЧСС и артериально-
го давления в конце каждой минуты восстановления 
после каждой из трех видов нагрузки – 20 приседа-
ний, 15-ти секундного бега с высоким подниманием 
бедра и 3-минутного бега на месте в темпе 180 шагов 
в 1 минуту); показатели челночного бега, количества 
подтягиваний («отжиманий»), прыжка с места, по-
казатели силы мышц брюшного пресса и показатели 
гибкости.

2 – блок психофизиологических возможностей, в 
который вошли теппинг-тест, тест Горбова (красно-
черная таблица), тест Шульте (5 таблиц), тесты на 
кратковременную память по авторским программам 
«Восприятие-1» и «Восприятие-2».

Определялись также длина и масса тела до и по-
сле эксперимента и показатели успеваемости в конце 
первого курса.

В исследовании приняли участие студентки 1 кур-
са ХНУРЭ, которые были разделены на контрольную 
и экспериментальную группы. В начале учебного 
года студентки были распределены по спортивным 
специализациям. В контрольной группе распределе-
ние проводилось без применения авторских программ 
психофизиологического тестирования и данных фак-
торного анализа о преобладающем развитии физиче-
ских качеств и психофизиологических возможностей 
студентов разных спортивных специализаций. В экс-
периментальной группе распределение первокурсниц 

по спортивным специализациям проводилось с приме-
нением авторских программ психофизиологического 
тестирования и учетом данных факторного анализа о 
преобладающем развитии физических качеств и пси-
хофизиологических возможностей студентов разных 
спортивных специализаций. Кроме того, в экспери-
ментальной группе занятия по физическому воспита-
нию в каждой спортивной секции строились с учетом 
индивидуальных особенностей студенток: в секциях 
волейбола и баскетбола учитывалась предрасполо-
женность студенток к определенному игровому ам-
плуа, в секции аэробики учитывалась индивидуальная 
предрасположенность к разным режимам аэробной 
нагрузки и характеру упражнений, в секциях самбо и 
бокса учитывалась предрасположенность студенток к 
стилям ведения поединка, в секции тяжелой атлетики 
учитывалась предрасположенность студенток к раз-
ным режимам силовых нагрузок (развитию силовой 
выносливости, взрывной силы, максимальной силы).

Результаты исследования.
Результаты сравнительного анализа показателей 

тестирования контрольной и экспериментальной 
групп до и после проведения эксперимента свиде-
тельствуют о целесообразности применения системы 
индивидуализации на занятиях по физическому вос-
питанию в высших учебных заведениях. Рассмотрим 
результаты воздействия экспериментальной методики 
на показатели функциональной и физической подго-
товленности и психофизиологических возможностей 
студенток. 

Уровень функциональной и физической подготов-
ленности. По показателям функциональной подго-
товленности до проведения эксперимента контроль-
ная и экспериментальная группы статистически не 
различались между собой. При сравнении средних 
значений показателей тестирования контрольной и 
экспериментальной групп применялся тест Стью-
дента для независимых выборок. Результаты стати-
стической обработки данных показали, что значение 
t – расчетного для всех анализируемых показателей 
функциональной подготовленности студентов мень-
ше t–критического (р>0,05), что свидетельствует об 
отсутствии статистически значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группами до про-
ведения эксперимента.

Сравнение средних значений показателей тести-
рования до проведения эксперимента и после прове-
дения эксперимента показали, что по ряду показате-
лей функциональной подготовленности результаты 
студенток экспериментальной группы достоверно 
улучшились, в то время как показатели тестирования 
контрольной группы улучшились недостоверно или 
не так явно, как в экспериментальной группе.

В результате применения системы индивидуали-
зации при распределении студенток по спортивным 
секциям и при построении учебного процесса по фи-
зическому воспитанию, было выявлено достоверное 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» у студенток некоторых спортивных специализа-
ций – представительниц секций волейбола, баскет-
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бола, аэробики, бокса, и тяжелой атлетики (рис. 1). 
Контрольная и экспериментальная группы волейбо-
листок, баскетболисток, аэробики, бокса, и тяжелой 
атлетики достоверно не отличавшиеся между собой 
до проведения эксперимента (р>0,05), после проведе-
ния эксперимента стали достоверно различаться. 

В экспериментальной группе волейболисток 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» было зарегистрировано от 11,43с до 10,75с  при 
р<0,05, в то время, как в контрольной группе волейбо-
листок уменьшение времени выполнения теста «Чел-
ночный бег» не достоверно (рис. 1). Аналогичные из-
менения времени выполнения теста «Челночный бег» 
наблюдались в других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» наблюдалось от 11,60с до 10,90с, в то время, как 
в контрольной группе баскетболисток уменьшение 
времени выполнения теста «Челночный бег» не до-
стоверно (рис.1).

В группе экспериментальной бокса изменения 
времени выполнения теста «Челночный бег» наблю-
далось от 11,73 с до 11,45 с при р<0,05, в то время, 
как в контрольной группе бокса уменьшение време-
ни выполнения теста «Челночный бег» не достоверно 
(рис.1).

В экспериментальной группе тяжелой атлетики 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» наблюдалось от 12,10 с до 11,77 с при р<0,05, в 
то время, как в контрольной группе тяжелой атлетики 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» не достоверно (рис.1).

Уровень психофизиологических возможностей. 
Из психофизиологических показателей в результате 
применения системы индивидуализации наиболее 
существенные изменения были выявлены в показате-
лях кратковременной памяти, регистрируемой по ав-
торским программам  «Восприятие – 1» по первому и 
второму этапу и «Восприятие – 2», по второму этапу 
(рис. 2, 3, 4).

Контрольная и экспериментальная группы волей-
болисток, баскетболисток и студенток, занимающихся 
аэробикой и тяжелой атлетикой, достоверно не отли-
чавшиеся между собой до проведения эксперимента 
(р>0,05), после проведения эксперимента стали до-
стоверно различаться. 

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
было зарегистрировано от 4,40 до 5,03 при р<0,05, в 
то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
не достоверно (рис. 2). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-1» (тест №1) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 4,33 до 4,91, в то время, как 

в контрольной группе баскетболисток увеличение ко-
личества правильно воспроизведенных символов не 
достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе аэробики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие-1» (тест №1) наблюдалось от 
3,73 до 4,16 при р<0,05, в то время, как в контрольной 
группе аэробики увеличение количества правильно 
воспроизведенных символов не достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе тяжелой атлетики 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) на-
блюдалось от 3,11 до 4,09 при р<0,05, в то время, как 
в контрольной группе тяжелой атлетики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
не достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №2) 
было зарегистрировано от 14,60 до 15,32 при р<0,05, 
в то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №2) 
не достоверно (рис. 3). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-1» (тест №2) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 14,63 до15,29, в то время, 
как в контрольной группе баскетболисток увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
не достоверно (рис. 3).

В экспериментальной группе аэробики увеличе-
ние количества правильно воспроизведенных симво-
лов по программе «Восприятие-1» (тест №2) наблю-
далось от 13,97 до 15,08 при р<0,05, в то время, как 
в контрольной группе самбисток увеличение количе-
ства правильно воспроизведенных символов не до-
стоверно (рис. 3).

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) 
было зарегистрировано от 7,03 до 7,84  при р<0,05, 
в то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) 
не достоверно (рис. 4). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 7,05 до 7,93, в то время, как 
в контрольной группе баскетболисток увеличение ко-
личества правильно воспроизведенных символов не 
достоверно (рис. 4). 

В экспериментальной группе аэробики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) наблюдалось от 
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Рис. 1. Показатели выполнения теста «челночный бег» у студенток контрольной и экспери-
ментальной групп до и после проведения эксперимента:

* – различия достоверны при р<0,05

Рис. 2. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие – 1» (первый этап) у студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп до и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05

Рис. 3. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие – 1» (второй этап) у студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп до и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05

13  

12  

11  

10  

волей-
бол

баскет-
бол самбо

бокс
Ч

ел
но

чн
ы

й 
бе

г, 
с 

 
аэробика

тяжелая 
атлетика 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
.  

после экспер.             до экспер.  

* * * * 
* 

6 

4 

2 

0  

баскетбол

* 

В
ос

пр
ои

зв
ед

ен
ны

е 
 

си
м

во
лы

  
по

 п
ро

гр
ам

м
е

«В
ос

пр
ия

ти
е-

1»
, 

1-
й 

ет
ап

 (М
1)

,  
ко

л-
во

  

волейбол

бокс* * * 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
.  

после экспер.             до экспер.  

самбо
аэробика тяжелая 

атлетика 

волейбол 

5

0  В
ос

пр
ои

зв
ед

ен
ны

е 
си

м
во

лы
 п

о 
 

пр
ог

ра
м

м
е 

 
«В

ос
пр

ия
ти

е-
1»

, 
2-

 й
 е

та
п 

(М
2)

, к
ол

- 

баскетбол  
тяжелая  
атлетика  

20

15

10  

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
. 

ко
нт

р.
 

эк
сп

ер
.  

* * * * бокссамбо

аэробика



14

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

6,60 до 7,21 при р<0,05, в то время, как в контрольной 
группе аэробики увеличение количества правильно 
воспроизведенных символов не достоверно (рис. 4).

В экспериментальной группе самбисток увеличе-
ние количества правильно воспроизведенных симво-
лов по программе «Восприятие-2» (тест №2) наблю-
далось от 6,58 до 7,19 при р<0,05, в то время, как в 
контрольной группе самбисток увеличение количе-
ства правильно воспроизведенных символов не до-
стоверно (рис. 4).

После проведения эксперимента были выявлены 

достоверные различия между контрольными и экс-
периментальными группами по показателям успевае-
мости в конце учебного года. Наиболее существенные 
различия между контрольными и экспериментальны-
ми группами после проведения эксперимента были 
выявлены у студенток – представительниц специали-
заций баскетбола и  тяжелой атлетики (рис. 5). 

После проведения эксперимента в контрольной 
группе баскетболисток успеваемость в конце учебно-
го года составила 69,38 баллов. В экспериментальной 
группе баскетболисток данный показатель составил 

Рис. 4. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по про-
грамме «Восприятие – 2» (второй этап) у студенток контрольной и экспериментальной групп до 

и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05

Рис. 5. Показатели успеваемости студенток контрольной и экспериментальной групп после 
проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05
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76,79 баллов (р<0,05) (рис. 5).

В  контрольной группе тяжелой атлетики после 
проведения эксперимента успеваемость в конце учеб-
ного года составила 73,09 баллов. В эксперименталь-
ной группе тяжелой атлетики данный показатель со-
ставил 80,55 балла (р<0,05) (рис. 5).

Выводы.
Рассмотрено влияние системы индивидуализа-

ции в  физическом воспитании в высшем учебном 
заведении на функциональное состояние студенток. 
Выявлено, что по ряду показателей функциональной 
подготовленности результаты студенток эксперимен-
тальной группы достоверно улучшились, в то время 
как показатели тестирования контрольной группы 
улучшились недостоверно или не так явно, как в экс-
периментальной группе.

В результате применения системы индивидуали-
зации при распределении студенток по спортивным 
секциям и при построении учебного процесса по фи-
зическому воспитанию было выявлено достоверное 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег», у студенток некоторых спортивных специализа-

ций – представительниц секций волейбола, баскетбо-
ла, бокса и тяжелой атлетики.

3. Выявлены достоверные изменения показателей 
кратковременной памяти, регистрируемой по автор-
ской программе «Восприятие – 1», по первому и вто-
рому этапу в группах волейболисток, баскетболисток, 
а также группах аэробики и тяжелой атлетики. Пока-
затели, достоверно не отличавшиеся между собой до 
проведения эксперимента (р>0,05), после проведения 
эксперимента стали достоверно различаться.

4. Выявлены достоверные изменения показателей 
кратковременной памяти, регистрируемой по автор-
ской программе «Восприятие – 2», по второму этапу 
в группах волейболисток, баскетболисток, самбисток 
и в группе аэробики, достоверно не отличавшиеся 
между собой до проведения эксперимента (р>0,05), 
после проведения эксперимента стали достоверно 
различаться.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается совершенствование системы индивидуализа-
ции в физическом воспитании студентов.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Система фізичного виховання в школах Китаю
Глоба Г.В.

Донбаський державний педагогічний університет

Анотації:
Розглянуто результати вивчення на-
укової літератури та документів сто-
совно проведення уроків фізкультури 
у школах Китайської Народної Рес-
публіки, а також власні дослідження 
автора під час візиту до КНР з метою 
залучення китайського досвіду побу-
дови системи фізичного виховання 
до вітчизняного наукового простору. 
Результати дослідження показали, 
що в Китаї уроки фізичної культури 
у школі є обов’язковими, стандарти 
нормативів є загальнодержавними, 
іспит з фізичної культури впливає на 
рейтинг випускників шкіл. Зроблено 
висновок, що Україні потрібно інте-
грувати досвід побудови системи 
фізичного виховання КНР, не від-
кидаючи напрацювання радянської 
педагогіки, а модифікуючи їх у на-
прямку індивідуалізації наванта-
жень; зберегти систему державних 
нормативів, не перетворюючи уроки 
фізкультури на тільки ігрові.

Глоба Г.В. Система физического вос-
питания в школах Китая. Рассмотрены 
результаты изучения научной литературы 
и документов, касающихся проведения 
уроков физкультуры в школах Китайской 
Народной Республики, а также личные 
исследования автора во время визита в 
КНР с целью включения китайского опы-
та построения системы физического вос-
питания в отечественную научную среду. 
Результаты исследования показали, что 
в Китае уроки физкультуры в школе явля-
ются обязательными, стандарты норма-
тивов являются общегосударственными, 
экзамен по физкультуре влияет на рейтинг 
выпускников школ. Сделан вывод, что 
Украине необходимо интегрировать опыт 
построения системы физвоспитания КНР, 
не отрицая наработок советской педаго-
гики, а модифицируя их в направлении 
индивидуализации нагрузок; сохранить 
систему государственных нормативов, не 
превращая уроки физкультуры в исключи-
тельно игровые.

Globa G.V. System of Physical 
education at schools in China. In the 
article results of the study of the scientific 
literature and the documents concerning 
PE classes in China are considered, and 
also privat investigations of the author 
during the visit to PRC, with the purpose 
of including the Chinese experience of 
building system of physical education 
in national scientific space. The results 
of the study have shown that in China 
PE lessons are compulsory, standards 
of norms are state-controlled, PE 
exam influence on rating of graduates. 
Conclusion is made, that Ukraine needs 
to integrate the experience of building 
the physical education system of PRC, 
without rejecting achievements of soviet 
pedagogic, but with modifying them 
towards individualization of workloads; to 
keep the system of state norms without 
transforming PE lessons on games only.

Ключові слова:
Китай, школярі, оптимізація, сис-
тема, фізичний, виховання.

Китай, школьники, оптимизация, систе-
ма, физический, воспитание.  

China, schoolers, optimization, system, 
physical, education. 

Вступ.1

Реформування вітчизняної системи освіти за Бо-
лонськими та світовими стандартами визначило до-
сить гостру необхідність наукових пошуків методів 
оптимізації, удосконалення сучасної системи фізичного 
виховання учнів ЗОШ України. Питання реформу-
вання вимагає не калькування західних стандартів, а 
пошуку власного шляху, врахування досвіду передо-
вих країн світу у сфері фізичного виховання дітей та 
юнацтва. На даний час в Україні загалом досліджено 
досвід іноземних держав так званої «західної культу-
ри», проте досвід «Сходу», зокрема досвід Китайської 
Народної Республіки (КНР), яка, за міжнародним виз-
нанням, за останній час досягла великих успіхів як 
у економічній сфері (за 20 років стрибнула на місце 
2-ї економіки світу), так і у сфері фізичної культури 
та спорту, що продемонстрували Олімпійські ігри 
2008 року, залишається незасвоєним українцями. 
Окремі дослідження Ван Сюе Маня [1] у Харківській 
державній академії фізичної культури є майже одино-
ким прикладом у цій галузі. Навіть у російськомовному 
просторі (а російською мовою досі пишуть майже в 
усіх пострадянських країнах) ми відшукали лише 
кілька статей, присвячених дослідженню системи 
підготовки спортсменів у КНР, системи фізичної 
культури вищої освіти – це дослідження Ван Цзипу 
[2], Лі Цзина, Чжан Лянжуя [4] та Чжун Хуа [5]. Про-
те усі означені дослідження написані китайцями або 
особами з китайським походженням. Це свідчить про 
недостатність інтересу та уваги з боку вітчизняних 
дослідників до проблематики східного регіону. І 
рівень досягнень китайської культури фізичного ви-
ховання населення, який нараховує кілька визнаних 
© Глоба Г.В., 2012

світом оздоровчих систем (наприклад, тайцзі-цюань), 
рівень життя та навички здорового способу життя 
населення, увесь великий потенціал функціонально-
розвиваючих та фізкультурно-оздоровчих можливо-
стей яких залишається незасвоєним для вітчизняного 
простору. 

Означені протиріччя між соціальним запитом 
та відсутністю систематичних досліджень системи 
фізичного виховання в школах КНР і зумовили обран-
ня даної теми дослідження.

Тема дослідження є складовою частиною 
комплексної програми науково-дослідницької ро-
боти кафедри методики викладання спортивно-
педагогічних дисциплін Донбаського державного 
педагогічного університету, у структурі державної 
програми „Фізичне виховання – здоров’я нації ” (пункт 
36 цільової комплексної програми), та Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи  у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету 
молодіжної політики, спорту і туризму України за 
напрямком 2.1. –  „Теоретико-методичні основи 
фізичного виховання”, тема 2.1.11 – „Удосконален-
ня системи державних тестів та нормативів фізичної 
підготовленості школярів та учнівської молоді” (но-
мер державної реєстрації 0101U004940). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в вивченні та аналізі 

наукової літератури і документів щодо системи 
фізичного виховання в школах КНР.

Об’єкт дослідження: система фізичного вихован-
ня Китайської Народної Республіки.

Предмет дослідження: система фізичного вихо-
вання учнів загальноосвітніх шкіл Китаю.
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Результати дослідження.
На даний час система фізичного виховання у 

КНР теж, як і в Україні, переживає трансформацію, 
переорієнтацію з вчителе-центрованої системи до 
учне-центрованої [1]. Вагому роль у всьому процесі 
трансформації системи китайської освіти грає 
зацікавленість Заходом, зокрема, американськими мо-
делями освіти. Англійська мова впроваджується почи-
наючи з дитсадків. Фізичну культуру і спорт в Китаї 
розглядають як галузь народного господарства, частка 
якої у ВВП країни в 2000 р. дорівнювала приблизно 10 
млрд. доларів або 1%; за прогнозами вона збільшиться 
до 2020 р. до 1,5%. За статистичними даними [2, 
3], відсоток дорослого населення, що бере участь у 
фізкультурно-спортивній діяльності, становив у 2000 
р. 18,3% від загальної чисельності китайського на-
селення; відповідно до програмних документів, він 
збільшиться до 40% до 2020 р. Означенні перетворен-
ня в сфері фізичної культури і спорту здійснюються 
на всіх етапах реформування країни з застосуванням 
принципів поступовості, наступності, вирішальної 
ролі практики, обліку національної специфіки та ін. 
Використання принципу вирішальної ролі практики 
стало однією з причин того, що процес реформування 
фізичної культури і спорту у Китаї здійснюється без 
достатнього наукового обґрунтування та нормативно-
правового забезпечення (Основные положения об 
общегосударственном спортивном плане КНР. – Пе-
кин: Государственный совет, 1995). Реформуванню 
підлягають всі підсистеми фізичної культури та спор-
ту КНР. Особливе значення надається вдосконаленню 
управління галуззю, особливо механізму управління, в 
цілому на рівні країни, і на місцевому рівні, механізму 
управління спортом вищих досягнень, дитячо-
юнацьким і масовим спортом, матеріально-технічною 
базою тощо. 

Механізм державного управління КНР фізичною 
культурою і спортом на сучасному етапі включає 
політичну, фінансову, правову та організаційну 
складові впливу на галузь або окрему її частину. 
Він виконує, в умовах розвитку ринкової економіки 
в Китаї, дві найважливіші, з точки зору суспільства, 
функції – політичну та економічну. Результативність 
управління галуззю залежить від історичного періоду 
розвитку суспільства і може бути представлена у 
вигляді певної сукупності складових. Всі складові 
механізму державного управління фізичною культу-
рою і спортом КНР удосконалюються в ході реформу-
вання (План осуществления «Основных положений об 
общегосударственном спортивном плане (2006 – 2010 
гг.). – Пекин: Государственное Генеральное Управле-
ние КНР по делам физкультуры и спорта, 2006. – С. 
6 – 34). Політичний механізм базується на ідеології 
«вседержавної системи спорту», сучасна модифікація 
якої передбачає узгоджений розвиток фізичної куль-
тури і спорту за двома стратегіями – олімпізму та 
здоров'я нації, серед яких стратегія олімпізму визна-
на більш важливою. У сучасних умовах фінансовий 
механізм управління фізичною культурою і спортом 
в Китаї змінився кардинальним чином: поряд з бюд-

жетними активно використовуються і позабюджетні 
джерела фінансування; поряд з прямим стало застосо-
вуватися і непряме бюджетне фінансування. Непряме 
бюджетне фінансування використовується за рахунок 
надання податкових пільг фізкультурно-спортивним 
організаціям.

Правовий механізм управління фізичною культу-
рою і спортом включає законодавчі та підзаконні акти 
[4]. Особливістю правового механізму є те, що його 
законодавча частина – норми про фізичну культуру і 
спорт Конституції КНР і закону «Про фізичну куль-
туру і спорт в КНР» – почала формуватися тільки в 
умовах соціально-економічного реформування країни 
і не підлягає у найближчій перспективі перегляду. 
Це є причиною того, що провідна роль у правовому 
механізмі продовжує належати підзаконним актам.

Основу організаційного механізму управління 
фізичною культурою і спортом становить діяльність 
органу управління галуззю – Державного управління 
спортом КНР. Незважаючи на зміну назви, на всьо-
му протязі реформ державний орган управління 
фізичною культурою і спортом стабільно функціонує 
в ранзі міністерства, реалізуючи на сучасному етапі 
дві найважливіші функції – керівництва та контролю. 
На місцевому рівні (провінції, міста, повіти тощо) 
також функціонують державні органи галузевого 
управління. Громадські органи управління фізичною 
культурою і спортом працюють під повним контро-
лем державного органу управління галуззю і фактич-
но виконують тільки представницькі функції щодо 
міжнародних спортивних організацій.

Фізичне виховання в Китаї приймає форми 
звичайної урочної форми навчання, позашкільної 
діяльності та спортивних змагань, походів, подорожей 
тощо. Курс фізичної культури є основною формою 
виховання у навчальних установах різних типів та на 
усіх щаблях [5]. 

Взагалі китайські школярі навчаються у школі 12 
років. З 1 по 6 клас включно – початкова школа. З 7 по 
9 – середня. І з 10 по 12 – старша школа. Обов’язковою 
є початкова та середня освіта. Отже більшість учнів 
здобуває її безкоштовно у публічних школах, хоча 
частка приватних шкіл швидко зростає у сучасній 
КНР. За освіту з 10 по 12 класи не сплачують лише 
обдаровані діти. Через перенаселеність навіть малих 
містечок, та через урбанізацію як загальну тенденцію 
у КНР, уся шкільна освіта переорієнтовується на 
інтернатний тип у масштабах цілої країни. Більшість 
населення Китаю зараз мешкає у мегаполісах, тому 
вчасно дістатися школи, а потім роботи є проблема-
тичним для широкого загалу. Отже звичайні для нас 
школи, де діти навчаються 3-7 годин (залежно від 
віку), а потім повертаються додому кожного вечора 
стають у Китаї рідкістю і долею найбідніших верств 
населення, майже виключно, сільського. 

У більшості шкіл КНР, починаючи з першого кла-
су, дітей привозять до шкільних гуртожитків у неділю 
ввечорі, і забирають додому у п’ятницю після обіду. 
Це зумовлює керований ритм життя, можливості 
виховання цілого покоління нації у необхідному 
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ідеологічному струмі, та й необхідність планування 
рухового режиму школярів. Отже діти навчаються 
цілий день: вранці – підйом та ранкова гімнастика (у 
більшості шкіл це традиційні види гімнастики – тайцзі-
цюань, або біг навкруги шкільного футбольного поля 
чи фізкультурного майданчику, або обіг шкільних 
корпусів – через усю територію школи), сніданок, 
та нові уроки. Причому повсякденна шкільна фор-
ма у виключної більшості шкіл – спортивні костюми 
з логотипом школи та витримані у кольорах школи. 
Це є дуже зручним для дітей, підтримує їх у вільному 
русі протягом дня (на великих перервах – тобто час 
після кожних двох занять – діти стрибають на ска-
калках, грають у настільний теніс, бігають тощо), є 
гігієнічним. Це підвищує рухові можливості та ком-
форт учнів. У другій половині дня – після перерви на 
обід та сон – обов’язковий в усіх класах – початко-
ва школа має різні творчі кружки та потім виконан-
ня домашнього завдання у класній кімнаті з класним 
керівником або вчителем з предмету. У старшій школі 
навіть післяобідній час заповнено предметами. Отже, 
в середньому, школяр у початковій школі має 7-10 
уроків щодня (включаючи виконання домашнього за-
вдання), а учні 10-12 класів можуть мати до 14 уроків 
на день!

Тому мінімальна кількість занять фізкультурою у  
школі визначається державою, проте кожна школа має 
відносну самостійність і право збільшувати кількість 
фізичного навантаження власних вихованців. Отже, 
мінімальна кількість уроків фізкультури у початковій 
школі – 3-4 уроки на тиждень. У вищих навчаль-
них закладах мінімальним є 2 академічних години 
фізкультури щотижнево. Проте у багатьох школах 
клас фізичної культури є щоденним. І це не рахуючи 
ранкових пробіжок та, зазвичай, вечірніх також. Почи-
наючи з третього року навчання у вищих навчальних 
закладах курс фізичної культури стає селективним, 
тобто студент має право обрати чи не обрати його. 
Проте у масштабах всієї країни курс фізичної куль-
тури є обов’язковим, у школах учні складають іспит 
з фізичного виховання. Для допуску на іспит учень 
не має права пропускати більш ніж третину усіх го-
дин, відведених за рік на уроки фізкультури. Іспит з 
фізичної культури є обов’язковим та розглядається як 
важливий для досягнення національних стандартів 
освіти. Оцінка з фізкультури впливає на загальний 
рейтинг випускників шкіл та їхню можливість вступи-
ти до бажаного вищого навчального закладу. За умови 
не складання іспиту з фізкультури, учні навіть не от-
римують шкільного диплома, отримують сертифікат 
про прослуховування низки курсів. Останніми рока-
ми, іспит з фізкультури введено до програми завер-
шення середньої школи, отже учні, що його не склада-
ють, можуть не мріяти про подальшу освіту у старших 
класах.

Починаючи з 1954 року, учбові та навчальні пла-
ни з фізичної культури були послідовно видані для 
усіх ланок освіти, а потім неодноразово піддавались 
корекції, перекомпіляції та уточненню. Згідно до 
загальнонаціональних китайських стандартів з 

фізичної культури, які були затверджені Законом про 
фізичну культуру та спорт 1995 р., шкільний курс 
фізкультури переслідує три основні цілі: отримати 
базові знання та навички з фізичної культури; вихо-
вання в учнів гармонійного організму та навичок до 
здорового способу життя; ідеологічне та моральне на-
вчання учнів.

Ці три цілі визначають зміст та побудову усієї 
системи фізичного виховання школярів у Китаї. У 
шкільний курс фізкультури включено базові знання 
санітарних норм, прищеплення учням інформованості 
та зацікавленості власним здоров’ям, спортом, розви-
ток їх особистості, ознайомлення з видами спорту, 
такими як легка атлетика, ігри з м’ячем, гімнастика, 
танці тощо з ціллю закласти навички до здорового 
способу життя, постійного фізичного та психічного са-
мовдосконалення, фізичної підготовленості. У роботу 
вчителя фізичної культури також включено обов’язок 
проводити спортивні свята, читати селективні курси 
або лекції, вести роботу з профілактики поширених 
захворювань, таких як захворювання зору, трахома, 
захворювання ротової порожнини та зубів, недостатнє 
чи неправильне харчування, анемія тощо. Наприклад, 
з перших занять фізкультурою у початковій школі 
дітей навчають гімнастиці зору та самомасажу очей 
та лиця, і протягом навчального дня великі перерви 
закінчуються обов’язковим 5-хвилинним самомаса-
жем очей та лиця – до 3-4 разів на день. 

Структура учбових програм може модифікуватися 
вчителем фізкультури або навчальним закладом, або 
місцевими органами влади, що включають місцеву 
специфіку, враховують інтереси нацменшин, фінансові 
можливості школи тощо.

Комплекти навчальних та методичних матеріалів, 
які використовуються на уроках фізичної куль-
тури у школі, також відкриті для вибору: від 
загальнонаціональних стандартів, до регіональних 
видавництв, задобрених Національним комітетом, що 
випускають методичні розробки з навчання плаванню 
(на півдні), або фігурному катанню (на півночі), або 
у-шу.

Уроки фізкультури, як правило, розділені на 
теоретичні та практичні заняття, причому остання 
у якості основної форми. До шкіл, у яких кількість 
фізичних занять становить менше 1 години щоден-
но, у тому числі 3 академічних години після школи 
(між уроками та виконанням домашнього завдання), 
чи кількість уроків фізкультури становить менше 2 на 
тиждень, застосовуються штрафні та адміністративні 
санкції.

Висновки.
В умовах, коли в Україні вирішується питання про 

необхідність уроків фізкультури у якості обов’язкових 
чи селективних курсів, досвід Китайської Народної 
Республіки є повчальним та важливим. На нашу думку, 
кількість нещасних випадків на уроках фізкультури в 
Україні збільшується не через надмірність вимог чи за-
високих шкільних стандартів, а через недосконалість 
усієї системи: починаючи з відношення батьків, які 
не зважають на фізичну підготовленість власних 
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дітей, на те, що вони проводять весь вільний час 
за комп’ютерами, не вважають уроки фізкультури 
важливими для майбутнього дитини. Також через 
відсутність наступності системи фізичного вихован-
ня у країні – від дитсадків до закладів вищої освіти; 
через халатність та безкарність деяких вчителів 
фізичної культури, які майже не працюють протя-
гом року, вимагаючи від дітей виконати стандарти за 
один урок без цілорічної підготовки. Відкидаючи на-
працювання вітчизняної педагогіки, перетворюючи 
уроки фізичної культури на ігрові, ми не робимо на-
ших дітей здоровішими та більш підготовленими до 
закликів сучасності. Потрібно вирішити питання про 

державний контроль системи фізичного виховання 
підростаючого покоління, доповнюючи та вдоскона-
люючи систему державних стандартів до фізичної 
підготовленості учнів у напрямку індивідуалізації 
фізичних навантажень. Проте відкидати їх зовсім без-
глуздо – ми втратимо здоров’я цілої нації.

Отже, результати даного порівняльного 
дослідження відкривають перспективний напрямок 
подальших наукових розробок у сфері фізичного ви-
ховання школярів України, що дають можливість 
формувати та модифікувати нові системи ефективної 
корекції та розвитку здоров’я учнів ЗОШ різного віку 
та статі.
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«Загальні основи неолімпійського спорту»  
як нормативна дисципліна підготовки фахівців зі спорту 

Долбишева Н.Г. 
Дніпропетровський інститут фізичної культури і спорту 

Анотації:
Представлено напрямки формуван-
ня знань з неолімпійського спорту 
на освітньо-кваліфікаційних рівнях 
«Магістр» та «Спеціаліст» зі спеці-
альності «Спорт» (за видами). Роз-
крито структуру та зміст навчальної 
дисципліни «Організаційно-правові 
основи неолімпійських видів спор-
ту». Надані перспективи впро-
вадження дисципліни «Загальні 
основи неолімпійського спорту» з 
навчальним навантаженням 72 го-
дини, яка включає два блоки зміс-
товних модулів кожен з них склада-
ється з двох модулів. Навчальною 
програмою передбачено 20 лекцій-
них і 16 семінарських навчальних 
годин, 4 години на здачу модульного 
контролю, 32 години на самостійну 
роботу, підсумковий контроль здій-
снюється у формі заліку. Дисциплі-
на дозволяє сформувати інтелекту-
ального, теоретично-освіченого та 
практично-адаптованого фахівця 
до сучасної діяльності даної галузі 
спорту відповідно до професійних 
компетенцій.

Долбишева Н.Г. «Общие основы не-
олимпийського спорта» как норма-
тивная дисциплина подготовки спе-
циалистов по спорту. Представлено 
направление формирования знаний по не-
олимпийскому спорту на образовательно-
квалификационных уровнях «Магистр» 
и «Специалист» по специальности 
«Спорт» (по видам). Раскрыта структу-
ра и содержание учебной дисциплины 
«Организационно-правовые основы нео-
лимпийских видов спорту». Представлены 
перспективы внедрения дисциплины «Об-
щие основы неолимпийского спорта» с 
учебной нагрузкой  72 часов, которая вклю-
чает два блока содержательных модулей 
каждый из которых состоит из двух моду-
лей. Учебной программой предусмотрено 
20 лекционных и 16 семинарских часов, 4 
часа на сдачу модулей, 32 часа на само-
стоятельную работу, итоговый контроль 
осуществляется у форме зачета. Дисци-
плина позволяет сформировать интел-
лектуального, теоретико-просвещенного 
и практически-адаптивного к современной 
деятельности данной области спорта в со-
ответствии с профессиональными компе-
тенциями специалиста.

Dolbysheva N.G. ‘General Fundamentals 
of Non-Olympic Sport’ as a normative 
discipline for training of specialists in 
sport.  The article presents the direction 
of knowledge formation in non-Olympic 
sport on educational competence levels 
‘Master’ and ‘Specialist’ in specialty ‘Sport’ 
(according to kinds of sport). The article 
also exposes the structure and content 
of the educational subject ‘Оrganizational 
and legal fundamentals of non-Olympic 
sports’. The article presents perspectives 
of the subject ‘General Fundamentals of 
Non-Olympic Sport’ introduction which is 
included in normative part of educational 
and professional program in amount 
72 hours (2 blocks of content modules, 
every of which consists of two modules). 
Educational programme  supposes 20 
hours of lectures, 16 hours of seminars, 
4 hours for passing modules, 32 hours 
for independent work. Final test is 
implemented in form of a credit. The 
subject gives the possibility to form  an 
intelligent, theoretically competent and 
practically adapted to modern activity in 
this sphere of sport expert according to 
professional competences.

Ключові слова:
неолімпійський, спорт, магістр, 
спеціаліст, навчальна, дисципліна, 
змістовний. модулю.

неолімпійський, спорт, магистр,  
специалист, учебная, дисциплина, 
содержательный, модуль. 

non-Olympic, sport, master, expert, 
educational, subject, content, module.

Вступ. 1

Концепція підготовки фахівця зі спорту вказує на 
формування фундаментальних знань, що гарантують 
їх професійну мобільність у професійному серед-
овищі, яке постійно розвивається [9]. Сфера спорту, 
на початку ХХІ століття, в Україні набула свого со-
ціального розвитку в різних його напрямках, таких як 
масовий, олімпійський, професійний спорт, спорт для 
всіх та неолімпійський, який набув свого законодавчо-
го статусу у 2011 р. 

Його інтенсивний розвиток у різних напрямках – 
від масового до професійного, на різних рівнях – від 
державного до комерційного, вимагає насамперед удо-
сконалення системи підготовки майбутніх фахівців зі 
спорту в системі вищих навчальних закладах, а саме 
формування спеціальних знань та умінь з неолімпій-
ського спорту. Формування даних знань обумовлю-
ється по-перше тим, що, академічна ступінь  магі-
стра зі спорту надає освітній рівень спрямований на 
науково-дослідну, науково-педагогічну, фізкультурно-
спортивну та організаційно-управлінську діяльність 
[9, 10]. Так, у відповідності до Національного кла-
сифікатора професій ДК 003-2010, затвердженого та 
введеного в дію 01.11.2010, наказом Держстандарту 
України від 28.07.2010 № 327, магістр та спеціаліст зі 
спорту (за видами) має право працювати на посадах: 
виконавчого директора, президента, віце-президента, 
генерального секретаря федерації, державного (голов-
ного) тренера,  начальника команди як олімпійських 
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та і неолімпійських видів спорту; голови спортивно-
го клубу, директора (та інших посадах) підприємств, 
установ, організації фізкультурно-спортивної спря-
мованості, навчальних (навчально-тренувального) 
центрів,  шкіл (вищої спортивної майстерності, спе-
ціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і 
ін.),  комплексів (оздоровчого, спортивного, турист-
ського), завідувача навчально-наукових баз,  спортив-
них споруд,  начальника обороно-спортивного табо-
ру та клубів (аероклубу, службового собаківництва, 
спортивно-технічного, стрілецько-спортивного та 
ін.), у яких культивуються неолімпійські види спор-
ту; завідувача відділу (центральні органи державної 
влади), керівника підрозділів та менеджера у сфері 
культури, відпочинку та спорту;  керівника фізично-
го виховання, викладачем ВНЗ (спортивного профі-
лю) та вчителя  спеціалізованих навчальних закладів 
(училищ фізичної культури). По-друге – здійснюється 
перехід тренерів, які отримали вищу освіту з теорії та 
методики одного виду спорту (в більшості випадках з 
олімпійського виду), до роботи з дітьми з неолімпій-
ських видів спорту (відповідно до суміжних). Втре-
тє – пов’язане з Євроінтеграцією та комерціалізацією 
освіти, що, в свою чергу сприяло перегляду основних 
напрямів підготовки фахівця галузі знань  фізичного 
виховання, спорту та здоров’я людини, а саме з від-
криттям спеціалізацій з неолімпійських видів спорту, 
таких як більярд, спортивні танці, пауерліфтинг, рег-
бі, гирьовий спорт, кікбоксінг, східні єдиноборства, 
футзал, спортивного фітнесу, національних бойових 
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мистецтв та ін., що супроводжується розробкою про-
грам з «Теорія та методика обраного виду спорту» й 
корекції окремих навчальних програм з дисциплін ци-
клу загально-професійної, професійно-орієнтованої 
та практичної підготовки [6].   

 Відповідно до вищезазначеного система підготов-
ки фахівців зі спорту на рівні магістра та спеціаліста 
повинна з здійснюватися до сучасних вимог держа-
ного рівня.  Тому, актуальність даного дослідження 
пов’язана з переглядом системи підготовки та пере-
підготовки даних фахівців відповідно до впрова-
дження в навчальний процес ДДІФКіС дисципліни 
«Організаційно-правові основи неолімпійського спор-
ту» і розробки та впровадження авторського курсу з 
дисципліни «Загальні основи неолімпійського спор-
ту», що, в свою чергу, підвищить рівень інтелекту-
альності, теоретичної освіченості та адаптованості до 
сучасних вимог індустрії спорту майбутніх фахівців 
сфери фізичної культури і спорту.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій свід-
чить, що даний напрям дослідження є новим від-
носно формування знань з неолімпійського спорту. 
Однак необхідно зазначити, що у матеріалах науково-
практичних конференціях представлені питання щодо 
структури та змісту навчальних дисциплін: «Профе-
сійна діяльності тренера»  (Ю. Брискін, А. Передерій, 
М. Пітин, 2010), на прикладі Львівського державно-
го університету фізичної культури; «Охорона праці 
в галузі» (О. Микитчик, 2012), на прикладі Дніпро-
петровського державного інституту фізичної культу-
ри і спорту та  «Охорони праці»  (Е.Н. Кійно, 2012), 
на прикладі Білоруського державного університету 
фізичної культури; практики-стажування магістрів 
(С.Ф. Матвеєв, Т.А. Кропивницька, 2011), «Загальна 
теорія спорту для всіх» (М.В. Дутчак, 2011) та «Про-
фесійний спорт» (О.В. Борисова, С.Ф. Матвеєв, 2012), 
на прикладі Національного університету фізичного 
виховання і спорту України; «Нетрадиційні методи 
відновлення у фізичній культурі та спорту» (Л. По-
дригало , К. Прусик , Є. Прусик, 2012), на прикладі 
Харківського національного педагогічного універси-
тету ім. Г.С.Сковороди та Гданської академії фізично-
го виховання та спорту (Польща). 

Робота виконується відповідно нового напряму 
дослідження на кафедрі олімпійського та професій-
ного спорту Дніпропетровського державного інститу-
ту фізичної культури та спорту за темою «Історичні, 
організаційно-правові аспекти та теоретико-методичні 
засади неолімпійського спорту в Україні та на світово-
му просторі». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета дослідження – дослідити науково-методичне 

підґрунтя запровадження нормативної дисципліни 
«Загальні основи неолімпійського спорту» її структу-
ру та зміст. 

Методи дослідження: метод системного аналізу; 
метод аналізу та узагальнення документальних мате-
ріалів; метод первинного вітчизняного досвіду; метод 
порівняння та абстрагування.

Результати дослідження. 
Запровадження дисципліни «Організаційно-

правові основи неолімпійських видів спорту» у на-
вчальний процес Дніпропетровського державного 
інституту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС) здій-
снювався на підставі рішення Вченої ради протокол 
№2 від 28 вересня 2011 р. Дана дисципліна входить 
до нормативної частини навчальної програми і впро-
вадження її обумовлюється сучасними вимогами до 
фахівця галузі спорту. Магістр та спеціаліст зі спорту 
повинен володіти не тільки системою знань з олімпій-
ського та професійного спорту, а й знаннями з неолім-
пійського спорту, оскільки він з одного боку відповід-
но до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 
який набув чинності 1 січня 2011 р. він є визнаним як 
самостійним напрямом спорту, а з другого – набуває 
все більшого значення в соціальному і спортивному 
житті суспільства. Впровадження даної дисципліни 
передбачає: формування і удосконалення комплексу 
спеціальних здібностей, що забезпечують ефективну 
професійну діяльність в сфері спорту; застосуван-
ня набутих знань галузі неолімпійського спорту при 
вирішенні конкретних наукових, практичних та ін-
ших завдань; розвиток навичок самостійної роботи 
та оволодіння технологією пізнавальної діяльності 
відповідно до неолімпійського спорту; формування 
наукових інтересів магістрантів та спеціалістів щодо 
неолімпійського спорту.

У ході вивчення дисципліни, яка охоплює 36 на-
вчальних годин (1 змістовного модулю), передбача-
ється формування знань тільки на загальноосвітньому 
рівні щодо функціонування та розвитку неолімпій-
ського спорту в Україні та на світовому просторі, ви-
рішивши  завдання з формування знань у магістрів та 
спеціалістів з організаційних основ, функціонування 
та правового законодавства  неолімпійських видів 
спорту, які розкривають основні проблеми неолімпій-
ських видів спорту їх взаємодії з Міжнародними спор-
тивними організаціями та історії розвитку  окремих 
неолімпійських видів спорту.  

Метою дисципліни є формування та систематиза-
ція теоретичних і практичних знань з історичних та 
організаційно-правових аспектів розвитку неолімпій-
ських видів спорту. 

 Програма занять включає лекційний курс, семінар-
ські заняття, самостійну роботу. Лекційний курс пере-
слідує мету – надання нових даних про стан, пробле-
ми та перспективи розвитку неолімпійського спорту, 
семінарські заняття проводяться з метою системати-
зації та закріплення теоретичних і практичних знань, 
розвиток творчих здібностей та підвищення актив-
ності магістрантів та спеціалістів, формування уміння 
формулювати і відстоювати свої думки. Самостійна 
робота проводиться з метою оволодіння технологією 
з пізнавальної діяльності щодо вивчення та аналізу 
рекомендованої додаткової науково-практичної літе-
ратури з тем лекційного курсу, написання рефератів 
та контрольних робіт.

На підставі річного досвіду та аналізу впроваджен-
ня даної дисципліни визначилось, що не раціонально 
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обмежуватися лише історичними та  організаційно-
правовими аспектами з неолімпійських видів спорту. 
Необхідно охоплювати питання щодо функціонування 
та управління неолімпійського спорту в системі між-
народного спортивного руху,  історії  та структуриза-
ції розвитку неолімпійських видів спорту, етапів роз-
витку й характеристикою Всесвітніх ігор та їх місце в 
олімпійському русі, основних досягнень Українських 
спортсменів на міжнародних змаганнях різного рівня 
тощо. 

Крім того формування знань з неолімпійського 
спорту повинно здійснювати на підставі міжпред-
метних зв’язків та накопичених знань  отриманих 
студентом на попередніх курсах. Відповідно до вище-
зазначеного колективом інституту (кафедрою ОПС, 
іноземних мов та соціально-гуманітарних наук) від-
кориговані окремі теми з дисциплін з «Історії фізич-
ної культури та спорту», «Організація та управління 
фізичною культурою та спортом», «Менеджмент та 
маркетинг фізичної культури та спорту», «Ділова іно-
земна мова» та «Політико-правові основи фізичної 
культури та спорту», а також розроблена навчальна 
програма «Загальні основи неолімпійського спорту», 
яка на підставі рішення Вченої раді ДДІФКіС уві-
йшла до нормативної частини навчальних дисциплін 
освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки ма-
гістрів та спеціалістів зі спорту у кількості 72 годин 
(2 модулів) (табл. 1).   

Ураховуючи обсяг знань та умінь щодо підготовки 
магістрів та спеціалістів зі спорту проект програми з 
дисципліни «Загальні основи неолімпійського спор-
ту», передбачає 20 лекційних та 16 семінарських го-
дин, 4 години здача змістовних модулів та 32 години 
самостійного роботи (табл. 2).

Відповідно до першого модуль студентам необхід-
но опанувати питання, які пов’язані з місцем і значен-
ням неолімпійського спорту в структурі міжнародного 
спортивного руху, основними етапами розвитку нео-
лімпійського спорту, загальною характеристикою нео-
лімпійських видів спорту та їх класифікацію, функці-
онуванням та системою управління неолімпійським 
спортом на міжнародному рівні (структуру та діяль-
ність Асоціації спортивних федерацій визнаних МОК, 
щодо розвитку неолімпійських видів спорту (AR-
ISF), Асоціації СпортАккорд,  Міжнародної асоціації 
Всесвітніх ігор (IWGA), Міжнародної асоціації 
інтелектуальних видів спорту (IMSA), Міжнародного 
союзу суспільної організації «Європейський 
спортивний комітет» та комісії з неолімпійських видів 
спорту Європейського Олімпійського комітету), а 
також історичні аспекти, хронологію, особливості 
організації та проведення Всесвітніх та Європейських 
ігор. 

Другий змістовний модуль обумовлюється 
формуванням системи знань з організації, управління 
та функціонування неолімпійського спорту в Україні, 
основ законодавчої бази діяльності державних, 
громадських та приватних організацій, історії розвитку 
неолімпійських видів спорту, що культивуються 
в Україні та  окремих питань щодо маркетингової 

діяльності у неолімпійському спорті. Необхідно 
зазначити, що другий модуль передбачає вивчення 
особливостей змагальної діяльності та на основі 
її  визначення системи підготовки в неолімпійських 
видах спорту.

Самостійна робота студента передбачає: аналіз 
неолімпійського спорту у міжнародному спортивному 
русі та його вплив на олімпійський рух; представлення 
структури управління неолімпійським спортом 
на міжнародному рівні та в Україні у схематичній 
(табличній) формі та розкриття основних завдань та 
напрямків їх діяльності; у табличній формі надання 
хронології Всесвітніх ігор різного рівня;  підготовку 
реферативної роботи щодо історичного розвитку 
неолімпійських видів спорту, які культивуються в 
України та світовому просторі (за вибором); підготовку 
доповідей щодо участі українських спортсменів на 
міжнародному рівні з неолімпійського виду спорту 
(за вибором); виконання аналізу (у довільній формі) 
змагальної діяльності та системи підготовки у 
неолімпійському  виді спорту (за вибором).     

У процесі опанування програми дисципліни 
«Загальні основи неолімпійського спорту» у фахівця 
зі спорту (магістр та спеціаліст) формується обсяг 
знань та вмінь щодо вирішення певних професійних 
завдань з урахуванням професійних компетенцій, які 
розкриті у освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
підготовки «Магістра» та «Спеціаліста» (затверджені 
рішенням Вченої ради ДДІФКіС): 

здатність використовувати фундаментальні знання з • 
гуманістичних і соціально-економічних наук, засто-
совувати їх у політично-правовій сфері, поєднувати 
теоретичні й практичні аспекти політико-правових 
основ;
здатність використовувати поглиблені знання з • 
основ законодавчої бази України в обсязі, необхід-
ному для виконання професійних, організаційно-
управлінських, науково-дослідних, методичних та 
педагогічних завдань; 
здатність використовувати фундаментальні знання з • 
основ теорії та методики спортивного тренування з 
різних видів спорту, технології планування в олім-
пійському, професійному та неолімпійському спор-
ті в обсязі, необхідному для навчання та виховання 
спортивного резерву;
володіти фундаментальними знаннями з • 
організаційно-правових аспектів олімпійського, 
неолімпійського та професійного спорту; здатність 
використовувати знання з теоретико-методичних 
основ неолімпійського спорту; 
уміння вести дискусію і викладати основи теорії і • 
методики спортивного тренування з олімпійського, 
неолімпійського та професійного спорту; 
здібність до ділових комунікацій в професійній сфе-• 
рі, знання основ ділового спілкування, навички ро-
боти в трудовому колективі, спортивній команді; 
здатність використовувати теоретичні засади з різ-• 
них напрямків спорту та основ теорії підготовки 
спортсменів. 
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Таблиця 1

Розподіл навчальних годин 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр зі спорту, спеціаліст зі спорту 
Форма навчання Денна 
Семестр Другий 
Кількість годин (всього) 72 години
Кількість блоків  змістовних модулів 1 блок – 36 годин

2 блок – 36 годин
Кількість змістовних модулів, що входять до 
кожного  блоку 

1 блок – 1,2 змістовний модуль;
2 блок – 3,4 змістовний модуль.  

Кількість тем, що входить до кожного 
змістовного модулю  

1 блок – 1 змістовних модулі – 2 теми
               2 змістовний модуль – 1 тема 
2 блок – 3 змістовний модуль – 2 теми
               4 змістовний модуль – 2 теми

Підсумковий контроль Залік 

Таблиця 2
Зміст навчальної дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту»

Назва змістовного моду-
лю Теми змістовних модулів

Обсяг годин
лекції семінари самостійна 

робота
Модуль 1 – 36 годин

1. Неолімпійський 
спорт у сучасному 
міжнародному спортив-
ному русі 

1.1. Неолімпійський спорту в сучасному 
суспільстві 2 2 4
1.2. Структура та основні напрямки 
діяльності Міжнародних спортивних 
організацій щодо неолімпійського 
спорту

4 4 6

2. Характеристика 
Міжнародних змагань 
з неолімпійських видів 
спорту 

2.1. Історичні аспекти та хронологія 
проведення Всесвітніх ігор з 
неолімпійських видів спорту  

4 2 6

Модульний контроль 1 2
Разом за перший модуль 10 10 16

Модуль 2 – 36 годин
3. Організаційна струк-
тура та основні напрям-
ки діяльності органів 
управління, що забезпе-
чують   неолімпійський 
спорт в Україні.

3.1. Організаційна структура та основні 
напрямки діяльності Спортивного 
комітету  України

1 1 2

3.2. Проблеми комерціоналізації 
неолімпійського спорту 1 1 2

4. Історичні аспекти 
розвитку, неолімпійських 
видів спорту та харак-
теристика їх змагальної 
діяльності й системи 
підготовки

4.1. Основи історичного розвитку 
неолімпійських видів спорту, що куль-
тивуються в Україні.  

6 4 6

4.2. Характеристика змагальної 
діяльності та система підготовки в 
неолімпійських видах спорту 

2 2 6

Модульний контроль 2 2
Разом за другий модуль 10 10 16
Разом 20 20 32

Висновки. 
1. Відповідно до сучасних вимог індустрії спорту 

виникає необхідність в удосконаленні системи підго-
товки фахівців зі спорту, тому актуальність полягає у 
впровадженні дисципліни «Загальні основи неолім-
пійського спорту» у навчальний процес ВНЗ спортив-
ної спрямованості. 

2. Перспектива впровадження дисципліни «Загаль-
ні основи неолімпійського спорту» обумовлюється 
необхідністю та систематизацією формування знань 
з різних напрямів спорту та підвищенню вимог до  
фахівця зі спорту. Опанування знаннями з неолімпій-

ського спорту, на рівні з олімпійським, професійним 
та спорту для всіх, дозволить майбутньому фахівцю зі 
спорту бути більш освіченим у теоретичному плані та  
адаптованим до практичної діяльності відповідного 
до сучасного розвитку суспільства.  

Перспективи подальшого дослідження є розроб-
ка лекційного курсу з дисципліни «Загальні основи 
неолімпійського спорту», впровадження його в на-
вчальний процес підготовки магістрів та спеціалістів, 
визначення його ефективності щодо формування осві-
ченого фахівця зі спорту. 
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 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування 

універсального критерію соматичного здоров’я студентів  
на заняттях з фізичного виховання

Копа В.М.
Одеська національна академія харчових технологій

Анотації:
Розглянуто та обґрунтовано об-
ласть практичного застосування 
універсального критерію фізичного 
здоров’я (УКФЗ). В експеримен-
ті прийняли участь 153 студенти 
різного рівня здоров’я 16-25 років. 
Запропоновані дві формули: для 
студентів-спортсменів і студентів з 
порушенням здоров’я. Співпостав-
лені показники УКФЗ, індексу Ски-
бінської, проби Летунова, індексу 
Руф’є, максимального вживання 
кисню, тощо. Доведено, що ці по-
казники мають певний ступень ко-
реляцїї. Тобто, вони тотожні і мають 
однакову фізіологічну складову. Та-
кож встановлено, що використання 
УКФЗ потребує додаткового ви-
вчення для тренованих студентів і 
студентів з порушеннями здоров’я. 
Оцінено, що серед студентів спеці-
альної медичної групи з порушен-
нями серцево-судинної системи 
студенти – симпатотонікі ліпше 
адаптуються до фізичного наван-
таження (за шкалою “задовільно”). 
А чоловіки – за різними індексами 
мають вищій ступень кореляції ніж 
жінки. Практично доведено, що для 
простоти обчислення достатньо 
врахувати тільки показник УКФЗ.

Копа В.М. Теоретические основания к 
применению универсального критерия 
соматического здоровья студентов на 
занятиях по физическому воспитанию. 
Рассмотренa и обоснована область прак-
тического применения универсального 
критерия физического здоровья (УКФЗ). 
В эксперименте приняли участие 153 сту-
дента разного уровня здоровья 16-25 лет. 
Предложены две формулы: для студентов-
спортсменов и студентов с нарушениями 
здоровья. Сопоставлены показатели УКФЗ, 
индекса Скибинской, пробы Летунова, ин-
декса Руфье, максимального потребления 
кислорода и др. Доказано, что эти показа-
тели имеют определенную степень корре-
ляции. То есть, они тождественны и имеют 
одинаковую физиологическую составляю-
щую. Также установлено, что использование 
УКФЗ требует дополнительного изучения 
для тренированных студентов и студентов 
с нарушениями здоровья. Оценено, что 
среди студентов специальной медицинской 
группы с нарушениями сердечно-сосудистой 
системы студенты – симпатотоники лучше 
адаптируются к физической нагрузке (по 
шкале «удовлетворительно»). А мужчины – 
по разным индексам имеют более высокую 
степень корреляции чем женщины. Практич-
но доказано, что для простоты вычисления 
достаточно высчитывать только показатель 
УКФЗ.

Kopa V.M. The theoretical foundation 
to application universal index of 
somatic health of students during 
the lesson of physical education.  
In this article has been considered and 
grounded the region of application of 
universal index physical health (UIPhH) 
between students auditory. In experiment 
has been taken 153 student’s another 
level of health from 16 to 25 years. 
Has been proposed two formulas – for 
students–sportsmen’s and students with 
chronicle diseases. Has been correlated 
same indexes: UIPhH, Skibinskaya’s 
index, index of Letunov, Rufe’s index 
and another. Has been proved, that 
theses indexes correlated and had 
identical physiological composition. Has 
been proved, that application UIPhH 
be required individually – for students–
sportsmen’s and students with chronicle 
diseases. Has been estimate, then the 
students with chronicle diseases of 
heart system with symbatotonic reaction 
has been better reaction on physical 
load then the students with vagotonic 
reaction (on the rate “satisfactory“). 
Also, the manes have been better the 
level correlation between indexes than 
woman. Practically has been proved, 
than for simply calculate take a sense 
take only UIPhH. 

Ключові слова:
здоров’я, критерій, проба, індекс, 
максимальне вживання кисню, 
студенти, спортсмени, медична 
група.

здоровье, критерий, проба, индекс, 
максимальное потребление кислорода, 
студенты, спортсмены, медицинская 
группа.

health, criterion, test, index, maximal 
consumption of oxygen, students, 
sportsmen, medical group.

Вступ. 1

За результатами проведених раніше досліджень 
автором вже був запропонований універсальний кри-
терій фізичного здоров’я студентів (УКФЗ) [1]. До-
слідження проводились в Одеський національній 
академії харчових технологій. Констатуємо, що фі-
зичний стан і cоматичне здоров’я студентів академії 
неухильно погіршуються. З одного боку, цей показник 
пов’язує реакцію і визначає стан тренованості серця, 
регуляцію роботи серця, вплив фізичних вправ на 
функціональний стан особи через пробу Руф’є (іР). 
За оцінкою іР: 3 і менше – відмінний стан серця, 4 
– 6 – добрий, 7 – 10 – посередній, 11 – 15 – слабкий, 
15 – незадовільний [2]. З іншого боку, показник УКФЗ 
пов’язує роботоспроможність особи, яка визначаєть-
ся за результатом тесту Кенета Купера (тК) [3]. Таке, 
строго дозоване навантаження допомагає вирахува-
ти методом не прямого вимірювання такий показник 
здоров’я, як максимальне вживання кисню (МВК). 
Теоретичним обґрунтуванням такого методичного 
підходу є та обставина, що кожний рівень наванта-
ження характеризується постійною для даної особи 
частотою серцевих скорочень(ЧCC, чи пульсом – П). 
В свою чергу, при виконанні фізичної роботи де ЧСС 

© Копа В.М., 2012

дорівнюється 170 уд/хв м’язова робота забезпечується 
максимальним вживанням кисню [4]. За даними про-
фесора Г.Л. Апанасенкa (2010), цей показник є осно-
вним у визначені фізичного здоров’я людини. Тобто, 
кисневі шляхи видобутку клітиною енергії є найбільш 
раціональними і показовими для визначення стану 
здоров’я людини [5]. Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я ще з 1971 року рекомендує визначення 
МВК, як один із найбільш надійних методів оцінки 
дієздатності людини [6]. Актуальність дослідження 
обумовлена тим, що студентська молодь байдуже ста-
виться до змісту обов’язкових фізкультурних занять 
(С.М. Канішевський, 1998; Р.Т. Раєвський, 1998; О.О. 
Малімон, 1999; Є.М. Свіргунець, 2001; В.В. Романен-
ко, 2003 та інші). За останні кілька років кількість 
летальних випадків на заняттях з фізичної культури 
у школах України сягнула двох десятків. Перед су-
часною вищою школою постала проблема постійно-
го моніторингу фізичного стану і фізичного здоров’я 
молоді. Формула універсального критерію фізичного 
здоров’я була запропонована автором як співвідно-
шення результату виконаної фізичної роботи у фор-
мі тесту Купера (аеробна робота) і результату проби 
Руф’є (анаеробний показник). Логічно представити це 
відношення, як обратну пропорцію з перерахуванням 
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на 1 хвилину. Тобто, формула приймає вид: 
тК/12/іР.

Чисельні значення УКФЗ були обґрунтовані і за-
пропоновані до використання на заняттях з фізичного 
виховання студентів ОНАХТ, з огляду на простоту ви-
рахування та інформативність (табл.1).

Аналіз досліджень щодо цього питання показує, 
що певна кількість провідних вчених переймались 
питаннями відстеження рівня здоров’я людини, як 
те: Г.Л. Апанасенко, 1992 (накопичення функціональ-
них резервів організму, вивчення маніфестуючих по-
казників соматичного здоров’я), Булич Е.Г., Муравов 
І.В., 2003 (визначення міри та кількості здоров’я), 
Круцевич Т.Ю., 1999 (методи вивчення індивідуаль-
ного здоров’я дітей та підлітків), Биховська І.М., 2000 
(філософсько-методологічні основи здоров’я), Брех-
ман І.І., 1992 (вимірювання валеологічних параметрів 
здоров’я) та інші.

 Робочу гіпотезу дослідження складає припущення 
того, що окрім загальної формули УКФЗ мають існу-
вати формули УКФЗ для тренованих осіб – студентів-
спортсменів та осіб з порушеннями здоров’я, тобто 
студентів маючих хронічні захворювання і віднесе-
них до спеціальної медичної групи. Виходячи з цього 
припущення, пропонуємо для спортсменів долучити 
до основної формули УКФЗ коефіцієнт k у вигляді 
прямої пропорції. Для цього пропонуємо взяти гемо-
дінамічний коефіцієнт економізації кровообігу (КЕК), 
який відображає викід крові за одну хвилину: 

КЕК = (АТmax – АТmin) х П.
КЕК є спрощеною формулою від формул Стара і 

Романцевої щодо визначення хвилинного об’єму кро-
ві.[2] Для здорової особи цей показник складає 2600. 
Збільшення цього показника показує на затруднення в 
роботі серцево-судинної системи.[4] Тобто, формула 
УКФЗ для тренованих осіб – студентів-спортсменів 
має вигляд:

 (УКФЗ x КЕК) : 1000,
при цьому, КЕК має бути у границях від 1560 до 

2600. Показник 1560 – та нижча границя, за котрою 
можна шукати патологію у роботі серцево-судинної 
системи. Логікою цього припущення має бути те, що 
збільшення цього показника ніж 2600 для студентів-
спортсменів буде вказувати на певну ступінь втомлен-
ня чи недостатність тренувального ефекту. 

 Відповідно, трансформуючи формулу для спеці-
альної медичної групи пропонуємо залучити, також у 
прямої пропорції – вегетативний індекс Кердо (ВІК), 
який визначає характер регуляції серцево-судинної 
системи: 

ВІК = 1 – АТдіаст/П.
Позитивні значення ВІК вказують на перевагу то-

нусу симпатичної нервової системи, негативні – пара-
симпатичної (блукаючого нерва).[8] А сама формула 
для студентів спеціальної медичної групи приймає 
вид:

УКФЗ х ( ± ВІК).
 Додамо, ще одну робочу гіпотезу нашого дослі-

дження – показник УКФЗ у чисельному вимірі має 
певну ступінь кореляції з іншими показниками фізич-

ного здоров’я, як те: індексу Скібинської (ІСК), проби 
Летунова (прЛ), індексу Руф’є (іР), тощо.

ICК = [0,01 х ЖЄЛ х ПрШтанге] : П,
IP = [4(Р1 + Р2 + Р3) – 200] : 10,

які є комплексною оцінкою стану серцево-судинної 
системи.[2] 

УКФЗ / ІСК / іР / прЛ ≅ 1.
Робота виконана за планом НДР Одеської націо-

нальної академії харчових технологій.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є – теоретичне обґрунтуван-

ня запровадження УКФЗ для спортсменів-студентів 
та студентів маючих хронічні захворювання. (Робота 
виконана згідно плану наукової роботи ОНАХТ і ка-
федри фізичного виховання за темою «Валеметрічні 
методи оцінки здоров’я студентів ОНАХТ» прот. № 2 
від 09.09.2011 р.).

 Завдання дослідження: 
випробувати УКФЗ на заняттях окремо для • 
студентів-спортсменів і студентів спеціальних ме-
дичних груп; 
порівняти рівень здоров’я за формулою УКФЗ і ін-• 
шими формулами здоров’я: ІСК, прЛ, іР;
зробити аналіз отриманих результатів.• 

 Результати дослідження.
Матеріал та методи дослідження склали: для вико-

нання першого завдання – студенти загальної медичної 
групи у кількості 43 осіб. А також, студенти спеціальної 
медичної групи кафедри фізичного виховання ОНАХТ, 
які мають хронічні захворювання у кількості – 34 осо-
би. Із них: жінок – 22, чоловіків – 12. Всі особи зі спеці-
альної медичної групи мали вегетативні і морфологічні 
порушення роботи серцево-судинної системи. Всі сту-
денти вікової групи від 17 до 20 років. 

 Для виконання другого завдання в експерименті 
прийняли участь спортсмени-плавці спортивного клу-
бу ОНАХТ, студенти спеціального і загального медич-
ного відділення вікової групи 16-25 років у кількості 
– 76 осіб. Із них: жінок – 40, чоловіків – 36. Тобто, 
загальна кількість тестованих осіб склала 153 особи. 
Дослідження проводились впродовж 2010 – 2011 ро-
ків на кафедрі фізичного виховання і спорту ОНАХТ. 
За інструменти дослідження і аналізу були взяти: 12 – 
хвилинний тест Кенета Купера, індекси: Скибінської і 
Кердо, проба Летунова і індекс Руф’є, коефіцієнт еко-
номізації кровообігу (КЕК), частота серцевих скоро-
чень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), життєва ємність 
легенів, математичний метод інтерполяції. А також 
– УКФЗ. Як ми зазначили вище, модифікована фор-
мула універсального критерію фізичного здоров’я для 
студентів-спортсменів має вид: 

(УКФЗ x КЕК) : 1000,
і цей показник має бути не нижчим за 1560 (табл. 

2). Для студентів, маючих хронічні захворювання 
серцево-судинної системи модифікована формула уні-
версального критерію фізичного здоров’я має вигляд 
за абсолютним значенням: 

|УКФЗ х ( ± ВІК)|.
Оцінка рівня здоров’я за цією формулою буде та-

кою же, як і за основною формулою УКФЗ (див. табл. 



27

2012

10
Таблиця 1

Відповідність РФЗ, показника УКФЗ і МВК

Рівень фізичного здоров’я (РФЗ) Універсальний критерій фізичного здоров’я 
(УКФЗ)

МВК [9]
(мл/хв/кг)

Чоловіки Вік 17 – 20 років
 Дуже поганий Менше 8,8 > 33,0
Поганий 8,9 – 14,4 ≅ 33,0-38,0
Задовільний 14,5 – 28,5 ≅ 39,0-48,0
Добрий 28,6 – 56,3 ≅ 49,0-54,0
Відмінний 56,4 і більше 55,0 >
Жінки Вік 17 – 20 років
Дуже поганий Менше 7,8 > 24,0
Поганий 7,9 – 13,9 ≅ 24,0-30,0
Задовільний 14,0 – 26,6 ≅ 31,0-37,0
Добрий 26,7 – 55,0 ≅38,0-44,0
Відмінний 55,1 і більше 44,0 >

Таблиця 2
Загальна оцінка рівня здоров’я студентів-спортсменів ОНАХТ (УКФЗ х КЕК)

Рівень фізичного здоров’я (РФЗ) Універсальний критерій фізичного здоров’я 
(УКФЗ) для студентів-спортсменів

МВК [9]
(мл/хв/кг)

Чоловіки Вік 17 – 20 років 18 років і >
 Дуже поганий Менше 22,8 < 42,0
Поганий 22,9 – 37,4 ≅ 42,0-49,0
Задовільний 37,5 – 74,1 ≅ 50,0-59,0
Добрий 74,2 – 146,3 ≅ 60,0-68,0
Відмінний 146,4 і більше 68,0 >
Жінки Вік 17 – 20 років
Дуже поганий Менше 20,2 < 36,0
Поганий 20,3 – 36,1 ≅ 36,0-43,0
Задовільний 36,2 – 69,1 ≅ 44,0-51,0
Добрий 69,2 – 143,0 ≅ 52,0-59,0
Відмінний 143,1 і більше 59,0 >

Примітка: для КЕК, який дорівнює 2600, тобто нормі, різниця тиску d(АД) має дорівнювати 40 мм рт. ст. В свою чергу, 
ЧСС у спокої має бути не більше 65 уд/хв.

Таблиця 3
Загальна оцінка рівня здоров’я cтудентів ОНАХТ спеціальної медичної групи (УКФЗ х ВІК)

Рівень фізичного 
здоров’я (РФЗ)

Універсальний критерій 
фізичного здоров’я (УКФЗ)
(симпатичний тонус ВНС)

Універсальний критерій 
фізичного здоров’я (УКФЗ)

(парасиматичний тонус ВНС)

МВК [9]
(мл/хв/кг)

Чоловіки Вік 17 – 20 років Вік 17 – 20 років <25 років
 Дуже поганий Менше 1,8 Більше – 7,9 < 8,0
Поганий 1,9 – 5,6 (– 8,0) – ( – 10,0) ≅ 8,0-16,0
Задовільний 5,7 – 17,1 (– 10,1) – ( – 14,0) ≅ 17,0-23,0
Добрий 17,2 – 45,0 (– 14,1) – ( – 20,0) ≅ 24,0-30,0
Відмінний 45,1 і більше – 20,1 і менше 30,0 >
Жінки Вік 17 – 20 років Вік 17 – 20 років <25 років
Дуже поганий Менше 1,6 Більше – 7,0 < 7,0
Поганий 1,7 – 5,6  (- 7,1) – (– 9,7) ≅ 7,0-11,00
Задовільний 5,7 – 16,0 (- 9,8) – (– 13,3) ≅ 12,0-16,0
Добрий 16,1 – 44,0 (- 10,7) – (– 16,5) ≅ 17,0-22,0
Відмінний 44,1 і більше - 16,6 і менше 22,0 >

Примітка: ці показники УКФЗ можна використати і для оцінки фізичного рівня і стану здоров’я для студентів-
спортсменів. 



28

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 4
Порівняльна оцінка рівня здоров’я cтудентів ОНАХТ за формулою УКФЗ

Рівень со-
матичного 
здоров’я

Студенти-
спортсмени 

 n = 21 

Студенти спеціальної медичної групи n = 34
(серцево-судинні захворювання)

Студенти 
загальної групи

n = 43Вік 17 – 20 років

Чоловіки Вік 17 – 25 років Симпатотонікі Ваготонікі Вік 17 – 20 років
Менше % Менше % Більше % Менше %

Дуже поганий 22,8 0 1,8 33 – 7,9 75 8,8 0
Поганий 22,9 – 37,4 0 1,9 – 5,6 45 (–8,0) – (- 10,0) 22 8,9 – 14,4 21
Задовільний 37,5 – 74,1 5 5,7 – 17,1 11 (–10,1) – (- 14,0) 2 14,5 – 28,5 45
Добрий 74,2 – 146,3 67 17,2 – 45,0 11 (–14,1) – (- 20,0) 1 28,6 – 56,3 26
Відмінний 146,4 і 

більше 28 45,1 і 
більше 0 – 20,1 і менше 0 56,4 і 

більше 8

Жінки Вік 17 – 25 років Вік 17 – 20 років Вік 17 – 20 років
Дуже поганий Менше 20,2 0 Менше 1,6 44 Більше – 7,0 77 Менше 7,8 7
Поганий 20,3 – 36,1 0 1,7 – 5,6 50  (- 7,1) – (– 9,7) 20 7,9 – 13,9 42
Задовільний 36,2 – 69,1 10 5,7 – 16,0 6 (- 9,8) – (– 13,3) 3 14,0 – 26,6 42
Добрий 69,2 – 143,0 71 16,1 – 44,0 0 (- 10,7) – (– 16,5) 0 26,7 – 55,0 9
Відмінний 143,1 і 

більше 19 44,1 і 
більше 0 - 16,6 і менше 0 55,1 і 

більше 0
 

 Таблиця 5
 Порівняльна оцінка рівня здоров’я студентів за формулою УКФЗ та іншими показниками у % 

Рівень здоров’я  Чисельні показники (%) Примітка

Чоловіки
(n=36)

УКФЗ
n=30

ІСК
N=14

ПрЛ
N=18

іР
n=33

тК
n=36

МВК
n=22

До тестування були  
взяти студенти різних  

рівнів здоров’я
Дуже поганий 20 % - 13,1 % 21,2 % 19,4 %  9,1 % k = 1,424
Поганий 26,6 % 23,0 % 18,9 % 18,2 % 27,7 % 18,2 % k = 1,289
Задовільний 33,3 % 32,5 % 29,8 % 30,3 % 30,5 % 31,8 % k = 1,075
Добрий 13,4 % 26,4 % 21,2 % 12,1 % 13,9 % 27,3 % k = 0,740
Відмінний 6,7 % 18,1 % 17 % 18,2 % 8,5 % 13,6 % k = 0,482
Жінки 
(n= 40) n=40 N=34 N=34 n=30 n=31 n=29

До тестування були 
взяти студентки різних 

рівнів здоров’я
Дуже поганий 45 % - 23,7 % 36,6 % 32,2 % 37,9 % k =1,427
Поганий 32,5 % 11,8 % 11,8 % 43,3 % 22,6 % 10,4 % k = 1,807
Задовільний 15 % 67,6 % 32,3 % 3,4 % 22,5 % 24,2 % k = 1,303
Добрий 5 % 17,6 % 20,5 % 13,3 % 13,0 % 17,2 % k = 0,315
Відмінний 2,5 % 3,0 % 11,7 % 3,4 % 9,7 % 10,3 % k = 0,456

 

Рис. 1. Порівняльна оцінка рівня здоров'я студентів ОНАХТ за основними індексами у % за шкалою 
«задовільно»: 1 – УКФЗ, 2 – ІСК, 3 – пр. Летунова, 4 – ІР, 5 – тК, 6 – МВК.
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1), тільки з акцентом на вегетативні порушення. На це 
буде вказувати знак формули (табл. 3). Надамо симпа-
тотоникам знак “+”, а ваготонікам знак “–“. Додамо, 
що показники ВІК і КЕК, як і всі інші індекси мають 
одну ваду, а саме: вони не враховують вік, стать, масу 
тіла і ін. піддослідних. Тому, представлені вище моди-
фіковані формули будуть мати певну похибку.

За результатами дослідження маємо (дивись табл. 
4 і табл. 5):

Висновки. 
Зазначимо, що теоретично обґрунтовані показни-

ки УКФЗ, окремо для студентів-спортсменів і студен-
тів загальної і спеціальної медичної групи, працюють. 
Тобто, за допомогою цих показників можна визначати 
певний рівень соматичного здоров’я студента. Однак, 
спеціальні показники для студентів-спортсменів і сту-
дентів з порушеннями здоров’я (СМГ) з врахуванням 
КЕК і ВІК, можливо, розраховувати на академічних 
заняттях не має сенсу. Достатньо, для простоти об-
числення врахувати тільки показник УКФЗ. Зазначи-
мо, що серед студентів спеціальної медичної групи 

з порушеннями серцево-судинної системи студенти 
– симпатотонікі ліпше адаптуються до фізичного на-
вантаження (за шкалою “задовільно”).

 Щодо, зрівняльного аналізу УКФЗ і інших показ-
ників фізичного здоров’я (див. табл. 5, діаг. 1), то всі 
шість показників за шкалою “задовільно” для чоло-
віків мають достатньо високий ступень кореляції (k 
= 1,075). Тим самим підтверджується обґрунтування 
показника УКФЗ, як одного з показників здоров’я сту-
дентів. 

 Ті самі показники за шкалою “задовільно” для жі-
нок мають певний ступень кореляції за показниками 
1, 3, 5 і 6 (k = 1,303). Це є: УКФЗ, проба Летунова, тК 
і МВК.

У перспективі подальших досліджень було б до-
цільно зробити аналіз УКФЗ з урахуванням коефіцієн-
та корисної дії виконаної аеробної роботи (показник 
ефективності аеробного процесу енергозабезпечення 
(Мищенко В.С., 1990; Левушкин, 2001). Запропонува-
ти УКФЗ до валеометричної системи нагляду і контр-
олю за станом здоров’я студентів (ВСНКСЗС).
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Динаміка показників фізичного розвитку, фізичної  
та технічної підготовленості 12 – 15 річних  

юних важкоатлетів різних груп вагових категорій
 Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.Н., Ткаченко К.В.

Аграрне відділення ДНЗ «ЛЦПТО» 
 Національний університет фізичного виховання та спорту України 

 Кременчуцький національний університет імені  М. Остроградського

Анотації:
Наведено динаміку показників 
фізичного розвитку, фізичної та 
технічної підготовленості 12 – 15 
річних юних важкоатлетів різних 
груп вагових категорій, які ведуть 
підготовку до першості України. У 
досліджені брали участь 50 спортс-
менів. Вік спортсменів 12 – 15 років. 
Досліджено показники фізичного 
розвитку та фізичної підготовле-
ності спортсменів. Здійснено аналіз 
показників технічної підготовленос-
ті юних важкоатлетів за допомо-
гою у контрольних вправах у ривку 
та поштовху. Наведено величину 
взаємозв’язку між показниками фі-
зичного розвитку, загальної та спе-
ціальної фізичної підготовленості 
юних важкоатлетів різних груп ва-
гових категорій. Встановлено, що 
показники довжини тіла спортсме-
нів мають тенденцію к зростанню з 
підвищенням груп вагових категорій 
– на 15,2 %. Оцінено, що індекс ак-
тивної маси тіла спортсменів збіль-
шується з підвищенням груп вагових 
категорій – на 14,2 %. Доведено, що 
показники довжини верхніх та нижніх 
кінцівок юних важкоатлетів збільшу-
ються з підвищенням груп вагових 
категорій у середньому – на 14,6 та 
15,1 %. Встановлено, що показники 
загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості юних важкоатлетів 
збільшуються з підвищенням груп 
вагових категорій у середньому – на 
18,2 та 40,8 %. 

Лутовинов Ю.А., Олешко В.Г., Лысенко 
В.Н., Ткаченко Е.В. Динамика показате-
лей физического развития, физической 
и технической подготовленности 12 – 15 
летних юных тяжелоатлетов разных 
групп весовых категорий. Приведена ди-
намика показателей физического развития, 
физической и технической подготовленно-
сти 12 – 15 летних юных тяжелоатлетов, ко-
торые ведут подготовку к первенству Украи-
ны. В исследовании принимали участие 50 
спортсменов. Возраст спортсменов 12 – 15 
лет. Исследованы показатели физического 
развития и физической подготовленности 
спортсменов. Осуществлен анализ показа-
телей технической подготовленности в кон-
трольных упражнениях в рывке и толчке. 
Приведена величина взаимосвязи между 
показателями физического развития, об-
щей и специальной физической подготов-
ленности юных тяжелоатлетов различных 
групп весовых категорий. Установлено, что 
показатели длины тела спортсменов име-
ют тенденцию к увеличению с повышени-
ем групп весовых категорий – на 15,2 %. 
Оценено, что индекс активной массы тела 
спортсменов увеличивается с повышением 
групп весовых категорий – на 14,2 %. До-
ведено, что показатели длины верхних и 
нижних конечностей юных тяжелоатлетов 
увеличиваются с повышением групп весо-
вых категорий в среднем – на 14,6 и 15,1 
%. Установлено, что показатели общей и 
специальной физической подготовленно-
сти юных тяжелоатлетов увеличиваются 
с повышением групп весовых категорий в 
среднем – на 18,2 и 40,8 %. 

Lutovinov Iu.A., Oleshko V.G., Lisenko 
V.N., Tkachenko K.V. Dynamics of the 
indicators of physical development, 
physical and technical fitness of young 
12 – 15 year old weightlifters of the 
different groups of weight categories. 
Here is the dynamics of indicators of 
physical development, physical and 
technical preparedness of young 12 – 15 
year old weightlifters who are training 
for the Championship of Ukraine. 50 
sportsman’s has taken part in investigation. 
Age of sportsman – 12 – 15 years old. 
The indicators of physical development 
and preparedness of sportsmen were 
researched. The indicators of physical 
preparedness in control snatch, clean 
and jerk exercises were analyzed. The 
interconnection among the indicators of 
physical development as well as general 
and special physical preparedness of 
young weightlifters was shown. It was 
analyzed that the body length indicators 
of sportsmen are tend to grow by 15.2 % 
with an increase of weight category 
groups. It was estimated that the index 
of active mass of sportsman body grows 
by 14.2% with an increase of weight 
category groups. It was analyzed that 
the length indicators of upper and low 
extremities of young weightlifters grow 
on average by 14.6% and 15.1% with an 
increase of weight category groups. It was 
estimated that the indicators of general 
and special physical preparedness of 
young weightlifters grow on average by 
18.2% and 40.8%. 

Ключові слова:
юний, важкоатлет, фізичний, роз-
виток, технічна, підготовленість, 
показник. 

юный, тяжелоатлет, физическое, раз-
витие, техническая, подготовленность, 
показатель.

young, weightlifters, physical, 
development, preparedness, technical, 
preparedness, index. 

Вступ. 1

Серед певних видів спорту, що мають силову спря-
мованість і змагальну специфіку, зростаючою попу-
лярністю набуває важка атлетика.

 Інтенсивні заняття зі штангою сприяють прояву 
максимальних зусиль юних важкоатлетів за рахунок 
зміцнення здоров’я, підвищення витривалості, роз-
винення активної м’язової маси і побудови належної 
статури. 

 Бажання перемогти у змаганнях вищого рівня і пе-
ревершити діючі показники становлять високі вимоги 
до рівня фізичного розвитку та фізичної підготовле-
ності у тренувальному процесі юних важкоатлетів. 

 Найбільший приріст тотальних розмірів юних 
важкоатлетів спостерігається у 12 – 15 років. У порів-
нянні з школярами юні важкоатлети мають одинакові 
показники у довжини тіла, але маса і обвід грудної 
клітини значно більший [1, 3, 5].

© Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.Н., Ткаченко К.В., 
  2012

Певні автори у важкій атлетиці [1-5] намагалися 
узагальнити результати вивчення показників фізично-
го розвитку найсильніших юних важкоатлетів, а саме: 
склад тіла, конституція та пропорції тіла, тотальні 
розміри тіла та інше. 

При цьому під час досліджень фізичного розви-
тку юних важкоатлетів різних груп вагових категорій 
нами не виявлено чинників відбору й підготовленості 
до змагань, не знайдено у теорії і практиці важкої ат-
летики, ані у вітчизняній та іноземній літературі. 

Робота виконана згідно плана НДР НУФВСУ за 
темою 2.8. «Удосконалення підготовки спортсменів в 
окремих групах видів спорту» на 2011 – 2015 рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження динаміки показників 

фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовле-
ності юних важкоатлетів.

Методи дослідження.
1. Аналіз науково – методичної літератури.
2. Опитування тренерів та спортсменів.
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 3. Антропометрія. Каліперометрія. 
 4. Визначення рівня загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості  юних важкоатлетів за допомогою 
педагогічного тестування.

 5. Визначення технічної підготовленості за допомо-
гою відеокомп’ютерного аналізу просторових ха-
рактеристик підйому штанги у контрольних впра-
вах у ривку та поштовху.

 6. Педагогічне спостереження за тренувальним про-
цесом.

 7. Методи математичної статистики. 
 Досліджені показники фізичної та технічної під-

готовленості 50 юних важкоатлетів, серед яких – 13 
юнаків мають І – й юнацький розряд, 37 юнаків – ІІІ 
– й спортивний розряд. Усі юні важкоатлети були роз-
ділені на групи вагових категорій: І – < 45 кг, ІІ – 45 
– 55, ІІІ – 56 – 77 кг. 

 Результати дослідження. 
Нами вивчались показники фізичного розвитку, 

фізичної та технічної підготовленості юних важкоат-
летів. 

 Наведено показники складу тіла юних важкоатле-
тів різних груп вагових категорій (табл. 1). 

 Аналіз показує, що маса жирової тканини юних 
важкоатлетів збільшується з підвищенням груп ваго-
вих категорій – на 9,3 %, але статистично достовірна 
лише між першою та третьою групами (р<0,05); ін-
декс активної маси тіла – на 14,2 % (р<0,05). 

 Найбільший вміст жирового прошарку на сегмен-
тах тіла у юних важкоатлетів відмічається на живо-
ті та на нижніх кінцівках, який збільшується з під-
вищенням груп вагових категорій відповідно – на 
10,0 %, (p>0,05) та 18,2 %, (р<0,05); грудної клітині 
– на 10, і 13,1 % (р<0,05); спині – на 10,5 і 13,7 % 
(р<0,05); верхніх кінцівках – на 16,7 і 11,1 % (р>0,05); 
нижніх кінцівках – на 23,7 і 22,5 % (р<0,05). На наш 
погляд розподіл підшкірно – жирового прошарку 
на сегментах тіла юних 14 – ти річних важкоатлетів 
залежить від маси тіла та кваліфікації спортсменів та 
має індивідуальні особливості [1,4,6]. 

Наведено показники фізичного розвитку 12 – 15 
річних юних важкоатлетів різних груп вагових кате-
горій (табл.2).

 Аналіз показує, що показники довжини тіла ма-
ють тенденцію до збільшення з підвищенням груп ва-
гових категорій – на 14,7 % (р<0,05); показники тіла 
сидячи – на 15,1% (р<0,05); обвід грудної клітини – 
на 17,3 % (р<0,05); обвід плеча – на 19,6 % (р<0,05); 
стегна – 17,9 % (р<0,05); гомілки – на 18,1 % (р<0,05); 
плечей – на (р<0,05); тазу – на 17,1 % (р<0,05); та-
лії – на 14,7 % (р<0,05); довжина плечей – на 17,7 % 
(р<0,05); передпліччя – на 13,7 % (р<0,05); рук – на 
12,6 % (р<0,05); нижніх кінцівок – на 15,0 % (р<0,05); 
стегна – на 14,9 %; гомілки – на 15,6 % (р<0,05); ЖЕЛ 
– на 31,2 % (р<0,05), що підтверджується досліджен-
нями провідних фахівців [1,3].

В порівнянні із показниками фізичного розвитку 
юних важкоатлетів другої групи вагових категорій 
більші у юних важкоатлетів із співвідношенням засо-
бів ЗФП та СФП 75 і 25 %, 50 і 50 %: довжина тіла – 

на 0,9 %(р>0,05), маса тіла – на 3,0 % (р>0,05), обвід 
грудної клітини – на 2,3 %(р>0,05), ЖЕЛ – на 7,9 % 
(р<0,05).

 Наведено показники фізичної підготовленості 12 
– 15 річних важкоатлетів різних груп вагових катего-
рій (табл.3). 

 Аналіз показує, що показники загальної та спеці-
альної фізичної підготовленості збільшуються з під-
вищенням груп вагових категорій: у ривку – на 48,0 % 
(р<0,05); поштовху (кг) – на 49,1 % (р<0,05); присідан-
нях на плечах (кг) – на 48,9 % (р<0,05); присіданнях 
на грудях (кг) – на 49,0 % (р<0,05); жиму лежачи (кг) – 
45,9 % (р<0,05); стрибку з місця у гору за Абалаковим 
(см) – на 43,4 % (р<0,05); динамометрії лівої та правої 
кистей (кг) – на 30,5 і 28,7 % (р<0,05); динамометрії 
станової (кг) – на 34,2 % (р<0,05); стрибку у довжину 
з місця (см) – на 13,2 % (р<0,05); нахилах тулуба упе-
ред стоячи (см) – на 13,8 % (р<0,05); віджиманні від 
підлоги у упорі лежачи (кількість разів) – на 15,0 % 
(р<0,05); підтягуванні на поперечині (кількість разів) 
– на 31,0 % (р<0,05). 

 В порівнянні із показниками спеціальної та за-
гальної фізичної підготовленості юних важкоатлетів 
другої групи вагових категорій більші у юних важко-
атлетів із співвідношенням засобів ЗФП і СФП 75 і 
25 % та 50 і 50 % у підтягувані на поперечині та на-
хилах тулуба уперед стоячи – на 16,3 і 13,1 % (р<0,05); 
у ривку – на 4,8 і 10,5 % (р<0,05), поштовху – на 9,9 і 
18,3 % (р<0,05), присіданнях на плечах – на 9,8 і 17,6 
% (р<0,05), стрибку з місця у гору за Абалаковим – на 
2,0 і 6,7 % (р<0,05). 

 Наведено величину взаємозв’язку між показни-
ками фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
1-3 груп вагових категорій юних важкоатлетів (т.4).

Аналіз показує, що у юних важкоатлетів першої 
групи вагових категорій взаємозв’язок між показни-
ками фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
високий – на 29,1 %, середній – 58,3 %, низький – 12,6 
%; другої групи вагових категорій він на 50,0 % силь-
ний та середній, третьої групи – високий. 

 Наведено величину взаємозв’язку між показника-
ми фізичного розвитку,  фізичної підготовленості та 
ривком і поштовхом юних важкоатлетів 1 – 3 груп  ва-
гових категорій (табл. 5).

Аналіз показує, що величина взаємозв’язку між 
показниками фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності та ривком юних важкоатлетів у другої та тре-
тьої груп вагових категорій вища, ніж першої – на 64,4 
% (р<0,05). А величина взаємозв’язку між показника-
ми фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
поштовхом юних важкоатлетів третьої групи вагових 
категорій вища, ніж другої та першої відповідно – на 
57,2 і 64,3 % (р<0,05). 

 Наведені показники технічної підготовленості 12 
– 15 річних юних важкоатлетів у ривку (табл. 6). 

Аналіз показує, що час виконання тяги ривкової у 
юних важкоатлетів збільшується з підвищенням груп 
вагових категорій – на 6,1 % (р<0,05); висота вильоту 
штанги залежно від довжини тіла – на 1,3 % (р<0,05); 
висота фіксації у фазі фінального розгону залежно від 
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Таблиця 1
Показники складу тіла 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій, х ; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р<0,05

Маса тіла, кг 38,05;1,6 50,2; 1,2 р<0,05 65,4; 2,3 р<0,05
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 р<0,05 170,5; 2,2 р<0,05
Маса жирової тканини, % 
від маси тіла 4,52; 0,1 4,78; 0,1 p>0,05 4,98; 0,2 р<0,05 
Індекс АМТ, у.о. 1,15; 0,05 1,18; 0,07 p>0,05 1,34; 0,07 p<0,05
Сегменти тіла
Грудна клітина 1,8; 0,1 2,0; 0,1 p>0,05 2,3; 0,1 р<0,05 
Спина 1,7; 0,1 1,9; 0,1 p>0,05 2,2; 0,1 р<0,05
Верхня кінцівка (двоголо-
вий та триголовий м’язи) 2,0; 0,5 2,4; 0,1 p>0,05 2,7; 0,5 p>0,05
Живіт (косий та прямий 
м’язи) 4,5; 0,3 5,0; 0,5 р<0,05 5,5; 0,8 p>0,05
Нижня кінцівка (стегно та 
гомілка) 2,9; 0,1 3,8; 0,2 р<0,05 4,9; 0,2 р<0,05 

 
Таблиця 2 

Показники фізичного розвитку 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій, х ; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р < 0,05

Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 р<0,05 170,5; 2,2 р<0,05
Довжина тіла сидячи, см 76,27; 0,64 83,63; 0,81 р<0,05 89,8; 1,0 р<0,05
Обвід 
грудної клітини, см 76,18; 1,1 83,81; 1,2 р<0,05 92,1; 1,06 р<0,05
плеча, см 25,72; 0,5 30,63; 0,3 р<0,05 32,0; 0,63 р<0,05
стегна, см 45,0; 0,6 49,63; 0,8 р<0,05 54,8; 0,58 р<0,05
гомілки, см 28,5; 0,6 31,31; 0,5 р<0,05 34,8; 0,43 р<0,05
плечей, см 80,81;1,25 100,18; 1,68 р<0,05 108,62; 1,28 р<0,05
тазу, см 59,18; 0,8 64,72; 1,07 р<0,05 71,36; 0,82 р<0,05
талії, см 60,9; 0,82 66,54; 1,07 р<0,05 71,36; 0,82 р<0,05
Довжина
плечей, см 24,54; 0,28 26,9; 0,36 р<0,05 29,81; 0,53 р<0,05
передпліччя, см 22,59; 0,28 23,81; 0,15 р<0,05 26,18; 0,28 р<0,05
рук, см 63,8; 0,85 67,5; 0,38 р<0,05 73,0; 1,3 р<0,05
нижніх кінцівок, см 69,18; 0,15 75,4; 0,9 р<0,05 81,36; 1,1 р<0,05
стегна, см 36,5; 0,34 40,0; 0,48 р<0,05 42,9; 0,64 р<0,05
гомілки, см 30,0; 0,4 33,0; 0,45 р<0,05 35,54; 0,51 р<0,05
ЖЕЛ, куб.см 2981,8; 22,6 3454,5; 54,55 р<0,05 4336,36; 15,2 р<0,05

Таблиця 3
Показники загальної та спеціальної фізичної підготовленості 12 – 15 річних  

юних важкоатлетів різних груп вагових категорій,  х ;; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р < 0,05

СФП
Ривок, кг 33,0; 3,5 43,9; 1,26 р<0,05 63,5; 2,02 р<0,05
Поштовх, кг 40,72; 2,6 53,27; 1,07 р<0,05 80,09; 2,8 р<0,05
Присідання на плечах, кг 52,4; 1,2 68,2;0,8 р<0,05 102,5; 3,8 р<0,05
Присідання на грудях, кг 44,9; 2,0 58,6; 1,2 р<0,05 88,1; 3,7 р<0,05
Жим лежачи, кг 30,0; 0,3 37, 0,13 р<0,05 55,45; 2,45 р<0,05
Стрибок за Абалаковим, см 43,27; 0,43 52,45; 0,31 р<0,05 65,0; 0,45 р<0,05
Динамометрія

лівої кисті, кг 33,0; 1,1 42,0; 1,2 р<0,05 47,5; 1,3 р<0,05
правої кисті, кг 34,5; 1,1 45,5; 1,2 р<0,05 48,4; 1,3 р<0,05
станова, кг 86,1; 2,0 120,8; 1,1 р<0,05 130,9; 3,8 р<0,05

ЗФП
Стрибок у довжину з місця, см 204,0; 2,0 226,3; 1,4 р<0,05 235,0; 1,5 р<0,05
Нахили тулуба стоячи, см 10,0; 0,2 10,9; 0,3 р<0,05 11,6; 0,2 р<0,05
Віджимання в упорі лежачи, кіл. 
разів 22,1; 0,6 24,0; 0,7 р<0,05 26,0; 0,6 р<0,05
Підтягування на поперечині, 
кількість разів 8,0; 0,3 10,3; 0,8 р<0,05 11,6; 0,3 р<0,05
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 Таблиця 4

Величина взаємозв’язку між показниками фізичного розвитку та фізичної підготовленості юних 
важкоатлетів 1 – 3 груп вагових категорій

Показник Присідання на плечах Стрибки у висоту з місця Стрибки у довжину з 
місця

Довжина тіла
0,3581
0,4912
0,8113

0,471
0,685
0,784

0,547
0,801
0,820

Маса тіла
0,740
0,707
0,866

0,913
0,918
0,784

0,599
0,722
0,764

Обвід грудної клітини
0,320
0,614
0,743

0,608
0,718
0,781

0,342
0,559
0,909

ЖЄЛ
0,662
0,747
0,726

0,494
0,825
0,794

0,502
0,669
0,825

Динамометрія

лівої кисті
0,741
0,657
0,750

0,542
0,597
0,810

0,506
0,675
0,850

правої кисті
0,649
0,687
0,790

0,541
0,716
0,800

0,595
0,672
0,850

станова
0,430
0,750
0,751

0,845
0,700
0,811

0,629
0,719
0,861

Нахили стоячи уперед
0,750
0,606
0,790

0,877
0,716
0,840

0,850
0,926
0,860

довжини тіла – на 1,5 % (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1,5].

 Наведено показники технічної підготовленості 12 
– 15 річних юних важкоатлетів у поштовху (табл. 7). 

 Аналіз показує, що у підніманні штанги на груди, 
час виконання тяги поштовхової юних важкоатлетів 
збільшується з підвищенням груп вагових категорій 
– на 3,1 % (р>0,05); висота вильоту штанги залежно 
від довжини тіла – на 2,0 % (р<0,05); висота фіксації 
у фазі фінального розгону залежно від довжини тіла 
– на 2,7 % (р<0,05), що підтверджується дослідження-
ми   провідних фахівців [1,5]. У підніманні штанги від 
грудей: тривалість прийому збільшується – на 4,2 % 
(p>0,05), висота вильоту штанги залежно від довжини 
тіла – на 1,4 % (p>0,05), висота фіксації штанги у фазі 
фінального розгону залежно від довжини тіла – на 1,4 % 
(p>0,05), глибина попереднього присіду збільшується 
з підвищенням груп вагових категорій у юних 
важкоатлетів – на 6,1 (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1,5]. 

 Висновки.
 1. Досліджені показники фізичного розвитку, рівня 

фізичної та технічної підготовленості юних 
важкоатлетів різних груп вагових категорій, які ве-
дуть підготовку до першості України. 

2. За результати проведених досліджень, ми прийшли 
до висновку, що показники довжини тіла юних 
важкоатлетів мають тенденцію до збільшення з 
підвищенням груп вагових категорій – на 15,2 % (р 
< 0,05). 

 3. Досліджені показники фізичного розвитку та рівня 
фізичної підготовленості юних важкоатлетів. Індекс 

активної маси тіла має тенденцію до збільшення з 
підвищенням груп вагових категорій – на 14,2 % 
(р<0,05). Довжині розміри частин тіла збільшуються 
з підвищенням груп вагових категорій юних 
важкоатлетів (довжина рук – на 12,6 % (р<0,05), 
нижніх кінцівок – на 15,0 % (р<0,05); діаметри ча-
стин тіла: плечовий – на 25,6 % (р<0,05). 

 4. В порівнянні із показниками спеціальної та загальної 
фізичної підготовленості юних важкоатлетів другої 
групи вагових категорій більші у юних важкоатлетів 
із співвідношенням засобів ЗФП і СФП 75 і 25 % та 
50 і 50 % у підтягувані на поперечині та нахилах 
тулуба уперед стоячи – на 16,3 і 13,1 % (р<0,05); у 
ривку – на 4,8 і 10,5 % (р<0,05), поштовху – на 9,9 
і 18,3 % (р<0,05), присіданнях на плечах – на 9,8 і 
17,6 % (р<0,05), стрибку з місця у гору за Абалако-
вим – на 2,0 і 6,7 % (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1, 3, 5].

 5. Величина взаємозв’язку між показниками фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості та ривком 
юних важкоатлетів другої та третьої груп вагових 
категорій вища, ніж першої – на 64,4 % (р<0,05), а 
поштовхом третьої групи вагових категорій вища, 
ніж другої та першої відповідно – на 57,2 і 64,3 
% (р<0,05), що підтверджується дослідженнями 
провідних фахівців [1,3,5]. 

 6. Здійснено аналіз технічної підготовленості у ривку 
та поштовху юних важкоатлетів а також встановле-
на її залежність від різних груп вагових категорій. 
 Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку вивчення інших проблем підготовки віко-
вих і вагових груп важкоатлетів. 
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Таблиця 5
Величина взаємозв’язку між показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості та ривком  

і поштовхом юних важкоатлетів 1 – 3 груп вагових категорій

Показник Ривок Поштовх

Довжина тіла
0,247
0,710
0,700

0,292
0,340
0,629

Маса тіла
0,656
0,770
0,830

0,607
0,530
0,910

Обвід грудної клітини
0,260
0,680
0,635

0,250
0,470
0,664

ЖЄЛ
0,287
0,790
0,700

0,323
0,660
0,810

Динамометрія лівої кисті
0,741
0,830
0,700

0,696
0,650
0,730

Динамометрія правої кисті
0,643
0,740
0,700

0,630
0,600
0,720

Динамометрія станова
0,418
0,820
0,730

0,425
0,640
0,850

Підтягування на поперечині
0,848
0,870
0,860

0,763
0,800
0,890

Віджимання лежачи від підлоги
0,489
0,790
0,700

0,442
0,700
0,790

Нахили уперед стоячи
0,641
0,820
0,700

0,615
0,480
0,782

Стрибки у гору з місця
0,637
0,700
0,890

0,652
0,610
0,800

Стрибки у довжину з місця 
0,637
0,880
0,700

0,652
0,510
0,678

Присідання на плечах 
0,810
0,840
0,950

0,880
0,900
0,850

 Таблиця 6
Показники технічної підготовленості 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій  

у ривку, х ; m

 Показник
Група вагових категорій

Перша Друга Третя р< 0,05
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 170,5; 2,2 р< 0,05
Час виконання тяги, с 1,38; 0,02 1,39; 0,03 1,47; 0,03 р< 0,05
Висота вильоту залежно від довжини 
тіла, % 76,4; 0,2 77,3; 0,1 77,4; 0,3 р< 0,05

Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини тіла, % 66,4; 0,2 67,3; 0,2 67,4; 0,2 р< 0,05

1 – коефіцієнт кореляції першої групи вагових категорій; 2 – другої; 3 – третьої. 
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Таблиця 7
 Показники технічної підготовленості 12 – 15 річних юних   важкоатлетів різних груп вагових категорій  

у поштовху,  х ;  m 

 Показник Група вагових категорій
Перша Друга Третя

 Піднімання штанги на груди
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 170,5; 2,2 р<0,05
Час виконання тяги, с 1,57; 0,3 1,59; 0,2 1,62; 0,3 p>0,05
Висота вильоту залежно від до-
вжини тіла, % 63,2; 0,2 63,3; 0,3 64,5; 0,2 p<0,05

Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини 
тіла, %

54,4; 0,05 55,6; 0,05 55,9; 0,05 p<0,05 

 Піднімання штанги від грудей 
Тривалість прийому, % 1,38; 0,1 1,41; 0,1 1,44; 0,1 p>0,05
Висота вильоту залежно від до-
вжини тіла, % 13,8; 0,2 13,9; 0,1 14,0; 0,1 p>0,05
Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини 
тіла, %

14,5; 0,06 14,6; 0,05 14,7; 0,05 p>0,05

Глибина попереднього присіду, % 9,3; 0,1 9,8; 0,1 9,9; 0,1 р<0,05 
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Особливості проектування освітніх ресурсів  
для формування критичного мислення студентів  

вищих педагогічних навчальних закладів
Микитюк С.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розглянуто нові підходи проекту-
вання освітніх ресурсів для фор-
мування критичного мислення 
у контексті світової фінансової 
та економічної кризи. Особли-
ва увага приділяється проблемі 
якісної освіти.  Розглянуто по-
няття трьохсторонньої місії осві-
ти – викладання, дослідження та 
суспільної діяльності. Наведено 
напрямки формування соціаль-
ної відповідальності людини. Ре-
комендовано універсальні форми  
відносин людини із суспільством, 
що обумовлені особливостями 
процесу формування критичного 
мислення. Показано структурні 
модулі, які допомагають виявити 
і оцінити недоліки, визначити на-
ступні цілі розвитку особистості, 
проаналізувати умови і зрозуміти 
причини, визначити й уявити сис-
темність необхідних перетворень. 
Наголошується, що якісна освіта 
сприяє розумінню, відкритості, 
солідарності та відповідальності.

Микитюк С.А. Особенности проектирова-
ния образовательных ресурсов для фор-
мирования критического мышления сту-
дентов высших педагогических учебных 
заведений. Рассмотрены новые подходы 
проектирования образовательных ресурсов 
для формирования критического мышления 
в контексте мирового финансового и эконо-
мического кризиса. Особенное внимание уде-
ляется проблеме качественного образования.  
Рассмотрено понятие трехсторонней миссии 
образования – преподавания, исследования 
и общественной деятельности. Приведены 
направления формирования социальной от-
ветственности человека. Рекомендованы 
универсальные формы  отношений челове-
ка с обществом, которые обусловлены осо-
бенностями процесса формирования крити-
ческого мышления. Показаны структурные 
модули, которые помогают обнаружить и 
оценить недостатки, определить последую-
щие цели развития личности, проанализиро-
вать условия и понять причины, определить 
и представить системность необходимых 
превращений. Отмечается, что качественное 
образование способствует пониманию, от-
крытости, солидарности и ответственности.

Mikityuk S.A. Features of planning 
of educational resources for forming 
critical thought of students of 
higher pedagogical educational 
establishments. It is considered new 
approaches of planning educational 
resources for forming critical thought in the 
context of world financial and economic 
crisis. The special attention is spared for 
the problem of high-quality education. 
It is considered the concept of trilateral 
mission of education – teaching, research 
and public activity. Directions of forming 
social responsibility of man are resulted. 
The universal forms of relations of timber-
toe by society are recommended, which 
conditioned the features of process of 
forming critical thought. The structural 
modules, which help to discover and 
estimate failings, define the subsequent 
aims of development of personality, 
analyse terms and understand reasons, 
define and present the system of 
necessary transformations, are shown. It 
is marked that high-quality education is 
instrumental in understanding, openness, 
solidarity and responsibility.

Ключові слова:
критичний, мислення, освітній, 
ресурс, когнітивний, інформація, 
саморозвиток.

критический, мышление, образовательный, 
ресурс, когнитивный, информация, само-
развитие.

critical, thought, educational, resource, 
cognitive, information, self-development.

Вступ.1

2005 р. ООН дала старт Десятиріччю освіти в 
інтересах сталого розвитку. Суть такої форми роз-
витку полягає у довгостроковому дослідженні та по-
доланні проблем раціонального функціонування на-
вколишнього середовища. У такий спосіб людство 
зобов’язане стати відповідальним як за теперішній 
час, так і щодо можливостей задоволення потреб май-
бутніх поколінь. Осмислення цих проблем призвело 
до того, що практично всі країни світу затвердили у 
Цілі розвитку тисячоліття. 

Відповідно до цього, сучасна педагогічна освіта 
має бути спрямована на розуміння світу, рівності та 
взаємоповаги, а також поваги природного та суспіль-
ного середовища. Однією з функцій такої освіти має 
бути навчання того, як відповісти на основні виклики 
теперішнього часу – охорона навколишнього серед-
овища, захист біорізноманітності, забезпечення прав 
людини, тобто осмислення людьми взаємозалежності 
один від одного та від довкілля. Перш за все, така осві-
та потребує міждисциплінарного підходу, що включає 
соціальні, економічні, культурні, а також екологічні 
аспекти розвитку, вона сприяє розвитку критичного 
мислення й здатності приймати рішення, вирішувати 
конфлікти, стимулюючи діалог, роботу в команді та 
ініціативність. Інакше кажучи, така освіта поклика-
на зробити людину незалежною, зокрема озброєною 
не тільки знаннями й уміннями, але й усвідомленими 

© Микитюк С.О., 2012

цінностями, завдяки яким набуває можливості для ре-
ального керування суспільними змінами та побудови 
справедливого демократичного суспільства.

Таким чином, у світовому освітньому просторі на-
бувають популярності гуманістично орієнтовані під-
ходи, які дають нові способи вирішення питань змісту, 
форм, методів навчання. У цьому контексті особливої 
уваги заслуговує проектування та впровадження таких 
електронних освітніх ресурсів, що концентруються на 
суб’єкті навчання та акцентують увагу на мисленні, 
саморозвитку, визначенні цінностей, продуктивному 
обміну думками і компромісному вирішенню про-
блем суспільства. Ці ресурси створюються як послі-
довність навчальних і виробничих модулів, які люди-
на обирає самостійно, і які забезпечують професійну 
орієнтацію, зростання її загальноосвітньої підготовки 
і культури, здійснення різних етапів особистісно про-
фесійного становлення, упевнене входження людини 
в соціум з урахуванням індивідуальних схильностей і 
особливостей розвитку.

Ресурсний підхід у педагогіці розробляють Т. Да-
виденко, В. Лозова, Т. Цецоріна, Т. Шамова, І. Яки-
манська та ін. Його визначають як сукупність умов і 
засобів, необхідних для реалізації потенційних мож-
ливостей людини. Тому ресурсний підхід є визначаль-
ним для оптимальної організації тьюторської діяль-
ності у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Окремими освітніми організаціями виконано зна-
чний обсяг робіт по створенню електронних продуктів 
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та розміщенню в локальних мережах та в мережі Ін-
тернет у відповідності до загального переліку завдань, 
які потрібно вирішити для створення загальноукра-
їнського науково-освітнього середовища [Державна 
програма «Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті і науці на 2006-2010 роки» : Міністерство осві-
ти і науки України. К., 2005. 64 с.]. 

Але, на жаль, проведене дослідження виявило, що 
системні методики навчально-методичного забезпе-
чення проблеми проектування електронних освітніх 
ресурсів для формування критичного мислення зали-
шаються в зародковому стані. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в висвітленні особливостей 

розв’язання проблеми проектування електронних освіт-
ніх ресурсів для формування критичного мислення. 

Результати дослідження.
Серед сучасних підходів вивчення процесу фор-

мування критичного мислення (особистісно орієн-
тованого, системного, діяльнісного, комунікативно-
діалогічного, синергетичного та ін.), нашу увагу 
привернули, в першу чергу, когнітивний, інтенціо-
нальний та герменевтичний підходи формування кри-
тичного мислення. Інтенціональний акцентує увагу 
на дослідженні випрацьовування й формулювання 
суджень шляхом інтерпретації цілісних, психологічно 
завершених, ієрархічних змістовно-смислових інфор-
маційних структур. Герменевтичний підхід на основі 
пізнання й розуміння реальності дозволяє досліджу-
вати генезис критичного мислення щодо забезпечення 
ефективного сприйняття, інтерпретації та засвоєння 
інформації (герменевтика вивчає проблеми не тільки 
інтерпретації і тлумачення різного роду інформації, а 
й розуміння людської особистості, суспільних і світо-
вих процесів, характеру сучасної комунікації).

Представниками когнітивної психології (Б. Велич-
ковський, Дж. Гріно, Д. Дьюі, В. Дружинін, С. Рубінш-
тейн, Р. Солсо, М. Холодна та ін.) мислення вищого по-
рядку характеризується як раціонально організоване, 
що досліджує процес прийняття правильного рішення. 
Когнітивні чинники впливають на інтелектуальну ді-
яльність особистості, на процеси цілепокладання, про-
гнозування, опрацювання інформації, прийняття рішен-
ня і пов'язані з відбором інформації; розпізнаванням 
образів та оцінюванням можливостей вибору і типами 
розумових дій (аналізом умов, вибором прийомів рішен-
ня, порівняння рішення з умовами задачі). У процесі 
інформаційно-пошукової діяльності особистості та її 
здатності опрацьовувати інформацію когнітивна психо-
логія звертається до тієї інформації, якою людина оперує 
під час прийняття рішення стосовно до конкретної ситу-
ації. При цьому інформація аналізується, синтезується, 
оцінюється і застосовується, зокрема увага акцентується 
на характері обраної індивідом стратегії, що зумовлена 
здатностями орієнтування в ситуації, відповідністю ба-
зовій інформації та її адекватного оцінювання, а також 
діям відповідно до зазначеної оцінки [1]. 

Припускається, що на шляху до формування су-
дження відбувається подвоєний вибір у відповідності 
до цілей (тобто вибір на основі смислових настанов і 
визначення адекватно умовам операцій і ресурсів).

Серед різноманітності визначень найбільш слуш-
ним, на нашу думку, є характеристика з точки зору 
когнітивної психології: мислення – це яскраво вира-
жений засіб раціональної діяльності особистості, про-
цес вирішення задач чи проблем. Когнітивний підхід 
до мислення в психології характеризується викорис-
танням наукового методу, відмовою від самоспосте-
реження як чинного методу дослідження і визнанням 
існування внутрішніх психічних станів (переконання, 
бажання, мотивації тощо). Мислення представляється 
послідовним циклічним процесом зі своїм предме-
том, методом і специфічним продуктом: акт мислення 
закінчується певним результатом, проблематизація 
– проблемою, формування методу – когнітивним за-
собом, інструментальний акт – рішенням проблеми, 
заключний акт мислення визначається обґрунтованіс-
тю або доведенням. 

У когнітивній психології розуміння – це компо-
нент мислення, що визначає внутрішній зміст інфор-
мації, тобто виявляє основну думку, але внутрішній 
зміст інформації може не співпадати з її зовнішнім 
значенням. Цей процес відбувається за допомогою 
структурування і переструктурування інформації, 
її стиснення, смислового розмежування. Розуміння 
при сприйнятті інформації дозволяє виділяти окремі 
її елементи (зокрема: некоректні, нелогічні, сумнівні, 
хибні), інтерпретувати отриману інформацію з позиції 
автора та зіставляти її з особистісним уявленням, фор-
мувати осмислене судження про те, що є істинним, а 
що – хибним. Акт розуміння характеризується спро-
бою розкодувати значення усієї інформації, що надає 
їй глибину або підтекст. 

Когнітивна поведінка індивіда проявляється у ви-
словленні особистого розумного обґрунтування і ви-
магання цього від інших членів діалогу; встановленні 
точної відмінності і зв'язку; побудові аргументованих 
доказів і контраргументів; висуненні гіпотез; уза-
гальненні; використанні і розпізнаванні критеріїв; 
сприйнятті взаємовідносин; правильному виведенні 
суджень; застосуванні аналогій, які підходять; чутли-
вості до контексту; висуненні альтернативних точок 
зору; побудові логічних висновків щодо виступів і 
дискусій інших. 

Аналіз особливостей реалізації педагогічної техно-
логії формування критичного мислення [2-5] свідчить, 
що ключовою проблемою проектування освітніх ресур-
сів для формування критичного мислення особистості 
стає як виокремлення оптимального змісту (фактів, по-
нять, об’єктів), що дозволяє представити більше одного 
трактування, так і засобів, що обумовлюють діяльність 
особистості щодо вироблення і відстоювання активної 
позиції, поглядів, розуміння того, що існують відмінні 
точки зору тощо. У такий спосіб, особливе значення ми 
приділяємо узгодженню різних аспектів цілеспрямова-
ного навчально-виховного процесу (навчальних планів, 
дидактичних матеріалів, методичних прийомів, проце-
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дур оцінювання тощо), що, безумовно, впливає на про-
цеси проектування та використання освітніх ресурсів 
для формування критичного мислення.

Однак, необхідно зазначити, що на сучасному 
етапі набуває особливої актуальності прийняття рі-
шень в умовах невизначеності, що стимулювало зна-
чне розширення масштабів прогностичної діяльності 
та зростання цінності прогнозів (у вигляді гіпотез, 
планів дій тощо) на базі принципів та законів опра-
цювання інформації, зокрема її аналізу, побудови мо-
делей, їх обробки, оцінки та перевірки достовірності 
результатів (створених прогнозів) тощо. Операційний 
склад умінь прогнозування характеризується більшіс-
тю дослідників такими компонентами: діагностика, 
встановлення причинно-наслідкових зв'язків, ство-
рення нових образів на основі перетворення уявлень, 
формулювання гіпотез, конструктивна робота щодо 
реалізації прогнозів. Прогноз – це імовірне суджен-
ня про стан того чи іншого явища в майбутньому або 
спеціальне наукове дослідження перспектив тих чи 
інших явищ, переважно з кількісними оцінками. Ми 
розглядаємо прогнозування стану об’єкта досліджен-
ня як обґрунтування можливих кількісних та якісних 
його змін в майбутньому (рівня розвитку в цілому, 
окремих напрямків функціонування тощо), а також 
альтернативних способів і строків досягнення очіку-
ваного стану. При обґрунтуванні прогнозу на основі 
прогнозування відбувається прийняття рішення щодо 
вибору найоптимальніших варіантів. 

Звісно, якщо зміст прогностичних умінь залежить 
від змісту діяльності, то комплексне інтегративне 
прогностичне вміння формується у процесі відповід-
ної діяльності, серед структурних компонентів якої, 
на нашу думку, доцільно виокремити діагностичний, 
орієнтаційний, дослідницький, обґрунтовуючий, кон-
структивний. Відповідно, проектування електронних 
освітніх ресурсів має враховувати певні принципи, 
на яких базується процес прогнозування, зокрема, ба-
гаторівневий опис, цілеспрямованість, системність, 
інформаційна єдність, послідовне вирішення невизна-
ченості, альтернативність.

Таким чином, у процесі проектування освітніх 
ресурсів необхідно приділити увагу створенню умов 
щодо формування навичок сприйняття й обробки 
великих обсягів інформації, оволодіння сучасними 
засобами, методами та технологіями роботи з інфор-
мацією на основі таких принципів: інформаційної 
насиченості навчального матеріалу; соціальної обу-
мовленості предмету осмислення; комунікативності у 
процесі осмислення проблеми та її обговорення; про-
блемності змісту навчального матеріалу; мотивації до 
використання аргументів, доведень, чи спростувань, 
основа яких конкретні факти, джерела, дані [Шакиро-
ва Д. М. Формирование критического мышления уча-
щихся и студентов : модель и технология: Technology 
& Sociely 9(4) 2006.  Режим доступа: http://lifets.ieee.
org/russian/depository/ v9_i4/pdt/6.pdf].

Таким чином, для зазначеного проектування важ-
ливо те, що в процесі опрацювання інформації кри-
тичне мислення відповідає за відбір потрібної інфор-
мації з різноманітних джерел; аналіз, систематизацію 

і узагальнення інформації; статистичне опрацювання 
даних; обґрунтоване розв'язання проблеми і оформ-
лення результатів. За своєю типологією інформація 
розподіляється на змістово-фактуальну (відображення 
конкретних подій, фактів, явищ реальної дійсності), 
що не потребує додаткового декодування; змістово-
концептуальну (індивідуально-авторське розуміння 
відношень між явищами); змістово-підтекстову (зміст 
тексту, що ґрунтується на асоціативних і конотатив-
них значеннях, які уможливлюють прихований смисл) 
[Коробов Е. Т. Понимание как дидактическая пробле-
ма: Московский психологический журнал № 11 / Е.Т. 
Коробов. – 2005. – Режим доступа: httр://magazine.
mospsy.ru/nomer11/s10.shtml]. 

Необхідно також враховувати, що у когнітивному 
процесі критичне мислення проявляється у сенситив-
ності до контексту; самокорекції; гармонічному до-
слідженні відповідно до обраного критерію; прийнят-
ті до уваги прикладного аспекту. Отже, уявлення про 
критичне мислення відображуються у фокусуванні 
уваги на аргументах, що характеризується полісеміч-
ністю, невизначеністю, неповнотою; цілісності, що 
проявляється в оцінюванні процесу мислення з точ-
ки зору його системної побудови і пов’язано з його 
структурою і повнотою; організованості в глибині і 
розгортанні мислення за різними напрямками, що по-
рівнюються між собою; майстерності у застосуванні 
на практиці; відповідальності, нестандартності, крите-
ріальності, самокорекції, відчутті контексту [Шакиро-
ва Д. М. Формирование критического мышления уча-
щихся и студентов : модель и технология: Technology 
& Sociely 9(4) 2006.  Режим доступа:  http://lifets.ieee.
org/russian/depository/ v9_i4/pdt/6.pdf].  

Крім того, необхідно враховувати, що розумін-
ня [1], яке проходить декілька рівнів: від сенсорного 
(елементарного розуміння слів і фраз, вилучення фак-
тичної інформації) до понятійного (переопрацювання 
інформації, осягнення її змісту) є стрижневою здат-
ністю критичного мислення в роботі з текстом. При 
більш детальному розгляді визначають такі групи 
розуміння інформації: контроль (заперечення ірреле-
вантних асоціацій); аналогію (виявлення знань, вне-
сених до інших концептуальних контекстів знань); ре-
курсію (відтворення аналізу ситуації з погляду іншої 
людини); варіювання (перешкоджання повторенню, 
здатність вносити хоча б поверхневі зміни у послі-
довність дій і думок), а також критерії, що характери-
зують рівні розуміння інформації: глибина, чіткість, 
повнота та обґрунтованості [Коробов Е. Т. Понимание 
как дидактическая проблема: Московский психоло-
гический журнал № 11  2005. Режим доступа: httр://
magazine.mospsy.ru/nomer11/s10.shtml]. 

Глибина може бути повною або поверхневою, що 
уможливлює визначення ступеню проникнення в сут-
ність інформації. Утім, сама глибина розуміння зале-
жить від рівня систематизації знань у певній сфері, ши-
роти пізнання, кругозору, інтелекту людини. Чіткість 
розуміння сприяє осмисленню якостей, зв’язків та 
відношень певного об’єкту в інформації. Повнота ро-
зуміння передбачає вилучення змісту об’єму отриманої 
інформації, що визначається відношенням зрозумілих 
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зв’язків між усіма існуючими елементами. Обґрунтова-
ність розуміння – це усвідомлення підстав, які обумов-
люють впевненість у правильності розуміння. 

Отже в змістовому модулі ресурсів необхідно пе-
редбачити інформацію, що характеризується недотри-
манням законів логічного розмірковування, наявністю 
хоча б одного хибного посилання, що зумовлює розу-
мові тупики або нерозуміння, тобто відповідає пору-
шеному процесу мислення. Крім того до логічних пер-
шопричин нерозуміння належать порушення логічних 
законів тотожності, протиріччя, виключення третього, 
достатнього обґрунтування; порушення послідовнос-
ті викладення інформації; відволікання від логіки роз-
мірковування; нечітке відокремлення постулату від 
аргументу; безперервне викладання інформації без 
виділення логічно завершених частин [6]. 

Крім того, в процесі проектування електронних 
освітніх ресурсів для формування критичного мис-
лення необхідно враховувати принципи системності 
та комплексності (взаємозв’язок і взаємозумовленість 
усіх етапів і ланок роботи по формуванню найважли-
віших умінь), послідовності в судженнях (вживання 
правильних доказів), мультиперспективності, мета-
когнітивності (наявності рефлексії та багаторівневос-
ті), доступності навчання. До найважливіших умінь 
ми відносимо інформаційно-пошукові (пошук, опра-
цювання та аналіз інформації, робота з відібраною 
інформацією, її структурування й систематизація, 
узагальнення та інтерпретація для застосування при 
виконанні завдань); діяльнісно-дослідницькі (форму-
лювання проблеми, представлення можливих або аль-
тернативних варіантів і шляхів рішення цієї проблеми 
за допомогою наявної інформації або пошук необ-
хідної); критично-рефлексивні (критичний аналіз зо-
внішньої інформації, з’ясування ступеню достатнього 
обґрунтування, виявлення в інформації некритичних 
несумісних та нелогічних ідей, достатніх аргументів, 
навмисної заміни тавтологічною інтерпретацією). 

Крім того, необхідно зазначити, що проектування 
електронних освітніх ресурсів для формування кри-
тичного мислення має враховувати адекватне оціню-
вання як за традиційною методикою, так й оцінюван-
ня шляхом спостережень за навчальним процесом, 
анкетування, письмового есе. До того ж необхідно 
передбачити нові підходи до завдань оцінювання зо-
крема у ситуаціях вирішення складних колективних 
завдань, ситуації спонукання до висловлювання ідей, 
обґрунтованих думок (наприклад, роздумів над якіс-
тю навчання і над тим, як його можна підвищувати); 
ситуаціях щодо оцінювання як результатів роботи, 
так й самого процесу навчання, ситуаціях щодо оці-
нювання досягнень особистості, якщо вони є резуль-
татом справжніх зусиль; ситуаціях щодо здатності 
обмірковувати і вирішувати дискусійні питання та 
проблеми; ситуаціях спонукання до впорядковування 
та структурування знань, ситуаціях вибору конкретної 
стратегії оцінювання, показників і критеріїв оціню-
вання результатів, різноманітних стратегій та методів 
оцінювання у залежності від мети й обраних показни-
ків і критеріїв оцінювання, шкали оцінювання заняття 
кожного з обраних показників і критеріїв (наприклад, 

стобальну або десятибальну шкалу).
Зазначимо, що для визначення рівня розвитку мис-

лення ми використовуємо такі критерії [3]: 
1) знання фактів (завдання переказати зміст, описати 

деталі, скласти список, дати визначення, сформу-
лювати); 

2) вміння аналізувати (завдання проаналізувати, 
порівняти та протиставити, встановити зв’язки, 
причини та наслідки, дослідити значення); 

3) вміння синтезувати (завдання представити за інших 
умов, нових обставин, змінити концептуально, 
організувати обговорення різних точок зору, вига-
дати власне втручання, переконструювати задля 
здобуття інших результатів); 

4) розуміння (завдання підсумувати, стисло розповісти, 
пояснити, інтерпретувати, перефразувати); 

5) вміння застосовувати інформацію (завдання вико-
ристати у різноманітний спосіб, наприклад: хто і 
для яких потреб); 

6) вміння оцінювати (завдання встановити критерії, 
прорецензувати роботу, обґрунтувати рішення, 
вмотивувати доцільність, оцінити ефект, 
реабілітувати).
Безперечно, запровадження нових підходів до 

оцінювання зумовлює зміну акцентів на процеси 
міркування, цілепокладання, емпатії та рефлексії, 
сприяє реалізації доброзичливого зацікавленого ко-
ректування та стимулювання навчання, поступово-
го переходу до свідомого самоуправління, здатності 
самостійно здійснювати адекватну самооцінку та 
взаємооцінку, усвідомлення рівня власних досягнень, 
визначення цілей та напрямів подальшого росту, а та-
кож розвитку здатності до планування. 

Висновки. 
Підсумовуючи, слід підкреслити, що серед особли-

востей проектування сучасних освітніх ресурсів за пев-
ними стандартами мають бути структурні модулі, які 
є ефективним інструментом якісного аналізу, зокрема, 
допомагають виявити і оцінити недоліки, визначити 
наступні цілі розвитку особистості, проаналізувати умо-
ви і зрозуміти причини, визначити й уявити системність 
необхідних перетворень. У такий спосіб, як наслідок, 
реалізується концепція прямого служіння суспільству 
у поєднанні з такою місією освіти, що спрямована на 
формування соціальної відповідальності людини як 
універсальної форми її відносин із суспільством, опти-
мального ставлення до дійсності, дослідження наслідків 
власної діяльності тощо. Отже, відповіддю на гострий 
попит на покоління, здатне до суспільно-корисної 
діяльності, є поняття так званої трьохсторонньої 
місії освіти – викладання, дослідження та суспільної 
діяльності. Таким чином, теперішня фінансова та 
економічна криза примушує нас до прийняття рішення 
щодо якісної освіти, що сприяє розумінню, відкритості, 
солідарності та відповідальності, а саме, дозволять кож-
ному індивіду бути поінформованим та відповідально 
приймати рішення.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем проектування 
освітніх ресурсів для формування критичного мис-
лення студентів.
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Динамика показателей компонентного состава тела  

у спортсменов игровых видов спорта с повреждением 
медиального мениска коленного сустава

Мохд Халил Мохд Абдель Кадер
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Арабо-американский университет – Дженин, Иордания

Анотації:
Рассмотрен вопрос влияния разрабо-
танной программы физической реаби-
литации с применением современных 
средств и методов восстановления на 
показатели компонентного состава 
тела у спортсменов игровых видов 
спорта после артроскопического сши-
вания медиального мениска. Про-
веден анализ и обобщение научно-
методических данных по вопросам 
определения состава тела с помощью 
методики анализа биоэлектрическо-
го сопротивления. Установлено, что 
длительная иммобилизация, сопро-
вождающая реабилитационный про-
цесс, снижение физических нагрузок, 
сосудистые и другие изменения ведут 
к атрофии мышц, ограничению под-
вижности в коленном суставе, трофи-
ческим изменениям травмированной 
конечности. Использование разрабо-
танной программы физической реа-
билитации позволило констатировать 
ее высокую эффективность.

Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер. 
Динаміка показників компонентного 
складу тіла у спортсменів ігрових ви-
дів спорту з ушкодженням медіально-
го меніска колінного суглобу. Розгляну-
то питання впливу розробленої програми 
фізичної реабілітації із застосуванням 
сучасних засобів та методів відновлен-
ня на показники компонентного складу 
тіла у спортсменів ігрових видів спорту 
після артроскопического зшивання ме-
діального меніска. Проведено аналіз та 
узагальнення науково-методичних даних 
з питань визначення складу тіла за допо-
могою методики аналізу біоелектричного 
опору. Встановлено, що тривала іммобі-
лізація, що супроводжує реабілітаційний 
процес, зниження фізичних навантажень, 
судинні та інші зміни ведуть до атрофії 
м'язів, обмеженню рухливості у колінно-
му суглобі, трофічних змін травмованої 
кінцівки. Використання розробленої про-
грами фізичної реабілітації дозволило 
констатувати її високу ефективність.

Moh’d Khalil Moh’d Abdel Kader. 
Dynamics of the component of body 
composition in athletes playing 
sports with damage to the medial 
meniscus of the knee. The question of 
the influence of the developed program 
of physical rehabilitation with the use of 
modern means and methods of recovery 
on the performance component of 
body composition in athletes playing 
sports after arthroscopic stapling the 
medial meniscus was considered. The 
analysis and synthesis of scientific and 
methodological data on the determination 
of body composition analysis techniques 
using bioelectrical resistance was shown. 
Found that long-term immobilization that 
accompanies the process of rehabilitation, 
reduced physical activity, vascular and 
other changes lead to muscle atrophy, 
restriction of mobility in the knee joint, 
trophic changes of the injured limb. The 
use of the physical rehabilitation programs 
allowed to state its high efficiency.

Ключові слова:
реабилитация, мениск, спортсмен, 
биоэлектрический, артроскопия, 
восстановление.

реабілітація, меніск, спортсмен, біое-
лектричний, артроскопія, відновлення.

rehabilitation, meniscus, athlete, 
bioelectrical, arthroscopy, rehabilitation.

Введение.1

Компонентный состав тела в современных игро-
вых видах спорта рассматривается как один из фак-
торов, определяющих результативность спортивной 
деятельности [3, 7]. По мнению ряда авторов [1, 4, 
6], одним из наиболее эффективных методов, по-
зволяющих судить о соотношении пластического и 
энергетического обмена, адаптации к физическим на-
грузкам и спортивной деятельности, является опреде-
ление электрического сопротивления биологических 
тканей. Биоимпедансный анализ является простым, 
неинвазивным и оперативным методом оценки физи-
ческой подготовленности спортсменов, так как позво-
ляет контролировать состояние липидного, белкового 
и водного обмена организма. Физическая активность 
и тренировки ведут к значительному снижению жи-
ровой и менее заметному увеличению тощей массы 
[1]. Интенсивность и выраженность изменений ком-
понентного состава тела зависят от вида спорта, спор-
тивной специализации, частоты и длительности тре-
нировочных нагрузок.

Повреждение медиального мениска и дальнейшее 
его восстановление методом артроскопического сши-
вания приводит к ограничению движений в коленном 
суставе травмированной конечности [4]. Длительная 
иммобилизация, до 4 недель, способствует формиро-
ванию контрактуры в суставе и атрофии окружающих 
его мышц. Состояние детренированности, которое 
неизбежно следует после длительного восстанови-
© Мохд Халил Мохд Абдель Кадер, 2012

тельного процесса, ведет к снижению основных дви-
гательных качеств, навыков и нарушению техники 
двигательных действий в избранном виде спорта.

Поскольку особенности восстановления двига-
тельной функции после артроскопической рефикса-
ции медиального мениска коленного сустава опреде-
ляют длительный период (до полугода) существования 
определенных ограничений в двигательной активно-
сти травмированных спортсменов, все это приводит к 
растренированности, снижению уровня двигательных 
качеств и гипотрофии мышечной ткани [4]. В связи 
с этим разработка программы с включением наибо-
лее современных средств и методов восстановления 
с целью профилактики развития послеоперационных 
осложнений тематических пациентов, необходимости 
сохранения высокого уровня двигательной функции 
и компонентного состава тела, как определяющего 
показателя физической подготовленности, является 
актуальной проблемой спортивной травматологии и 
физической реабилитации. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является повышение эффективно-

сти влияния разработанной программы физической 
реабилитации на показатели компонентного состава 
тела спортсменов игровых видов спорта с поврежде-
нием медиального мениска коленного сустава после 
артроскопической рефиксации. 
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Результаты исследования.
Для достижения поставленной цели было про-

ведено обследование 51 спортсмена игровых видов 
спорта, имевших изолированные повреждения меди-
ального мениска с последующим выполнением артро-
скопического сшивания и проведением реабилитаци-
онных мероприятий. Все спортсмены были разделены 
методом случайной выборки на 2 группы:

основную (26 человек) – занимавшиеся в дальней-• 
шем по разработанной авторской программе физи-
ческой реабилитации;
контрольную (25 человек) – занимавшиеся по тра-• 
диционной программе лечебного учреждения.

Для определения показателей компонентного со-
става тела, а именно: массы тела, жировой массы тела 
(FAT mass, FAT%) и массы тела без жира (FFM) исполь-
зовался метод анализа с помощью весов-анализаторов 
Tanita BC-418МА. 

Прибор представляет собой биоимпедансный ана-
лизатор, предназначенный для интегральной оценки 
состава тела. Методика основана на свойствах тканей 
проводить электрической ток разной частоты. Ткани, 
содержащие много жидкости и электролитов, такие, 
как кровь и лимфа, обладают высокой проводимо-
стью, а жир и кости имеют высокое сопротивление и 
являются диэлектриками [2].

Прибор обеспечивает преобразование, автомати-
зированную обработку и регистрацию на термоленте 
электрических сопротивлений биологических тканей.

Обследования спортсменов проводились, преиму-
щественно, в одни и те же часы, на фоне обычного 
пищевого и водного режима и выполнялись в 3 этапа:

При переводе больных в вертикальное положение, 
на 2-й день после операции перед началом выполне-
ния реабилитационных мероприятий; 

 В конце 6-й недели после операции (что соответ-
ствовало окончанию раннего постиммобилизацион-
ного периода) для коррекции программы физической 
реабилитации;

Непосредственно после окончания курса реаби-
литации в конце тренировочного периода (5-й месяц 
после операции). 

Данные, полученные в результате обследования 
спортсменов основной и контрольной группы сравни-
вали между собой.

Принципиально важным являлось то, что обсле-
дованные больные были спортсменами, планировав-
шими продолжить свои занятия спортом, что пред-
полагало и в дальнейшем, после восстановления и 
возвращения к регулярным тренировкам, воздействие 
на связочно-капсульный аппарат коленного сустава 
значительных физических нагрузок. При этом игро-
вые виды спорта являются одним из самых трав-
моопасных для коленного сустава. Таким образом, 
к разработанной программе предъявлялись соответ-
ствующие требования полного и надежного послео-
перационного восстановления. 

Учитывая то, что абсолютное количество жировой 
массы тела у женщин больше, чем у мужчин, а вес 
тощей массы (масса тела без массы жировой ткани), 
которую составляют главным образом мышцы, а так-
же кости и внутренние органы, у женщин меньше [5], 
результаты обследования травмированных спортсме-
нов рассматривались с позиции гендерной принад-
лежности.  

Исследования, проведенные на первом этапе по-
казали отсутствие статистически значимых различий 
между больными, вошедшими в разные группы по ис-
пользуемым методикам, поэтому его результаты пред-
ставлены на материале общей группы (таб. 1). 

Таблица 1
Показатели компонентного состава тела в иммобилизационном периоде (n=51)

Группы больных
(n=51) 

Показатели состава тела
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Общая группа (мужчины) 

76,30 11,30 14,70 65,00

S 9,2 4,0 4,1 6,4

m 1,29 0,56 0,58 0,89

Общая группа (женщины) 

68,20 12,50 15,90 55,80

S 9,4 4,2 4,3 6,5

m 1,22 0,53 0,55 0,87
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Рис. 1. Динамика показателя жировой массы тела (FAT%) у спортсменов игровых видов спорта с по-
вреждением медиального мениска (мужчины)

Рис. 2. Динамика показателя жировой массы тела (FAT%) у спортсменов игровых видов спорта с по-
вреждением медиального мениска (женщины)
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В дальнейшем из общей группы пациентов были 
сформированы две подгруппы – основная (занимавша-
яся согласно разработанной нами программы физиче-
ской реабилитации) и контрольная (занимавшаяся по 
стандартной методике травматологической клиники). 
Исходные показатели изучаемых параметров у паци-
ентов сформированных групп статистически значимо 
не различались (р>0,05). 

Данные, полученные на втором и третьем этапах 
обследования, позволили объективизировать дина-
мику изменений в процессе восстановления, и прове-
рить эффективность проведенных реабилитационных 
мероприятий, сравнивая результаты, полученные при 
использовании стандартной и разработанной нами 
программы физической реабилитации. 

Проведенный анализ динамики показателя жиро-
вой массы тела по отношению к массе тела (FAT%) 
позволил определить, что вынужденное ограничение 
двигательной активности по разному проявилось у 
больных основной и контрольной групп (рис. 1, 2). 

Так, показатели жировой массы тела по отноше-
нию к массе тела (FAT%)   (х ±m) у спортсменов-
мужчин основной группы, полученные при втором 
(15,3±0,95%) и третьем (15,0±0,17%), заключитель-
ном, тестировании статистически значимо не от-
личались (р>0,05) от показателей, полученных при 
первом тестировании (14,8±0,36%). В то же время, в 
контрольной группе данные показатели увеличились 
статистически значимо (t=2,25; р≤0,05) при втором и 
третьем обследовании и составили, соответственно: 
17,0±0,75% и 17,5±0,64%, по сравнению с показате-
лем, полученным при проведении первичного обсле-
дования: 14,6±0,42%.

У женщин в основной группе показатели FAT% 
при проведении второго и третьего, заключительно-
го, обследования так же статистически значимо не 
отличались от показателей первичного обследования 
и составили: 16,3±0,67% и 16,1±0,64% по сравнению 
с 15,9±0,64%. В контрольной группе показатели вто-
рого и третьего тестирования статистически значимо 
были выше показателя первичного тестирования и 
составили соответственно: 18,1±0,38% и 18,4±0,90%, 
против 15,9±0,32% 

Выводы.
Компонентный состав тела в современных игро-

вых видах спорта является одним из факторов, опре-
деляющих результативность спортивной деятельно-
сти и адаптацию к физическим нагрузкам.

Абсолютное количество жировой массы тела у 
женщин больше, чем у мужчин, а вес тощей массы 
(масса тела без массы жировой ткани), которую со-
ставляют главным образом мышцы, а также кости и 
внутренние органы – меньше.

Вынужденное ограничение двигательной актив-
ности отразилось на показателе жировой массы тела 
только у больных контрольной группы.  В основной 
группе показатели жировой массы тела оставались 
стабильными благодаря проведению восстановитель-
ных мероприятий по разработанной нами программе 
физической реабилитации. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении разработки программы физической 
реабилитации спортсменов игровых видов спорта с 
повреждением медиального мениска на санаторно-
курортном этапе.
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Аналіз ігрової діяльності футболістів 19-21-річного віку  

в провідних командах Європи
Ніколаєнко В. В., Балан Б. А.

 Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто змагальну діяльність 
футболістів 19-21-річного віку в 
професійних командах Європи з 
футболу. Даними для досліджен-
ня слугували нормативно-правові 
документи Федерацій футболу 
провідних європейських чемпіо-
натів (заявочні листи та протоколи 
матчів). У дослідженні довелося 
долучатись до побудови статис-
тичних групувань,  що дозволило 
проаналізувати у динаміці ігро-
ву діяльність футболістів 19-21-
річного віку на етапі підготовки 
до вищих досягнень. Оцінено 
вплив змагальних навантажень 
на організм спортсменів даного 
віку. Встановлено участь атлетів 
19-21-річного віку в складах про-
фесійних команд-лідерів рейтин-
гу UEFA. Визначено необхідність 
дослідження психофізіологічних  
і морфологічних характеристик 
спортсменів різних ігрових амп-
луа в футболі, використання їх в 
контролі та відборі до професій-
них команд.

Николаенко В.В., Балан Б.А. Анализ игро-
вой деятельности футболистов 19-21-
летнего возраста в ведущих командах 
Европы. Рассмотрена соревновательная 
деятельность футболистов 19-21-летнего 
возраста в профессиональных командах 
Европы по футболу. Данными для иссле-
дования служили нормативно-правовые 
документы Федераций футбола ведущих 
европейских чемпионатов (заявочные ли-
сты и протоколы матчей). В исследовании 
пришлось приобщаться к построению ста-
тистических группирований,  что позволи-
ло проанализировать в динамике игровую 
деятельность футболистов 19-21-летнего 
возраста на этапе подготовки к высшим до-
стижениям. Оценено влияние соревнова-
тельных нагрузок на организм спортсменов 
данного возраста. Установлено участие 
атлетов 19-21-летнего возраста в составах 
профессиональных команд-лидеров рейтин-
га UEFA. Определена необходимость иссле-
дования психофизиологических  и морфоло-
гических характеристик спортсменов разных 
игровых амплуа в футболе, использование 
их в контроле и отборе в профессиональные 
команды.

Nikolaenko V.V., Balan В.A. An 
analysis of playing activity of 19-21-
years-old footballers in the leading 
teams of Europe. Competition activity 
of footballers of 19-21-years-old age in 
the professional commands of Europe 
on football is considered. Data for 
research serves the normatively-legal 
documents of football Federations 
of leading European championships 
(request folias and protocols of matches). 
It was attached the construction of the 
statistical grouping that in dynamic allow 
to analyze playing activity of footballers 
of 19-21-years-old age at the stage of 
preparation to the higher achievements. 
It is appraised the influence of the 
competition loading on the organism of 
sportsmen of this age. It is defined that 
participating of 19-21-years athletes in 
team of professional commands-leaders 
of UEFA rating. The necessity of research 
of psychophysiological and morphological 
characteristics of sportsmen of different 
playing lines in football, their usage in 
control and selection in professional 
teams were defined.

Ключові слова:
футбол, гравці, тренування, ко-
манди, Європа.

футбол, игроки, тренировка, команды, 
Европа.

football, players, training, teams, 
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Вступ.1

Популярність футболу в сучасному світі, його ін-
тенсивна комерціалізація і професіоналізація, постій-
но зростаюча соціально-політична значущість успіхів 
на чемпіонатах світу та Європи привели в останні 
роки до формування у багатьох країнах світу високое-
фективних систем підготовки спортсменів. Наслідком 
цього стало різке зростання конкуренції на міжна-
родній спортивній арені. Практика сучасного спор-
ту, численні наукові дослідження свідчать про те, що 
результати світового рівня доступні лише особливо 
обдарованим спортсменам, по-перше, які мають явно 
виражені природні задатки до досягнень в футболі, а 
по-друге, спромоглися до їх реалізації в процесі бага-
торічного вдосконалення.

Як показує аналіз останніх публікацій, сучасні 
тенденції розвитку футболу передбачають значні фі-
зичні, нервово-психічні та емоційні навантаження, 
які висувають високі вимоги до всіх систем організму 
футболістів. Особливе значення це має при підготовці 
футболістів 19-21 років. Як це не парадоксально, але 
саме в 19-21-річному віці футболіст виходить на «рі-
вень застою». В зв’язку з цим зникає понад 50% дію-
чих атлетів [1]. Аналогічна ситуація наявна практично 
у всіх ігрових видах спорту на всіх етапах підготовки 
атлетів і викликає необхідність постійного наукового 
пошуку нових, більш ефективних засобів і методів 
підготовки спортсменів. 

В ряді актуальних напрямів подальшого розвитку 
спорту одне з головних місць посідає проблема пошу-
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ку талановитих футболістів, їх підготовки та відбору 
до професійних команд [2, 4]. 

У вітчизняній і зарубіжній спортивній літературі фак-
тично відсутні наукові дані про ігрову діяльність футбо-
лістів 19-21-річного в провідних командах Європи.

Тому, дана проблема має важливе теоретичне і ме-
тодичне значення для оцінки та порівняльного аналізу 
ігрової діяльності футболістів на етапі підготовки до 
вищих досягнень в провідних європейських та укра-
їнських командах.

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом 
НДР у сфері ФК і С на 2011-2015 р.р. за темою 2.3 
«Науково-методичні основи удосконалення системи 
підготовки спортсменів у футболі з урахуванням осо-
бливостей змагальної діяльності»

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: провести теоретичний аналіз 

ігрової діяльності футболістів 19-21-річного в провід-
них командах Європи. 

Методи дослідження:
теоретичний аналіз сучасних літературних джерел і • 
мережі Інтернет з проблеми, яку вивчаємо;
контент аналіз заявочних листів і протоколів матчів • 
команд-лідерів європейських чемпіонатів з футболу;
педагогічне спостереження;• 
статистичної обробки отриманих даних.• 

Результати дослідження. 
Змагальні навантаження в футболі знаходяться 

в нерозривному зв’язку з розвитком загальних за-
кономірностей становлення теоретико-методичних 
основ спортивного тренування, які сформульовані В. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

М. Платоновим. Аналіз ігрової діяльності провідних 
футбольних команд України і окремих гравців 19-
21-річного віку говорить про те, що ефективність їх 
поведінки в ході гри базується на високому рівні спе-
ціальної працездатності, обумовленим станом дихаль-
ної системи, енергозабезпечення і нервово-м’язового 
апарату [7, 9, 11].

Один із головних напрямків подальшого вдоско-
налення управління підготовкою футболістів 19-21-
річного віку необхідно пов’язувати з оптимізацією 
технології планування та контролю змагальних на-
вантажень. Функціональну підготовку футболістів на 
етапі підготовки до вищих досягнень потрібно роз-
глядати як важливий елемент комплексного підходу 
щодо вдосконалення спортивно-технічної майстер-
ності гравців даного      віку [1]. В зв’язку з цим сис-
тема контролю за спеціальною фізичною підготовкою 
може розглядатися як одна із складових технології 
управління підготовкою футболістів 19-21-річного 
віку на етапі переходу до професійних команд, а її по-
дальше вдосконалення потрібно пов’язувати з глибо-
ким вивченням біологічних закономірностей вікового 
розвитку людини і особливостей протікання адапта-
ційних перебудов організму в умовах специфічних 
тренувальних і змагальних навантажень [6, 8]. 

В результаті аналізу заявочних листів та протоко-
лів матчів стосовно ігрової діяльності футболістів 19-
21-річного віку в провідних командах Європи в сезоні 
2011 – 12 р.р. були отримані наступні дані. 

В ФК «Арсенал» (м. Лондон) та «Манчестер Юнай-
тед» (м. Манчестер) заявлено по 27% юнаків віком до 
21 року, проте в матчах чемпіонату грали більше 45 хв. 
в складі лондонської команди 4 чол., в той час як у ко-
манди з Манчестеру лише 2 гравці. Переможець Ліги 
чемпіонів, ФК «Челсі» (м. Лондон) мав у заявці 3-ох 
футболістів даного віку, з яких тільки 1-ин грав у матчах 
чемпіонату менше 45 хв. та й то не регулярно (Рис. 1).

В голландських командах «Аякс» (м. Амстердам) і 
«ПСВ» (м. Ейндховен), лідерів Європейських клубів 
за «експортом» футболістів в заявці відповідно 33% 
та 39% гравців віком до 21 року. По 4-и спортсмени 
даних команд є гравцями основного складу, а в ФК 
«ПСВ» ще 5-ро грали в матчі менше 45 хв. 

У грандів світового клубного футболу, іспанських 
«Реалу» та «Барселони» дані стосовно ігрової діяль-
ності футболістів 19-21-річного віку в сезоні 2011-12 
р.р. суттєво відрізняються. В «Реалі» лише 2-а грав-
ці даного віку приймали участь у матчах чемпіонату, 
один з яких нерегулярно грав більше 45 хв. Проте в 
«Барселоні» 5-ро футболістів з 8-ми  заявлених грали 
в матчах чемпіонату менше 45 хв. (Рис.2)..

Для порівняння: аналогічний показник в провід-
них українських клубах «Динамо» (м. Київ) та «Шах-
тар» (м. Донецьк) становить 29% та 24% відповідно. 
По 3-и спортсмени до 21 року даних команд брали 
участь у матчах чемпіонату. 

Беззаперечним лідером за кількістю футболістів 
до 21 року в заявці на чемпіонат є німецька команда 
«Байєр» (м. Леверкузен) – 51%. 4-и спортсмени дано-
го віку є гравцями основного складу та ще 6-ро грали 

в матчі менше 45 хв. [Лицензирование клубов http://
www.uefa.com].  

  Проаналізувавши заявочні листи команд європей-
ських чемпіонатів стосовно наявності футболістів до 
21 року в сезоні 2011-12 р.р. були отримані такі ре-
зультати.

В чемпіонаті Іспанії лише 14% талановитих моло-
дих футболістів заявлено за команди «Прімери». Проте 
якщо враховувати кількісний показник, то він зрівня-
ється з чемпіонатами Росії, Португалії та України – в 
середньому 80 спортсменів. Це пояснюється тим, що 
в чемпіонаті Іспанії приймають участь 20 команд й за-
гальна кількість гравців в заявці складає 539 чол. В той 
час як в Росії цей показник становить 431 чол., в Порту-
галії – 437 чол., а в Україні – 443. В чемпіонатах даних 
країн кількість команд обмежена 16-ма. (Рис. 3). 

В англійську «Прем’єр-лігу» заявлено 131-го фут-
боліста віком до 21 року, що складає 23% від загальної 
кількості гравців. Проте регулярно приймають участь 
у матчах талановиті спортсмени з іноземних країн, та-
ких як Португалія, Франція, Іспанія та Бразилія. Ви-
хованців англійських футбольних академій у складі 
першої команди в середньому до 50%. В ФК «Челсі» 
лише три гравці підготовлені академією. 

Англійську «Прем’єр-лігу» вважають одним 
із найсильніших чемпіонатів світу. Але, як вияви-
лось з результатів даного дослідження, це завдяки 
футболістам-іноземцям, якість та ефективність гри 
яких дозволяє їм отримують великі гроші.  

Взірцем з підготовки власних футбольних кадрів 
можна вважати такі країни як Голландія, Німеччина і 
Шотландія.

На прикладі голландських шкіл, які є законодав-
цями європейської футбольної моди, можемо засвід-
чити, що при підготовці дітей до 13 років приблизно 
80% відсотків навчального плану відводиться на по-
ліпшення техніки гри [12]. Процес навчання в молод-
ших дітей розпочинається з простих елементарних 
прийомів техніки: ведення м’яча у спрощених умо-
вах, обведення простих перешкод, прості ігри «один 
в один», «два в один» тощо. Процес навчання здій-
снюється поступово з деталізацією на окремих скла-
дових, у різноманітних поєднаннях прийомів техніки 
з тактичними  діями [13]. Тому футболісти, виховані 
голландською школою, завжди відзначаються доброю 
технічною оснащеністю, тактичними вміннями й ви-
соким рівнем фізичної підготовленості, і як результат 
– чимало цих гравців виступали й виступають у євро-
пейських клубах високого рівня.

У Шотландії змагання серед команд віком до 11-
12 років проводяться на значно менших, порівняно зі 
стандартними розмірами, футбольних полях, які ма-
ють відповідно менші за розмірами ворота та кількість 
гравців у кожній з команд обмежується шістьма фут-
болістами. Головною перевагою такого підходу є ство-
рення умов для більш ефективної реалізації техніко-
тактичної підготовленості внаслідок більш інтенсивної 
гри безпосередньо з м’ячем, що, в свою чергу, спо-
нукає до відповідної пріоритетності у спрямованості 
навчально-тренувального процесу, головним завдан-
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Рис. 1. Визначення кількості футболістів до 21 року в провідних професійних командах 
Європи в сезоні 2011 – 2012 р. р.

Рис. 2. Динаміка участі в матчах чемпіонату футболістів до 21 року в провідних професійних 
командах Європи в сезоні 2011 – 2012 р. р.
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Рис. 3. Визначення кількості футболістів до 21 року в провідних європейських 
чемпіонатах в сезоні 2011 – 2012 р. р.

ням якого становить оволодіння юними футболістами 
різноманітними техніко-тактичними навичками. Довгі 
роки у Шотландії працює система поступового пере-
ходу гравців з юнацького футболу у дорослий. Якщо 
спортсмен після закінчення дитячої футбольної школи 
через ряд причин не потрапив до професійної коман-
ди, то він має змогу продовжувати тренуватись і брати 
участь у змаганнях серед команд віком до 23 років [8]. 
Адже всі органи і системи організму людини остаточно 
формуються в 23-25 років [10]. 

Тому, як вважають шотландські футбольні фахівці, 
змаганнях серед команд віком до 23 років враховують 
вікові психофізіологічні особливості більшої кількос-
ті футболістів даного віку [2, 8].  

Система впровадження підготовки молодих фут-
болістів у Німеччині вже дає свої «плоди», адже за 
результатами дослідження кількість гравців віком до 
21 року, заявлених командами «Бундесліги» в сезоні 
2011-12 р.р. досягла 160 чол. Це становить 29% від 
загального показника. Збірна команда цієї країни за 
середніми віковими даними серед всіх учасників чем-
піонату Європи 2012 року є наймолодшою. 

Тому, на нашу думку, вже згодом збірна команда 
Німеччини складе конкуренцію Іспанії на чемпіона-
тах світу та Європи.  

На кінцеву кількість гравців 19-21-річного віку 
в професійних командах в Україні впливає система 
підготовки футбольних кадрів. Керівники та тренери 
дитячо-юнацьких команд і академій надмірно орієн-
товані на поточний результат, що відображається у 
малій кількості випускників у складі першої команди 
клубу. Негативний вплив даного аспекту, в контексті 
підготовки юних спортсменів до діяльності у профе-
сійних клубах, полягає у засобах, що використовують-
ся для досягнення мети, які охоплюють практично усі 
складові підготовчого процесу, починаючи з відбору 
дітей на початкових етапах підготовки. Перебуваю-
чи у залежності від спортивних результатів команди, 

тренери обирають таку спрямованість навчально-
тренувального процесу а також модель змагальної ді-
яльності, які цей результат здатні забезпечити. Як по-
казує практика, найбільш короткий шлях до перемог, 
у даному випадку, є пріоритетність фізичних якостей 
та антропометричних даних юних футболістів як в 
процесі комплектування навчальних груп, так і при 
тактичній побудові ігрової діяльності, що, здебільшо-
го, ґрунтується на використанні довгих передач та по-
стійній боротьбі гравців фактично без м’яча [1, 2]. 

Таким чином, низький рівень індивідуальної 
техніко-тактичної майстерності юних українських 
футболістів є наслідком значної спрямованості 
навчально-тренувального процесу у дитячо-юнацьких 
футбольних командах на фізичній підготовці [8].

Існуюча система проведення змагань серед про-
фесійних команд не враховує вікові психофізіоло-
гічні особливості більшої кількості футболістів 19-
21-річного віку, за винятком чемпіонату України з 
футболу серед дублюючих команд клубів Прем’єр-
ліги, де грають футболісти віком до 21 років [1].  Та-
ким чином, на етапі підготовки до вищих досягнень, 
внаслідок об’єктивної не спроможності молодого та-
лановитого футболіста виконувати достатній об’єм 
фізичних навантажень в процесі ігор, створюються 
не сприятливі умови для вищезазначеного пріоритету 
розвитку фізичних даних.

Висновки.
Основним недоліком у підготовці українських 

юних футболістів, на наш погляд, є те, що надмір-
на гонитва за результатом та акцент на фізичну під-
готовку дає перевагу над іншими командами, які 
працюють над технікою гри (Голландія, Німеччина, 
Іспанія) в юнацькому футболі. Проте коли гравці з 
юнацького футболу переходять у дорослий, результа-
ти різко падають і відчуваються суттєві прогалини в 
індивідуальній технічній підготовленості і як наслі-
док, залучення у великій кількості в наші змагання 
футболістів-легіонерів.
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На етапі підготовки до вищих досягнень подальша 

футбольна діяльність характеризується подоланням 
великих фізичних навантажень, що вимагає повної 
мобілізації психологічних якостей. У цей період зрос-
тає змагальна практика, а тренувальний процес відріз-
няється значним підвищенням об'єму і інтенсивності 
основних тренувальних засобів, де всі завдання вирі-
шуються в тимчасовому режимі. Умови тренувань по-
ступово наближаються до умов офіційних ігор [1, 3].

На даному етапі підготовки істотно змінюються по-
казники функціональної і фізичної підготовленості. У 
футболістів 19-21-річного віку спостерігається високий 
рівень витривалості і працездатності дихальної муску-
латури, продовжується посилений розвиток грудної 
клітини, помітно збільшується анаеробна продуктив-
ність. Станова сила наближається до сили  25-30 річ-
них, життєва ємкість легенів досягає 4000 мл. У цьому 
віці показники ЧСС складають 60-65 ударів в хвилину 

і практично не відрізняються від ЧСС дорослих. Робо-
та над розвитком відповідних якостей може виявитися 
ефективною лише в разі збігу у часі цілеспрямовано-
го напруженого тренування з піком вікового розвитку 
певної якості [10]. Логіка тренування вимагає постій-
но збільшувати навантаження, а це, природно, веде до 
психічних перенапружень. Саме тут формується відно-
шення до учбово-тренувальних занять як до складної 
праці з його щоденними навантаженнями і вимогами. 
Завдання етапу вирішуються за допомогою різних ме-
тодичних прийомів – зміни зовнішніх умов а також змі-
ни внутрішнього стану самого гравця, тобто зміни його 
фізичних і психологічних якостей [2, 5].

Виходячи з вище сказаного, необхідно впроваджу-
вати систему поступового переходу гравців з юнаць-
кого футболу у дорослий. Проводити змагання серед 
команд віком до 19 та до 21 років, які б враховували 
вікові психофізіологічні особливості гравців.  
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Професійна діяльність офіцерів  
з питань управління фізичною підготовкою 

Ольховий О.М.
Харківський університет повітряних сил імені І.М. Кожедуба

Анотації:
Визначено вимоги до типових за-
вдань професійної діяльності 
офіцерів з питань керівництва, ор-
ганізації та проведення фізичної 
підготовки в Збройних Силах Укра-
їни. Проаналізовано складові, ком-
поненти та структуру моделі профе-
сійної діяльності офіцерів з питань 
управління фізичною підготовкою. 
Розкрито основні фактори керівни-
цтва та їхні шляхи реалізації. Ви-
окремлено, що процес керівництва 
фізичною підготовкою здійснюєть-
ся у відповідності до принципів та 
методів управління та зводиться 
до прийняття рішень та їх реалі-
зації. Визначено технологічну по-
слідовність створення компонентів 
системи підготовки офіцерів до ви-
конання службових питань. Ство-
рено модель професійної діяль-
ності офіцерів з питань управління. 
Виділені види керівництва, за до-
помогою яких офіцери виконують 
свої функціональні обов’язки.

Ольховой О.М. Профессиональная дея-
тельность офицеров по вопросам управ-
ления физической подготовкой. Опреде-
лены требования к типичным заданиям 
профессиональной деятельности офицеров 
по вопросам руководства, организации и про-
ведения физической подготовки в Вооружен-
ных Силах Украины. Проанализированы со-
ставляющие, компоненты и структура модели 
профессиональной деятельности офицеров 
по вопросам управления физической подго-
товкой. Раскрыты основные факторы руко-
водства и пути их реализации. Выделено, что 
процесс руководства физической подготовкой 
осуществляется в соответствии с принципами 
и методами управления и сводится к приня-
тию решений и их реализации. Определена 
технологическая последовательность созда-
ния компонентов системы подготовки офи-
церов к выполнению служебных вопросов. 
Создана модель профессиональной деятель-
ности офицеров по вопросам управления. 
Выделенные виды руководства, с помощью 
которых офицеры исполняют свои функцио-
нальные обязанности.

Olkhovyi O.M. Professional activity of 
officers on questions of physical train-
ing management. Certain requirement 
to the typical tasks of professional activ-
ity of officers on questions of guidance, 
organization and leadthrough of physical 
training in Military Powers of Ukraine is 
determined. Constituents, components 
and structure of model of professional ac-
tivity of officers on questions of physical 
preparation management are analysed. 
The basic factors of guidance and way of 
their realization are exposed. It is selected 
that the process of managing of physical 
preparation in accordance with principles 
and management methods and taken to 
making a decision and their realization is 
carried out. The technological sequence 
of creation of components of the system 
of training of officers to implementation of 
official questions is certain. The model of 
professional activity of officers on ques-
tions of management is created. The se-
lected kinds by which officers carry out 
the functional duties are guidance.

Ключові слова:
модель, управління, офіцер, фізич-
на підготовка.

модель, управление, офицер, физическая 
подготовка.

model, management, officer, physical 
training.

Вступ.1

В основі управління фізичною підготовкою (ФП) 
військової частини чи підрозділу провідна роль на-
лежить командиру. Він є одноосібним начальником 
і несе особисту відповідальність за рівень фізичної 
підготовленості підпорядкованого особового скла-
ду, підрозділу, військової частини. Командир, згідно 
професійних (статутних) обов’язків, повинен здій-
снювати управління ФП особисто та за допомогою 
підпорядкованих йому посадових осіб [Закон України 
від 24.03.1999 № 548-XIV «Про Статут внутрішньої 
служби Збройних Сил України″]. 

Загальним для службових обов’язків командирів 
усіх ступенів є те, що вони зобов’язані забезпечити 
ефективне керівництво процесом, правильну органі-
зацію та систематичне проведення ФП. Відповідаль-
ність, обов’язки і права посадових осіб, які задіяні в 
управлінні ФП та взаємопов’язані поміж собою ста-
тутною ієрархією та субординацією, тією чи іншою 
мірою розповсюджуються на певні складові компо-
нентів структури управління ФП військової частини 
чи підрозділу (Закон України від 24.03.1999 № 548-
XIV «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил 
України″) [6].

Вивчення та аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, що тією чи іншою мірою стосуються професій-
них питань організаційно-управлінської діяльності 
офіцерів в системі ФП ЗС України (В. Красота (2007), 
А. Маркушин (2006), В. Паєвський (2008), О. Піддуб-
ний (2003), В. Романчук (2007), С. Романчук (2006), 
О. Шалепа (2002), О. Шевченко (2010) [2, 7]) показа-
ли, що всі вони присвячені питанням змісту фізичної 
© Ольховий О.М., 2012

та спеціальної ФП військовослужбовців на різних 
етапах навчально-виховної і навчально-бойової ді-
яльності. Проте, однозначного визначення структури 
системи підготовки офіцерського корпусу в стінах 
вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) для 
здійснення керівництва, організації та проведення ФП 
проведено не було, що і спонукало нас до здійснення 
цього дослідження.

За результатами проведених досліджень [4] нами 
визначено технологічну послідовність створення ком-
понентів системи підготовки майбутніх офіцерів в 
стінах ВВНЗ до виконання службових питань з управ-
ління ФП в процесі подальшої військово-професійної 
діяльності. Одним з етапів якої є створення моделі про-
фесійної діяльності офіцерів з питань управління ФП.

Дослідження проводиться відповідно до: Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 − 2015 роки Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, теми 3.1 
″Вдосконалення програмно-нормативних засад 
фізичного виховання в навчальних закладах″; Планів 
науково-дослідних робіт Міністерства оборони України 
за темами: "Розробка теоретико-методичних засад 
функціонування системи ФП військовослужбовців 
ЗС України", з номером державної реєстрації 
0101U000823, "Організаційні аспекти функціонування 
системи ФП військовослужбовців ЗС України у 
сучасних умовах", з номером державної реєстрації 
0101U001276.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначення, складових, компонентів 

та структури дієвої моделі професійної діяльності офі-
церів з виконання службових питань управління ФП.
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Результати дослідження.
Управління ФП в ЗС України здійснюється 

спільними діями командирів (начальників) усіх 
ступенів та фахівців ФП [Закон України від 24.03.1999 
№ 548-XIV «Про Статут внутрішньої служби Зброй-
них Сил України″]. Разом із функціями процесу 
управління (керівництвом, організацією, прогнозу-
ванням, контролем, коригуванням) до управлінсько-
організаційних основ належать усі види діяльності 
органів управління і посадових осіб: розподіл керів-
них і виконавчих повноважень, налагодження зв'язків 
між виконавцями і співвиконавцями, аналіз, оцінка і 
прийняття рішень з усіх робочих питань і завдань, що 
виникають у процесі управління [1, 2, 3, 7].

До основних компонентів управлінсько-
організаційних засад системи ФП Збройних Сил Укра-
їни можна віднести: керівництво, організацію та про-
ведення ФП [3, 6, 7]. Усі ці компоненти взаємопов'язані 
та складають у своїй побудові певну цілісність, за-
безпечуючи об'єктивне спостереження, оцінювання, 
аналіз, коригування і, безпосередньо, функціонування 
окремих складових та в цілому системи ФП. 

Керівництво, як одна з важливих складових 
управлінсько-організаційних засад системи ФП, ви-
значається наступними факторами:

централізованим, уніфікованим і цілеспрямованим • 
управлінським пливом на всі елементи компонентів 
організації та проведення ФП;
впорядкуванням, узгодженням та інтеграцією управ-• 
лінської діяльності з організації та проведення ФП 

Один з шляхів реалізації цих факторів − забезпечен-
ня якісної підготовки в стінах ВВНЗ та подальше при-
значення на відповідні посади осіб з числа найбільш 
підготовлених, кваліфікованих і досвідчених фахівців 
та створення сприятливих умов для їх ефективної про-
фесійної діяльності з питань управління ФП.

Керівництво ФП є важливим елементом управлін-
ня, що являє собою діяльність командирів та началь-
ників, спрямовану на поєднання функціональних дій 
інших посадових осіб, органів чи служб для вирішен-
ня завдань з організації і реалізації процесу ФП. Сам 
процес керівництва ФП здійснюється у відповідності 
до принципів та методів управління і, по суті, зводить-
ся до прийняття рішень та їх реалізації, спрямованих 
на вдосконалення процесу ФП військовослужбовців. 

Прийняття рішень – це складова частина функції 
управління, основа діяльності, один з обов’язків ке-
рівника будь-якого рівня, частина його щоденної ро-
боти. Послідовність прийняття рішення керівництва 
ФП наступна:

усвідомлення вимог керівних документів, сутності • 
питання, що вирішується;
аналіз фактичного стану ФП, умов навчально-• 
бойової підготовки, військової частини чи підрозді-
лу, інших критеріїв і факторів, що можуть впливати 
на прийняття рішення;
вироблення й обґрунтування можливих варіантів • 
рішення;
вибір остаточного варіанту рішення та його оформ-• 
лення.

У системі ФП збройних сил ми виділяємо види 
керівництва, за допомогою яких офіцери виконують 

свої функціональні обов’язки це: лінійне, функціо-
нальне та лінійно-функціональне.  

Лінійним є таке керівництво, що здійснюється 
особою, яка несе відповідальність за ФП підпорядко-
ваного підрозділу, особового складу та наділена всією 
повнотою влади з права віддавати накази та розпоря-
дження з питань ФП. Лінійне керівництво притаман-
не командирам різних ступенів, особливо первинних 
офіцерських посад, що в найбільшому ступені стосу-
ється рівня готовності випускників ВВНЗ до здійснен-
ня керівництва ФП в підпорядкованому підрозділі.

Функціональне керівництво здійснюється посадо-
вою особою, органом чи службою, яка розробляє ва-
ріант рішення з питань, пов’язаних з ФП, але не наді-
лена правом віддавати накази і розпорядження для їх 
виконання.

Для керівництва ФП на рівні військової частини 
характерним є поєднання дій командира з діяльністю 
органів чи посадових осіб, які є функціональними ви-
конавцями. Тому для системи ФП військових частин 
найбільш притаманним є комбіноване керівництво, а 
саме – лінійно-функціональне, що є перспективним 
для управлінської діяльності з питань ФП випускни-
ків ВВНЗ.

Для успішної реалізації прийнятого рішення ке-
рівник має вчасно отримувати повну й об’єктивну ін-
формацію про хід виконання завдань, про перепони на 
шляху її здійснення. Це дозволить керівникові, в разі 
необхідності, перерозподілити сили і засоби військо-
вої частини чи підрозділу, внести у процес виконання 
прийнятого рішення необхідні корективи. Право змі-
нювати рішення надається тільки керівникам, які це 
рішення приймали чи затверджували.

Процес реалізації управлінських рішень склада-
ється з:

доведення прийнятого рішення до виконавців;• 
координації дій виконавців;• 
аналізу результатів виконання поставлених завдань • 
і контролю за діяльністю виконавців;
підведення підсумків.• 

Координація дій виконавців здійснюється за за-
вданнями, змістом роботи і термінами виконання. 
Важливість і значення її зростає пропорційно до 
складності завдань. Процес координації дій виконав-
ців і контроль за виконанням поставлених завдань від-
бувається протягом всього часу виконання прийнято-
го рішення. 

Аналіз результатів виконання поставлених завдань 
і контроль за діяльністю виконавців здійснюється ке-
рівником, який приймав рішення і ставив завдання ви-
конавцям. На цьому етапі керівництва ФП вивчають-
ся рівні виконання прийнятого рішення виконавцями, 
якість, правильність і своєчасність їх дій, ставлення 
до роботи. Аналіз результатів виконання рішення  ке-
рівник може проводити на підставі власних спостере-
жень, доповідей своїх заступників, звітів виконавців.

Завершенням процесу керівництва є підведення 
підсумків. Воно проводиться після закінчення кожного 
етапу роботи з реалізації прийнятого рішення або в кін-
ці всієї роботи. При підведенні підсумків  аналізується 
своєчасність і якість виконання поставлених завдань, 
досвід  роботи осіб, що брали участь у виконанні ро-
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біт, недоліки в роботі окремих виконавців, намічаються 
конкретні заходи з подальшого підвищення ефектив-
ності процесу ФП у військовій частині або підрозділі.

В комплексі з ієрархічним елементами управління 
системою ФП до організаційної компоненту належать 
складові: планування, підготовка помічників керівни-
ків, контроль, облік і забезпечення ФП, що викону-
ються офіцерською ланкою від командира взводу до 
начальника штабу військової частини [1, 2, 3, 6, 7].

Планування повинно забезпечувати виконання 
програм ФП з урахуванням навчальних і бойових за-
вдань і не повинно перевищувати більше двох захо-
дів з ФП на добу та передбачати раціональний роз-
поділ навчальних занять на протязі тижня, місяця, 
року. В документах планування бойової підготовки 
на навчальний рік батальйону вказується: кількість 
годин, тематика і терміни проведення навчальних, 
інструкторсько-методичних і показових занять з осо-
бовим складом, керівниками форм ФП, спортивно-
масової роботи для підрозділів

В розкладі занять на тиждень роти планується: час 
проведення, теми і зміст навчальних занять з ФП, фі-
зичного тренування у процесі чергування, супутньо-
го фізичного тренування, спортивно-масової роботи, 
інструкторсько-методичних і показових занять з по-
мічниками керівників форм ФП, варіанти і зміст про-
ведення ранкової фізичної зарядки. 

Підготовка помічників керівників занять − до-
сягнення необхідного рівня методичної і практичної 
підготовленості підпорядкованих офіцерів, прапор-
щиків, військовослужбовців служби за контрактом і 
сержантів, які проводять заняття з особовим складом 
сержантів і старшин − здійснюється  командирами 
підрозділів на теоретичних, навчально-методичних, 
інструкторсько-методичних, показових заняттях, ін-
структажах і в процесі самостійної підготовки за ви-
значеною тематикою проведення практичних навчаль-
них занять та інших форм ФП. 

Інструктажі з помічниками керівників занять про-
водиться керівниками занять з ФП, як правило, на 
місцях проведення навчальних занять та напередодні 
проведення заходів ФП з тривалістю до 20 хв. Керів-
ник знайомить своїх помічників з метою, завданнями 
організацією та змістом заняття, практично відпра-
цьовуючи їх дії на навчальних місцях, нагадує їм за-
ходи попередження травматизму та їх практичні дії з 
надання допомоги та страховки тим, хто навчається, 
дає вказівки щодо підготовки місць занять, розмі-
щення гімнастичних снарядів, порядку використання 
устаткування та інвентарю.

Контроль – важливий елемент організації та необ-
хідна функція управління процесом ФП, що направле-
на на забезпечення безумовного і якісного виконання 
керівних документів, наказів і вказівок командирів, 
програм бойової підготовки тощо.  Контроль ФП, який 
являє собою діяльність посадових осіб з вивчення й 
аналізу фактичного стану функціонування системи ФП 
військовослужбовців у військовій частині чи підрозділі. 
Контроль повинен бути систематичним і об’єктивним 
та завжди поєднуватися з наданням допомоги.

Основа контролю ФП − перевірка й оцінка ФП, що 
дозволяють вивчити та визначити якість проведення 

всіх форм ФП, організації процесу фізич ного вдоско-
налення військовослужбовців, встановити кінцевий 
результат цього процесу − рівень фізичної підготовле-
ності військовослужбовців.

Облік ФП є однією з функцій управління ФП і 
одним з елементів її організації, суть якого полягає 
в діяльності певних посадових осіб з вибору, систе-
матизації, узагальнення і збереження інформа ції про 
функціонування системи ФП військових формувань.

Облік ФП тісно пов’язаний з контролем і є логічним 
йо го продовженням, що знаходить своє відображення в 
певній системі облікової та звітної документації. Важ-
ливість обліку ФП зумовлюється, насамперед тим, що 
без точних систематичних облікових даних неможливо 
створити реальне уявлення про стан функціонування 
системи ФП в підрозділах і вій ськовій частині, що є 
необхідною умовою для прийняття обґрунтованих рі-
шень і ефективного управління процесом ФП. 

Облік ФП повинен відповідати реальному стану 
ФП і ведеться у військовій частині та підрозділі ко-
мандирами різних ланок. Для того, щоб облік ФП був 
дієвим, він має бути систематичним, об’єктивним та 
оперативним.

Завершують перелік складових організаційного 
компоненту системи ФП матеріально-технічне, фі-
нансове, медичне, наукове, методичне, інформаційне 
та правове забезпечення, що здійснюється органами 
військового управління та посадовими особами вій-
ськових частин і підрозділів для своєчасного та по-
вного забезпечення умов функціонування і розвитку 
системи ФП

Проведення ФП є структурно-функціональним ком-
понентом сучасної системи управління ФП, що безпо-
середньо пов'язаний з функціонуванням усієї системи 
в цілому та окремих її компонентів, складових, елемен-
тів. Проведення ФП відбувається за допомогою певних 
форм, цілеспрямованих дій, процедур, прийомів і опе-
рацій при дотриманні заходів безпеки та попередженні 
травматизму під час проведення форм ФП.

Основними формами ФП є: навчальні заняття, 
ранкова фізична зарядка, спортивно-масова робота, 
фізичне тренування в процесі навчально-бойової ді-
яльності. Додатковими формами проведення ФП є: 
тренажі, самостійна підготовка. Усі форми ФП орга-
нізовуються і проводиться у складі роти чи взводу, під 
керівництвом командира роти чи взводу, старшини 
роти або найбільш підготовленого заступника коман-
дира взводу за певною тематикою [1, 2, 3, 6, 7].

Навчальні заняття є основною формою ФП і про-
водяться у вигляді теоретичних, методичних та прак-
тичних занять. До теоретичних занять відносяться лек-
ції та семінари (9 навчальних годин (9 тем) на рік). До 
методичних – навчально-методичні, інструкторсько-
методичні і показові (18 навчальних годин (9 тем) на 
рік). До практичних – навчально-тренувальні та контр-
ольні заняття (3-4 (в залежності від роду військ чи виду 
збройних сил) навчальних години на тиждень).

Дні та час проведення навчальних занять, склад 
груп, керівники і порядок їх проведення з особами ря-
дового, сержантського, старшинського й офіцерсько-
го складу визначаються наказом командира військової 
частини.
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строкової служби планується щоденно, крім святкових 
та вихідних днів тривалістю 50 хв. у літній період та 
30 хв. у зимовий період. Вона організовується і про-
водиться за декількома варіантами у формі комплек-
сного тренування із застосуванням вивчених під час 
навчально-тренувальних занять фізичних вправ.

Спортивно-масова робота планується для військо-
вослужбовців строкової служби та проводиться 2 рази 
на тиждень по 1 навчальній годині в робочі дні і 3 
години у вихідні та святкові дні. Основу спортивно-
масової роботи у військових частинах (підрозділах) 
складають навчально-тренувальні заняття і змагання 
з військово-прикладних, масових видів спорту та за 
вправами військово-спортивного комплексу. Відпові-
дальність за рівень виконання військовослужбовцями 
вправ військово-спортивного комплексу несуть безпо-
середні командири.

Фізичне тренування в процесі навчально-бойової 
діяльності проводиться відповідно до інструкцій 
(рекомендацій), що розробляються фахівцями ФП і 
включає: супутнє фізичне тренування; фізичні вправи 
в умовах чергування; фізичні вправи під час пересу-
вання військ транспортними засобами.

Супутнє фізичне тренування, в залежності від гео-
графічних умов, завдань і змісту занять з бойової підго-
товки проводиться у вигляді: прискореного пересуван-
ня дорогами і на пересіченій місцевості з подоланням 
природних перешкод; подолання водних перешкод; тре-
нуванням з посадки та висадки із машин; подоланням 
ділянок з глибоким сніговим покровом на лижах чи без 
них, зі зброєю і спорядженням; багаторазовим подо-
лання перешкод та інженерних загород на навчальних 
полях; метанням гранат на дальність і в ціль.

В окремих випадках супутнє фізичне тренування 
проводяться в ході виконання поставлених тактичних 
завдань. Для цього використовуються дії, що вико-
нуються на швидкість: перешикування із похідного 
строю в розгорнутий, в передбойовий і бойовий по-
рядки, захоплення вказаних рубежів (висот), багато-
разове виконання бойових прийомів і дій, в тому числі 
з використанням засобів індивідуального захисту;

Час і порядок виконання фізичних вправ в умовах 
чергування визначається інструкціями та проводяться 
під керівництвом відповідного чергового.

Перед заступанням на чергування (вахту), під час 
несення чергування, а також після закінчення чергу-
вання, пов'язаного з обмеженою рухливістю, з усім 
особовим складом чергової зміни протягом 8–10 хв. 
виконується комплекс фізичних вправ. При тривалих 
чергуваннях (бойових чергуваннях) комплекс вправ 
виконується через кожні 2 години безпосередньо на 
робочому місці тривалістю не менше 5 хв. Зміст та 
методика проведення фізичних вправ в умовах чергу-
вання  розробляється фахівцями фізичної підготовки. 

Фізичні вправи під час пересування транспортни-
ми засобами проводяться відповідними командирами 
щоразу під час зупинок, привалів, а під час тривалого 
пересування кожні 3–4 години руху тривалістю до 20 
хв. на місцях.

Тренажі з ФП плануються 1–2 рази на тиждень у 
службовий час у період планової підготовки, навчань 

тощо, коли не заплановано інших заходів з ФП трива-
лістю до 30 хвилин Тренажі з ФП є ефективною фор-
мою підтримання фізичної підготовленості військо-
вослужбовців на досягнутому рівні, вдосконалення 
основних фізичних якостей та військово-прикладних 
навичок. Тренажі забезпечують максимальне залучен-
ня військовослужбовців до виконання фізичних вправ 
та компенсують аритмічність проведення ФП у вій-
ськовій частині протягом тижня.

Самостійна підготовка проводиться у години, 
передбачені розпорядком дня тривалістю одну на-
вчальну годину на тиждень. Самостійна підготовка є 
складовою частиною навчально-виховного процесу і 
проводиться у формі індивідуального фізичного тре-
нування з метою покращення засвоєння військовос-
лужбовцями навчальних програм з ФП.

Індивідуальним фізичним тренуванням офіцери та 
військовослужбовці контрактної служби, займаються 
у службовий час (в години самостійної підготовки та 
спортивно-масової роботи за рішенням командира вій-
ськової частини) та позаслужбовий час, користуючись 
методичними рекомендаціями фахівців ФП та медич-
ної служби на навчально-спортивній базі військової 
частини або на інших об’єктах, з обов’язковим дотри-
манням заходів безпеки. 

Завдяки проведеному експертному опитуванню 
[5], теоретичному дослідженню й аналізу наукових і 
літературних джерел, статутних і керівних документів 
з питань функціонування системи ФП Збройних Сил 
України, нами визначено вимоги до типових завдань 
службової діяльність офіцерів з питань управління 
ФП в ЗС України, уточнено основні структурні ком-
поненти та складові досліджуваної моделі, що приве-
дено на  рисунку 1. 

Створена на основі концептуальних засад системи 
ФП в Збройних Силах України та вимог до типових 
завдань професійної діяльності з питань керівництва, 
організації та проведення ФП структурна модель (рис. 
1), поєднала в собі актуальні вимоги до управлінських 
якостей і організаційних здібностей офіцерів. Усі компо-
ненти та складові запропонованої моделі управлінської 
діяльності офіцерів з питань керівництва, організації 
та проведення ФП (рис. 1) спрямовано на досягнення 
мети ФП в Збройних Силах України – забезпечення ви-
значеного рівня фізичної підготовленості військовос-
лужбовців (ФП підрозділів), що дозволить їм успішно 
та ефективного виконувати службові завдання у відпо-
відності із займаними посадами та функціональними 
обов’язками в умовах навчально-бойової діяльності.

Висновки. 
За результатами проведеного дослідження, як од-

ного з етапів технологічної послідовності створення 
компонентів системи підготовки майбутніх офіцерів в 
стінах ВВНЗ до виконання службових питань з управ-
ління ФП в процесі подальшої військово-професійної 
діяльності, нами визначено структурну модель профе-
сійної діяльності офіцерів з питань управління ФП.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на створення моделі професійно-спрямованої систе-
ми фізичної підготовки курсантів ВВНЗ.
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Рис. 1. Структурна модель професійної діяльності офіцерів з питань управління ФП.
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Методика передстартової підготовки спортсменів  

у олімпійській вправі МП-8
Петрів О.С.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто особливості нової ме-
тодики передстартової підготовки 
спортсменів у швидкісній стрільбі зі 
стандартного пістолету по п’яти мі-
шенях, що одночасно з’являються 
на дистанції 25 метрів. Визначено, 
що складність виконання швидкіс-
ної стрільби полягає у необхідності 
точно зкоординувати прицілювання 
в центр мішені з плавним натискан-
ням на спусковий гачок. Запропоно-
вані нові матеріали, які уточнюють 
систему формування знань, вмінь і 
навиків у галузі стрілецького спор-
ту. Розроблені практичні рекомен-
дації, які містять нові, науково об-
ґрунтовані дані для удосконалення 
техніко-тактичних дій спортсменів у 
швидкісній стрільбі зі стандартного 
пістолету по п’яти мішенях, що од-
ночасно з’являються на дистанції 
25 метрів. 

Пэтрив О.С. Методика предстартовой 
подготовки спортсменов в олимпийском 
упражнении МП-8. Рассмотрены особен-
ности новой методики предстартовой подго-
товки спортсменов в скоростной стрельбе из 
стандартного пистолета по пяти мишеням, 
которые одновременно появляются на дис-
танции 25 метров. Определено, что слож-
ность выполнения скоростной стрельбы 
заключается в необходимости точно скоор-
динировать прицеливание в центр мишени 
с плавным нажатием на спусковой крючок. 
Предложены новые материалы, которые 
уточняют систему формирования знаний, 
умений и навыков в области стрелкового 
спорта. Разработаны практические реко-
мендации, содержащие новые, научно обо-
снованные данные для совершенствования 
технико-тактических действий спортсменов 
в скоростной стрельбе из стандартного пи-
столета по пяти мишеням одновременно 
появляются на дистанции 25 метров.

Petriv O. S. The pre-start training 
technique of marksmen-sportsmen in 
the Olympic exercise RFP. It is shown 
the features of the new method prelaunch 
athletes in high-speed shooting of a 
standard pistol at five targets, which 
appear simultaneously at a distance 
of 25 meters. It is determined that the 
complexity of the rapid-fire is in necessity 
to coordinate the exact aiming at the center 
of the target with a smooth touch of the 
trigger. The methodology proposed new 
materials that clarify a system of forming 
knowledge and skills in the shooting 
sports. Practical recommendations 
containing new, scientifically based 
information to improve the technical 
and tactical actions of athletes in high-
speed shooting of a standard pistol at 
five targets simultaneously appear at a 
distance of 25 meters.

Ключові слова:
спорт, стрільба, підготовка, ме-
тодика, пістолет.

спорт, стрельба, подготовка, методика, 
пистолет.

sport, fire, training, technique, pistol.

Вступ. 1

Наявні методи і засоби розминки перед змаганням 
з часом починають не відповідати сучасним вимогам 
спорту. Спортивні результати з роками покращуються, 
рекорди зростають, зміни у правилах ускладнюють  
завдання спортовця – усе це спонукає до пошуку 
нових шляхів покращення спортивного результату 
[1-3]. Сучасні технології теж постійно вдосконалю-
ються, а використання досягнень сучасних технологій 
у сфері спорту дає можливість покращити спортив-
ний результат. Спортивна наука постійно веде пошук 
вдосконалення підготовки спортовця до змагання. Та-
кий високотехнологічний винахід людства як порта-
тивний комп’ютер стає з кожним роком усе доступні-
шим для населення. Саме використання портативного 
комп’ютера відкриває спортовцям нові шляхи для по-
кращення спортивного результату.

Аналіз останніх досліджень та публікацій характе-
ризується багатьма науковими роботами стрілецької 
школи Львівського державного університету [4-8]. Ви-
світлюються ключові проблеми науково-методичного 
забезпечення та їх вирішення. Впроваджуються су-
часні методики підготовки спортсменів зі стрільби ку-
льової [4, 6]. Дані дослідження доповнюють сучасні 
знання з теорії і методики стрілецького спорту. Про-
те аналіз спортивної літератури на предмет вивчення 
питання засобів та методів передстартової підготовки 
стрільців у пістолетних вправах, що входять до про-
грами Олімпійських Ігор показав, що порівняно з ін-
формацією про вправи МП-6 (стрільба з довільного 
малокаліберного пістолету) і ПП-3 (стрільба з пневма-
тичного пістолету) вправа МП-8 (швидкісна стрільба 
зі стандартного малокаліберного пістолету) недостат-
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ньо вивчена. Зокрема не достатньо  досліджені питан-
ня передстартової розминки у швидкісній стрільбі. Це 
пояснюється тим, що стрільців котрі спеціалізуються 
у виконанні олімпійської вправи МП-8 (швидкісна 
стрільба з пістолету) значно менше ніж стрільців котрі 
спеціалізуються у виконанні повільних пістолетних 
олімпійських вправ МП-6  та ПП-3.  Така непропо-
рційність пов’язана з тим, що виконання швидкісної 
стрільби значно складніше технічно ніж виконання 
повільної стрільби. Крім того, для тренування вправи 
МП-8 потрібно не одна мішень а п’ять. Відповідно до 
кількості мішеней стрілець займає у тирі не одне стрі-
лецьке місце а одразу 5 місць. До того ж для тренуван-
ня вправи МП-8 потрібно втричі більше набоїв. Крім 
цього, тир повинен бути обладнаний спеціальною до-
рогою установкою для швидкісної стрільби. Таким 
чином виховання стрільця-швидкісника з самого по-
чатку пов’язане із відчутними організаційними склад-
нощами. 

Відповідно до значно меншої кількості стрільців 
що спеціалізуються у швидкісній стрільбі з пістолету 
також значно менше і тренерів що спеціалізуються у 
цій вправі.  Тому, проаналізувавши літературні джере-
ла, ми і зіштовхнулися з тим, що у швидкісній стріль-
бі  питання передстартової розминки досліджені не-
достатньо.

Науково-дослідною роботою, базовою для підго-
товки та подання статті, є узагальнена тема Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. 

Узагальнена тема: Моделювання інтерактив-
них систем наукового забезпечення спортивної ді-
яльності людини. Державний реєстраційний номер: 
0106U012619. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було опрацювання методики пе-

редстартової розминки спортсмена у швидкісній 
стрільбі зі стандартного пістолету по п’яти мішенях, 
що одночасно з’являються на дистанції 25 метрів.

Методи дослідження.  Для досягнення мети нами 
використані такі методи: аналіз літературних дже-
рел; моделювання інтерактивних систем; реєстрація 
просторово-часових параметрів швидкісної стрільби 
з пістолету; математико-статистична обробка даних; 
синтез отриманих результатів.

Результати дослідження.
Під час виконання вправи МП-8 виконуються 60 

пострілів на дистанцію 25 метрів. Вправа виконуєть-
ся у два дні – по 30 пострілів щодня. У швидкісній 
стрільбі з пістолету стрільба ведеться по п’яти міше-
ням.   Кожна половина вправи стріляється наступним 
чином: спочатку виконується серія з п’яти пострілів 
(по одному в кожну мішень), на яку надається час 8 
секунд. Наступна серія така-ж сама. На третю і чет-
верту серію дається час по 6 секунд на кожну. На п'яту 
і шосту серію дається час по чотири секунди. 

Процедура виконання вправи МП-8 виглядає так: 
суддя дає команду, загальну для усіх стрільців – «За-
ряджай!». Через хвилину суддя починає відлік – «Ува-
га! Три, два, один, старт!». Коли суддя доходить до 
рахунку «Один» стрілець зобов’язаний непорушно 
утримувати руку зі зброєю, опущену у положення 45 
градусів. Через три секунди  після команди «Старт!» 
запалюються зелений ліхтар під мішенню, що сигна-
лізує про початок відліку часу відведеного на серію. 
Стрілець виконує по одному пострілу у кожну мішень 
починаючи з крайньої правої мішені. Коли час на се-
рію вичерпано – гасне зелений ліхтар і запалюється 
червоний ліхтар над мішенню. 

За підсумками 60 кваліфікаційних пострілів ви-
значаються 6 кращих стрільців, які додатково у фіналі 
виконують ще від чотирьох до восьми 4-секундних 
серій, за підсумками яких і визначаються призери 
змагань.

Швидкісна стрільба з пістолету відрізняється від 
інших пістолетних вправ відсутністю статичності під 
час стрільби. Тут під час стрільби постійно відбува-
ється рух, адже стрільцеві треба переносити зброю з 
одної мішені в іншу – всього 5 мішеней. Початок вико-
нання серії суворо обумовлений правилами і тут теж є 
кардинальна відмінність від інших олімпійських піс-
толетних вправ – стрільцеві необхідно перед початком 
стрільби утримувати руку з пістолетом опущеною у 
положенні 45 градусів. На виконання першого пострі-
лу стрілець витрачає у середньому 2 секунди. 

 У зв’язку з великою відмінністю характеру вико-
нуваної роботи стрільцем швидкісної стрільби, порів-
няно з іншими видами стрільби де немає ніяких рухів-
переносів, характер розминки перед швидкісною 
стрільбою вимагає від стрільця значно більше зусиль, 
засобів і методів підготовки зорово-рухового апарату 
до складно-координаційних рухів. Потрібно активува-
ти швидкість реакції, що абсолютно не потрібно перед 
стрільбою в інших, повільних вправах, де на виконан-

ня 60-ти пострілів надається 2 години (олімпійська 
вправа МП-6 – стрільба з довільного пістолету на дис-
танції 50 метрів) та 1 година 45 хвилин (олімпійська 
вправа ПП-3 – стрільба з пневматичного пістолету на 
дистанції 10 метрів). Для виконання ж 60-ти пострі-
лів олімпійської вправи МП-8 – швидкісна стрільба 
з пістолету на дистанції 25 метрів – надається лише 
1 хвилина 12 секунд. Стрільцеві зі швидкісного піс-
толету потрібно налагодити точне дозування рухів не 
тільки вказівного пальця, але й м’язів що піднімають 
руку зі зброєю, а також м’язів, що здійснюють пере-
несення зброї з мішені у мішень. Крім того, суворе 
обмеження часу, саме по собі, уже є додатковим стрес-
фактором для стрільця, адже якщо він не вкладеться у 
відведений для виконання серії час – у п’ятій мішені, 
останній, буде промах. Тобто спортовець, теоретично, 
втрачає 10 очок. 

Якщо стрілець недостатньо розімнеться перед 
стартом –  усі технічні елементи він буде виконувати 
недостатньо швидко, у нього з’явиться страх зробити 
промах, спортсмен більше хвилюється, з'являється не-
впевненість у рухах, розкоординація зорово-рухового 
апарату.

 Складність виконання швидкісної стрільби поля-
гає у тому, що необхідно точно зкоординувати прихід 
прицілу в центр мішені з плавним натисканням паль-
ця на спусковий гачок. При цьому під час цих дій по-
трібно постійно слідкувати за тим, щоб мушка була 
рівно посередині прорізі прицільної планки. В ідеалі 
постріл повинен статися одночасно з зупинкою зброї в 
центрі мішені і суміщенням прицілу з центром міше-
ні. В центрі кожної мішені стрілець робить невеличку, 
на долі секунди, зупинку, адже виконати влучний по-
стріл в русі, без зупинки  – значно важче. Якщо під 
час виконання повільних серій (8 і 6 секунд) робити 
зупинки в кожній мішені не є технічно дуже складно, 
то для виконання технічно правильної, з зупинками 
стрільби під час 4-секундних серій потрібна неабияка 
майстерність, адже часу у стрільця дуже мало. 

Досвідчені стрільці зі швидкісного пістолету ка-
жуть: «Справжня «олімпійка» починається на чоти-
рьох секундах». «Олімпійка» – так стрілецьким жар-
гоном називається швидкісна стрільба з пістолету. І 
справді – багато стрільців добре стріляють повільні 
секунди, але добре відстріляти 4-секундні серії вда-
ється далеко не завжди. Виконання чотирисекундних 
серій настільки технічно складне, що навіть серед ви-
сококваліфікованих стрільців із швидкісного пістоле-
ту дуже рідко зустрічається на змаганнях стабільно 
висока результативність у чотирисекундних серіях.

 Відомо, що в Німеччині практикують змагання 
у швидкісній стрільбі серед юнаків, де виконуються 
тільки 8-ми і 6-ти-секундні серії. А 4-секундні серії не 
виконуються внаслідок їх особливої складності.

Характеристика умов для спеціальної підго-
товки.

Розминаючись перед стартом зі зброєю, багато хто 
із стрільців чіпляють на стіну перед  собою папір з 
намальованими п’ятьма мішенями, щоби краще під-
готуватись до залікової стрільби. 
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Декотрі стрільці під  час передстартової розмин-

ки використовують  маленькі імітаційні електронні 
мішені Record-S-5. Ці мішені стрілець вішає на стіну 
перед собою і проводить розминку зі зброєю без на-
боїв, прицілюючись у ці мішені.

Проте, якщо місце для розминки організаторами 
виділено в тирі на вогневому рубежі, то стрільці не 
мають можливості повісити перед собою на стіну ма-
ленькі розминочні мішені і розминаються без орієн-
тиру.

Перевага цих мішеней над намальованими на па-
пері у тому, що вони мають зелені та червоні ліхта-
рики, які сигналізують про початок і кінець часу, від-
веденого на стрільбу.

На міжнародних змаганнях швидкісна стрільба 
проводиться, як правило, не по паперовим, а по елек-
тронним мішеням. Місце влучання кулі у мішень ви-
значають електронні датчики, розташовані в мішені. 
Ці датчики передають інформацію про вартість про-
боїни на екран монітора, розташованого на вогневому 
рубежі біля стрільця, а також на робочий стіл судді, 
де уся інформація одразу-ж роздруковується.  Інфор-
мація про влучність стрільця також передається на 
інформаційне табло для глядачів, розташоване над 
кожним стрільцем. 

Електронні мішені стали використовуватись  у 
змаганнях з 1997 року. До того стрільба велася по па-
перовим мішеням. У швидкісній стрільбі використо-
вувались електричні установки, які розвертали папе-
рові мішені з положення боком, коли не дозволялося 
вести стрільбу, у положення «обличчям» до стрільця 
– стрільба дозволялася. Сигналом до початку стріль-
би був розворот мішеней. А у сучасних електронних 
мішенях сигналом до початку стрільби служить вми-
кання внизу мішені зеленого ліхтаря. Сигналом про 
закінчення часу на стрільбу служить вмикання черво-
ного ліхтаря над мішенню.

У день змагання, безпосередньо перед стартом, 
стрільцеві необхідно провести спеціальну розминку зі 
зброєю. Ця розминка проводиться без використання 
набоїв. Але розминатися зі зброєю можна не будь-де, 
а тільки у спеціально відведених організаторами зма-
гань місцях. Цими місцями часто є невеличка части-
на вогневого рубежу або одна кімната на стрільбищі. 
Учасників змагання багато, тож деколи не вистачає 
місця для повноцінної розминки зі зброєю. Часто в 
місці відведеному для розминки зі зброєю настіль-
ки тісно від великої кількості стрільців, що якісно 
розім’ятися немає можливості.

Тільки на олімпійському стрільбищі у Пекіні є 
окремі кімнати для розминки для кожної країни-
учасниці змагання.

На змаганнях уся зброя всіх стрільців постійно збе-
рігається на складі зберігання зброї. Забирати зброю 
зі стрільбища в готель для розминки чи тренування 
вхолосту – заборонено. Часто буває так, що стрільці, 
які стріляють у першу зміну, рано-раненько, недостат-
ньо розминаються через те, що склад зі зброєю було 
відчинено лише незадовго до початку стрільби.

З огляду на вищевказані труднощі з передстар-
товою розминкою, виникає потреба у додатковій 
розминці – з цією метою і була створена інтерак-
тивна комп’ютерна модель RFPUA (Rapid Fire Pistol 
Ukraine). Модель RFPUA було вперше застосовано 
нами на ХХІХ Олімпійських Іграх у процесі перед-
стартової розминки. За допомогою нової методики 
отримано позитивний ефект.

Висновки.
Проведене дослідження дає змогу стверджувати, 

що складність виконання швидкісної стрільби поля-
гає у тому, що необхідно точно зкоординувати при-
цілювання в центр мішені з плавним натисканням на 
спусковий гачок.

Визначена необхідність розробки інтерактивної 
моделі (RFPUA) швидкісної стрільби з пістолету по 
п’яти мішенях, що з’являються на дистанції 25 метрів 
з подальшим її впровадженням в тренувальний про-
цес підготовки спортсменів зі стрільби кульової.

Розроблено методику передстартової підготовки 
спортсменів у швидкісній стрільбі зі стандартного піс-
толету по п’яти мішенях, що одночасно з’являються 
на дистанції 25 метрів часовими серіями у вісім, 
шість та чотири секунди, для удосконалення науково-
методичного забезпечення стрілецько-спортивних 
шкіл і вищих навчальних закладів фізкультурної осві-
ти. У методиці запропоновані нові матеріали, які рані-
ше не були чітко визначені і не були відомі у науковій 
літературі й практиці. Нові матеріали у порівнянні з 
відомими в науці даними уточнюють систему фор-
мування знань, вмінь і навиків у галузі стрілецького 
спорту.

Розроблені практичні рекомендації, які містять 
нові, науково обґрунтовані дані для удосконален-
ня техніко-тактичних дій спортсменів у швидкісній 
стрільбі зі стандартного пістолету по п’яти мішенях, 
що одночасно з’являються на дистанції 25 метрів.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у визначенні особливостей засто-
сування нової методики передстартової підготовки до 
швидкісної стрільби з пістолету по п’яти мішенях, що 
одночасно з’являються на дистанції 25 метрів в умо-
вах нових правил проведення фіналів. 
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Методологія професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів у вищих навчальних закладах 
Пилипей Л.П. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія  
банківської справи Національного банку України» 

Анотації:
Розглянуто реальну систему фізич-
ного виховання, що існує в Україні. 
Показано неефективність фізичної 
підготовки студентів до виробничої 
діяльності і подальшого життя, яка 
потребує удосконалення. Наведе-
но, що в сучасних умовах зміню-
ється структура психофізіологічних 
вимог і умов праці, і, відповідно, 
з’являються додаткові вимоги до 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Подано модель орга-
нізації навчального процесу за 
кредитно-модульною системою у 
вищих навчальних закладах. Здій-
снено теоретико-методичне обґрун-
тування методології професійно-
прикладної фізичної підготовки у 
вузів економічного профілю. Роз-
глянуті і запропоновані варіанти 
управління фізичною підготовле-
ністю студентів. Розглянуті сис-
теми комп’ютерних технологій 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки.

Пилипей Л.П. Методология профессио-
нально-прикладной физической подго-
товки студентов у вузе. Рассмотрено ре-
альную систему физического воспитания, 
которая существует в Украине. Показано 
неэффективность физической подготовки 
студентов к производственной деятельности 
и дальнейшей жизни, которая требует усо-
вершенствования. Показано, что в совре-
менных условиях изменяется структура пси-
хофизиологических требований и условий 
труда и, соответственно, появляются допол-
нительные требования к профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП). 
Представлены модели организации учебного 
процесса по кредитно-модульной системе в 
высших учебных заведениях. Осуществле-
но теоретико-методическое обоснование 
методологии профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) в вузе эконо-
мического профиля. Рассмотрены и предло-
жены варианты управления физической под-
готовленностью студентов. Рассмотренные 
системы компьютерных технологий ППФП.

Pylypey L.P. Methodology of 
students’ professionally-applied 
physical training in universities. 
Real system of physical education 
that exists in Ukraine is considered; 
the ineffectiveness of physical 
training of students for future life 
and production activities is shown. 
In modern conditions the structure 
of physiological requirements and 
working conditions is changing and, 
accordingly, there are additional 
requirements for professionally-
applied physical training. The model 
of the educational process for credit-
module system in high school is 
given. Theoretical and methodological 
reasoning of professionally-applied 
physical training methodology in 
university of economic profile is carried 
out. Management options for physical 
training of students are proposed. The 
systems of computer technology of 
professionally-applied physical training 
are considered.

Ключові слова:
студенти, методологія, 
комп’ютер, програма. 
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Вступ.1

Реальна система фізичного виховання студентів, 
що склалася в державі, малоефективна [2, 10, 13]. 
Вона не забезпечує психофізіологічну і професійну 
готовність випускників до виробничої діяльності, 
подальшого життя та потребує удосконалення. Слід 
зазначити, що більше 50 % студентів мають низький 
рівень кондиційної фізичної підготовленості [7], а 
більше половини випускників вищих навчальних за-
кладів фізично неспроможні якісно працювати на ви-
робництві  [12].

У сучасних умовах спостерігається особиста і 
соціально-економічна необхідність спеціальної психо-
фізіологічної підготовки до виробничої діяльності. Змі-
нюється місце і функціональна роль людини в сучасно-
му виробничому процесі, що вимагає її цілеспрямованої 
психофізіологічної підготовки. Зменшення частки про-
стої фізичної праці не знімає зовсім вимог до психофізі-
ологічної підготовки студентів, але змінює її структуру 
і зумовлює додаткові вимоги до активного формування 
психофізіологічних здібностей за допомогою цілеспря-
мованого використання фізичних вправ [15]. 

Встановлено, що в процесі професійно-прикладної 
фізичної підготовки успішно формується великий 
комплекс психофізіологічних особистих якостей, 
які необхідні спеціалісту в його професійній діяль-
ності [4, 5, 9, 11, 12].

Проблема професійної підготовки у ВНЗ досліджу-
валася при розробці професійно-прикладної фізичної 
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підготовки студентів ВНЗ економічних спеціаль-
ностей [1; 3; 6, 8] але відсутнє теоретико-методичне 
обґрунтування методології ППФП студентів еконо-
мічного профілю вимагає проведення дослідження і 
впровадження її в практику роботи ВНЗ.

Дослідження виконане згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту України за темою «Теоретико – ме-
тодичні основи професійно-прикладної фізичної під-
готовки студентів вищих навчальних закладів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити теоретико-методичне 

обґрунтування методології ППФП студентів еконо-
мічного профілю.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літера-
турних джерел, узагальнення досвіду і практики, пе-
дагогічні спостереження, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Експериментальні дослідження і практика ро-

боти дозволили розробити модель організаційно-
навчального процесу (рис. 1). Сама модель організації 
навчального процесу створена в руслі Болонського 
процесу і базується на кредитно-модульній системі.

Методологія ППФП достатньо стандартизована і 
подається як конкретна технологічна послідовність:

визначення професійно важливих загальних і спе-• 
ціальних якостей за групами спеціальностей; пере-
ліку і рівня розвитку фізичних якостей; формування 



60

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Рис. 1. Модель організації навчального процесу за  кредитно-модульною 
системою у ВНЗ

Освітньо -професійна програма  

Положення про фізичне виховання у вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації  

Національні стандарти  

Нормативні документи. Наказ про впровадження кредитно-модульної системи організації  
навчального процесу в академії  

Класифікація спеціаліста   

Положення про організацію навчального процесу відповідно до вимог 
Болонської  декларації в ВНЗ  

Організаційно -методична робота викладачів: 
1.Розробка методичного забезпечення   
    системи ППФП. 
2.Взаємовідвідування занять. 
3.Методичні семінари кафедри. 
4.Підвищення кваліфікації викладачів. 
5.Проведення відкритих занять.  

Навчальна програма  

Навчальна робоча програма  

Комп’ютерна програма ППФП  

Навчально-методичне забезпечення дисципліни ППФП за групою спеціальностей 

Лекції 

1. Виклад теоретичного  
матеріалу. 

2. Запрошення видатних  
спортсменів 
3. Запрошення  

спеціалістів з медицини. 
4. Запрошення  

спеціалістів, практиків зі 
спеціальності  

Види навчальних робіт  

Практичні заняття 

1. Виконання 4 методичних  
комплексів. 

2. Виконання моделей на  
розвиток: сили, витривалості,  
гнучкості, швидкості, 
спритності, 

3. Секції, групи. 
4. Техніко -тактичні види спорту   

відповідно до професії. 
5. Ситуаційні завдання. 
6. Практичні заняття на  

виробництві з ППФП. 
7. Виконання моделей ППФП 

Індивідуальні заняття  
1. Виконання домашнього  

завдання. 
2. Участь в академіадах,  

спартакіадах. 
3. Консультації, допо-

мога   при виконанні  
індивідуальних завдань.

4. Підвищення  спортивного  
вдосконалення. 

5. Виконання наукових  
досліджень, написання  
наукової роботи  

Група спеціальностей. Диференційований залік.  Поточно-модульний контроль  
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моделі розвитку фізичних якостей відповідно до 
спеціальності;
підбір методів, тестів, методик відповідно до про-• 
фесіограми;
тестування спеціальних фізичних якостей;• 
обробка матеріалів діагностики і тестування;• 
корекція і рішення про відповідність професійній • 
діяльності;
застосування новітніх моделей розвитку фізичних • 
якостей за спеціальністю;
поточне, поетапне, підсумкове тестування;• 
практичний аналіз оцінки ефективності результатів • 
тестування, внесення змін відповідно до НТР і пер-
спектив розвитку спеціальностей і вдосконалення 
системи ППФП.

На першому етапі визначаються окремі показники 
розвитку психофізичних якостей, які відображають 
розвиток професіонально важливих якостей за спеці-
альністю. На цьому етапі накопичується інформація 
про особливості професійної діяльності, обробляються 
і узагальнюються отримані дані, складаються професі-
ограми для використання їх в практичній діяльності.

У процесі вивчення професійно важливих якостей 
встановлюються найбільш важливі з них. Рівень роз-
витку найбільш важливих якостей оцінюється на під-
ставі традиційних методик. 

Отримані показники об’єднуються в один інте-
гральний показник, який дає можливість визначити 
рівень психофізичної підготовленості студентів до 
професійної діяльності за спеціальностями.

Програмування передбачає корекцію програм-занять 
відповідно до проведеного контролю і зміни вимог.

Програмування конкретного рівня спеціальної фі-
зичної підготовленості у відповідності до умов май-
бутньої професійної діяльності створює сприятливу 
передумову для оптимізації навчального процесу, 
успішної професійної діяльності в подальшому. 

Тобто в даному випадку створюється можливість ці-
леспрямованої корекції рівня прояву необхідних фізичних 
якостей, відповідно до конкретного варіанта поєднання 
умов і ситуації в конкретній професійній діяльності.

Разом з тим стає очевидним, що різноманітність 
поєднання варіативних факторів ускладнює виконан-
ня операцій, зав’язаних з визначенням оптимального 
періоду дій вибору засобів і методів спеціальної фі-
зичної підготовки у відповідності з вихідним рівнем 
фізичної підготовленості кожного студента.

Перевірка і комплексна оцінка студентів здійсню-
ється після виконання обсягу тижневої рухової ак-
тивності, контрольних нормативів, приросту тих чи 
інших спеціальних фізичних якостей, покращення 
техніки і знань з ППФП. При цьому враховується, що 
тести допомагають виявити рівень досягнень у розви-
тку здібностей, але не можуть бути критерієм оцінки 
успішності з ППФП, а тільки складовою частиною 
оцінки, в яку повинні входити впершу чергу такі осо-
бливості учнів, як потяг до вдосконалення, самостійні 
заняття з ППФП.

Система оцінювання роботи студента з фізичного 
виховання така:

Відвідування практичних занять – 1 бал (одне за-• 
няття).
Виконання методичного розділу – 5 балів.• 
Знання комплексу ППФП – 3 бали.• 
Участь у змаганнях та інших заходах – 5 балів (за-• 
лежно від рівня змагань).
Програмне тестування – виконано 5 балів, неявка – • 
0 балів.
Реферативна робота – 5 балів.• 
Відвідування додаткових занять – 5 балів.• 
Теоретичний розділ – 5 балів.• 

По закінченні виконання запропонованої програ-
ми, контрольних вправ, семестру передбачений дифе-
ренційований залік з фізичного виховання за розділа-
ми і ППФП.

Створення програмного забезпечення дозволяє 
уніфікувати і прискорити процес обробки відповід-
них даних.

Базовим інформаційним матеріалом для цієї про-
грами служать параметри вищевказаних варіативних 
умов професійної діяльності, а також встановлені 
нами критерії оцінки основних для економістів пси-
хофізичних якостей, що характеризують рівень їх спе-
ціальної фізичної підготовки.

Обробка за допомогою вказаної програми індиві-
дуальної фізичної підготовки дозволить отримати на 
виході інформацію про ступінь відповідності рівня 
розвитку у спеціаліста тих чи інших фізичних якос-
тей прогнозованим умовам професійної діяльності і 
за необхідності вносити відповідну корекцію в про-
цес фізичної підготовки. Робоча панель комплексного 
програмування для виявлення ступеня відповідності 
індивідуальних показників спеціальної фізичної під-
готовленості її необхідному рівню залежно від варіа-

Таблиця 1
Погоджені шкали оцінок з фізичного виховання і ППФП

Оцінка за шкалою 
ECTS

Підсумкова оцінка за
4-бальною системою

Кількість балів за результатами 
ПМК

A 5 (відмінно) 90–100
B 4 (добре) 80–89
C 70–79
D 3 (задовільно) 60–69
E 50–59
Fx 2 (незадовільно) з можливістю  

повторного складання 25–49

F 2 (незадовільно) з обов’язковим 
повторним  вивченням дисципліни 0–24
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тивності зовнішніх умов професійної діяльності ква-
ліфікації спеціалістів. 

Врахування варіативних зовнішніх умов професій-
ної діяльності, які характерні для багатьох професій, 
набуває універсального характеру і має важливе зна-
чення для оптимізації навчального процесу студентів, 
у зв’язку з чим резонно виникає питання про виділення 
в підготовці студентів спеціальної моделі фізичної під-
готовки, специфічної для цієї групи спеціальностей.

При цьому організація спеціальної фізичної під-
готовки, вибір для її реалізації відповідних засобів 
і методів повинна здійснюватися у відповідності з 
конкретними поєднанням вказаних факторів, які про-
гнозуються в умовах навчального семестру. Також не-
обхідний облік і вимоги, які представляють таке поєд-
нання до рівня спеціальної фізичної підготовленості, 
оцінені за параметрами загально-групової і індивіду-
альної моделі фізичної підготовленості студентів.

Таким чином, при організації спеціальної фізичної 
підготовленості в професіях з широкими варіативни-
ми умовами і ситуаціями професійної діяльності до-
цільно орієнтуватися на такі етапи дій:

виділення основних варіативних умов і ситуацій, 
типових для професійної діяльності і конкретної спе-
ціальності, а також їх прогнозування в майбутній про-
фесійній діяльності;

визначення основних для конкретної спеціальності 
фізичних якостей, які детермінують успіх у професій-
ній діяльності, а також інформативні для них показ-
ники і критерії оцінки. Зручним засобом вирішення 
даних завдань є застосування кореляційного аналізу 
взаємозв’язків оцінки рівня професійної майстерності 
з показниками, які характеризують якісні сторони ру-
хової діяльності професіоналів.

Зіставлення (бажано з використанням програмно-
го забезпечення) визначених показників фізичної під-
готовки спеціаліста з їх оптимальними параметрами, 
що відповідають конкретному поєднанню варіативних 
факторів у подальшій професійній діяльності і з ура-
хуванням результатів цього зіставлення – визначення 
засобів і методів цілеспрямованої корекції рівня про-
яву необхідних фізичних якостей.

У межах виконаного дослідження здійснювалося 
зіставлення описаних вище варіацій, умов професій-
ної діяльності з критеріями оцінки основних для ква-
ліфікованих економістів фізичних якостей, а також з 
параметрами загально-групової і індивідуальних мо-
делей спеціальної фізичної підготовки.

На основі проведеного аналізу були розроблені ін-
дивідуальні програми спеціальної фізичної підготовки. 
При виборі засобів і методів для розвитку ми орієнту-
валися переважно на ті вправи, з допомогою яких були 
виділені найбільші інформативні показники моделей 
спеціальної фізичної підготовки економістів. Розгляну-
ті нами варіанти підбору і програми засобів управління 
спеціальною фізичною підготовленістю кваліфікованих 
економістів необхідно розглядати як модель аналогічних 
дій для представників інших груп спеціальностей.

Програма професійно-прикладної фізичної під-
готовки дає можливість використовувати різні засоби 

автоматизації процесу ППФП. Комп’ютерні техноло-
гії, нами розроблені, дозволяють створити замкнутий 
цикл ППФП.

 За відсутності комп’ютерного обладнання програ-
ма дає можливість побудувати процес ППФП з вико-
ристанням паперових носіїв. Схематично за етапами 
це виглядає так: збирання інформації – аналіз – фор-
мування спеціального індивідуального плану ППФП.

Щоб зберегти достатню для обробки й аналізу ін-
формацію, необхідне централізоване джерело збере-
ження – база даних. Для поліпшення своїх показників 
студент отримує спеціальну програму, яка враховує 
його становище на даний час та його потенціал, ви-
моги професії до розвитку фізичних якостей, стан 
здоров’я та інші фактори.

Це достатньо великий обсяг інформації, який аку-
мулюється з різних джерел інформації – медичної 
картки, результатів тестування та ін. Під час аналізу 
використовується досить велика кількість факторів та 
параметрів. Розробка індивідуального плану для кож-
ного студента займає багато часу, хоча автоматизація 
даного етапу успішно вирішує цю проблему. Форму-
ється план для студента після проходження аналізу.

Якщо говорити більш детально, то програмною 
основою для системи ППФП є framework Django, база 
даних PostgreSQL та веб-сервер apache. Зручність 
створення та підтримання даної системи програмни-
ми засобами полягає у:

дотриманні Django-концепції MVC, яка добре 
себе зарекомендувала завдяки структурованості та 
масштабованості. Програма розподілена на 3 части-
ни – модель, представлення та контролер. Це означає, 
що окремо розробляються та обслуговуються бізнес-
логіка, відображення даних та взаємодія з базами да-
них, програмний API та ін. Django є фактично спеці-
альною бібліотекою для Python – кросплатформенної 
мови програмування з динамічною типізацією, що 
використовується такими організаціями, як Google, 
NASA, проект GNOME та ін. На ньому можна швидко 
складати програми, зосереджуючись на творчій сто-
роні більше, ніж на керуванні пам’яттю;

РostgreSQL добре підтримується Django, та взає-
модія відбувається через ORM. Це означає, що замість 
низькорівневих SQL-запитів з базою даних працюють 
як із класами та атрибутами класів. При цьому  ймо-
вірність помилок значно зменшується. Крім того, дана 
база даних є програмним забезпеченням, що відкри-
ває можливості для широкого використання без спла-
ти за її користування. Враховуючи те, що обсяг даних 
не буде таким великим, як, наприклад, skype (близько 
20 тис. транзактів за секунду та близько 10 млн. чол. 
у режимі он-лайн щосекунди), поки що можливостей 
ORM фреймворку Django вистачить;

Аpache найбільше поки що підтримує Django через 
mod_python, FastCGI та WSGI. Відомо, що це є найбільш 
поширений тип веб-серверів у світі на даний час.

Отже, інформаційна система повністю кросплат-
форменна, створена на базі відкритого програмно-
го забезпечення і може використовуватися на Linux, 
Windows, Mac OS без отримання ліцензій. Це особли-
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во актуально у сучасному світі. Технології, на яких за-
снована система, є новими і тому ще не набули такого 
поширення як інші мови програмування, бази даних, 
але їх потенціал з позитивної сторони посилює мож-
ливості інформаційної системи для ППФП студентів. 
Програмування передбачає прогнозування розвитку 
динаміки вимог до підготовленості за спеціальністю.

Висновки. 
Аналіз літературних джерел показує, що на сучасно-1. 
му етапі рівень психофізіологічної підготовленості 
не відповідає запитам практики.

Відсутня науково-обгрунтована методологія ППФП 2. 
студентів вузів.
Розроблена методологія ППФП студентів, перевірена 3. 
на практиці в ДВНЗ «УАБС НБУ» протягом 1997-
2008 рр. і сприяли поліпшенню ефективності 
підготовки фахівців.
Програма методології ППФП дає можливість ви-4. 
користовувати різні засоби автоматизації процесу 
ППФП.

Подальша перспектива досліджень полягає в роз-
робці комп’ютерних програм ППФП. 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методика формування цілісного мислення та її використання  
у навчанні основам здоров’я учнів початкової школи

Удовенко М.А.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотації:
Мета роботи – експериментальна 
оцінка ефективності впроваджен-
ня методики формування цілісно-
го мислення на уроках «Основи 
здоров’я». Дослідженням було 
охоплено дві групи: експеримен-
тальна у кількості 327 осіб та 
контрольна у кількості 351 особа. 
Визначено компоненти, критерії, 
показники та рівні сформованості 
здоров’язбережувальної компе-
тентності учнів початкової школи. 
Після проведення експерименталь-
них уроків учні мали більшу концен-
трацію уваги, зацікавленість до вико-
нання завдань, підвищення мотивації 
до вивчення навчального предмету 
«Основи здоров’я». Виявлено пози-
тивну динаміку показників здоров’я 
та здоров’язбережувальної компе-
тентності, що вказує на доцільність 
впровадження уроків з використан-
ням методики формування цілісного 
мислення в інші предмети навчаль-
ного циклу початкової школи.

Удовенко М. А. Методика формирова-
ния целостного мышления и ее исполь-
зования в обучении основам здоровья 
учеников начальной школы. Цель рабо-
ты – экспериментальная оценка эффектив-
ности внедрения методики формирования 
целостного мышления на уроках «Основы 
здоровья». Исследованием были охвачены 
две группы: экспериментальная в количе-
стве 327 лиц и контрольная в количестве 
351 лицо. Определены компоненты, крите-
рии, показатели и уровни сформированности 
здоровьесберегающей компетентности уче-
ников начальной школы. После проведения 
экспериментальных уроков ученики имели 
большую концентрацию внимания, заинтере-
сованность к выполнению заданий, повыше-
ние мотивации к изучению учебного предмета 
«Основы здоровья». Обнаружена позитивная 
динамика показателей здоровья и здоровьес-
берегающей компетентности, что указывает 
на целесообразность внедрения уроков с 
использованием методики формирования 
целостного мышления в другие предметы 
учебного цикла начальной школы.

Udovenko M.A. Method of forming 
of integral thought and its use in 
the studies of health bases of initial 
school students. A purpose of work – 
experimental estimation of efficiency of 
introduction a method of forming integral 
thought on lessons of «Health basis». 
By research were overcame two groups: 
experimental in amount 327 persons and 
control – 351. The components, criteria, 
indexes and levels of formed healthcare 
competence of initial school students 
were defined. After the experimental 
lesson conductions the students had 
a large concentration of attention, 
personal interest to implementation 
of tasks, increase of motivation to the 
study of the subject of «Health basis». It 
was found a positive dynamics of health 
indexes and healthcare competence, 
which specifies on expedience of 
introduction of lessons with the use of 
method of forming integral thought in 
other subjects of educational cycle of 
initial school.

Ключові слова:
здоров’я, учні, методика, цілісне, 
мислення, здоров’язбережувальна, 
компетентність. 

здоровье, ученики, методика, целостное, 
мышление, здоровьесберегающая, компе-
тентность. 

health, students, method, integral, 
thought, healthcare, competence. 

Вступ.1

В сучасних складних економіко-соціальних та еко-
логічних умовах важливе значення має збереження, 
відновлення та розвиток здоров’я людини, особливо 
дітей та молоді. У зв’язку з цим до змісту шкільної 
програми введено предмет «Основи здоров’я», який 
має на меті формувати здоров’язбережувальну ком-
петентність учнів. У більшості шкіл застосовується 
традиційний підхід до його викладання, що не завжди 
призводить до стовідсоткового бажаного результату. 

З метою поліпшення ефективності викла-
дання цього предмету, набуття високого рівня 
здоров’язбережувальної компетентності ми пропо-
нуємо використання методики формування цілісного 
мислення, яка себе добре зарекомендувала при ви-
вченні інших шкільних предметів.

Особливості розвитку особистості в навчальній 
діяльності досліджували Д. Леонтьєв, Б. Ельконін та 
інші вчені. Ейдетичні методики у навчанні викорис-
товували А. Лурія, І. Матюгін та інші. Проблемою 
систематизації матеріалу у блоковій подачі займався 
П. Єрдинієв, оперативні схеми дії розроблено П. Галь-
періним, розвиток двопівкульного мислення вивчав 
М. Зденек, опорні образи пам’яті запропоновано 
В. Вульфом, К. Прибрамом [1, 5, 8].

Проблему компетентності розробляли в таких ас-
пектах: як проблему формування цінностей здорового 
способу життя (С. Закопайло, О. Смакула, Н. Ткачова 
та інші); як здатності, якості, властивості особистості 
(Г. Вершловський, Ю. Кулюткін, А. Новиков, О. Пе-
тров, В. Сластьонін та інші); як алгоритм вирішен-
© Удовенко М.А., 2012

ня конкретних життєвих задач (І. Єрмаков, Г. Несен, 
Л. Сохань); як сформовану систему знань, умінь та 
навичок (В. Адольф, А. Вербицький, М. Кабардов, 
Н. Кузьміна та інші); як оволодіння компетенцією 
(А.Хуторський та інші); як здатність діяти на основі 
знань (С. Шишов, В. Кальней та інші). 

На наш погляд, формування здоров’язбережувальної 
компетентності учнів виявляється в таких аспектах: 
успішне навчання; психологічний комфорт при спіл-
куванні з людьми; наявність цінностей та життєвих 
цілей, самореалізація особистості; достатнє фізич-
не здоров’я; усвідомлене ведення здорового способу 
життя; самоконтроль вчинків та поведінки, її рефлек-
сія; сформованість самооцінки.

Розробкою уроків з формування цілісного мислен-
ня в педагогічній практиці займались такі дослідники 
як Н. Антоненко, А. Ванцян, Н. Клімова, М. Кулико-
ва, І. Курбатова, Н. Ломакіна, Л.Мазуріна, Н. Масло-
ва, О. Нікіфорова, М. Остапчук, Н. Радченко, Л. Ри-
бальченко, Т. Самородова, С. Суворова, О. Сущенко, 
М. Ульянова та інші [2, 3, 4, 6, 9].

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального університету ім. В.Н. Каразіна.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – експериментальна оцінка ефектив-

ності впровадження методики формування цілісного 
мислення на уроках «Основи здоров’я». 

Експериментальною базою дослідження висту-
пили загальноосвітні навчальні заклади м. Харкова – 
ХГ № 6, ХЗСШ № 99, ХЗШ № 148, ХЗШ № 150. Для 
проведення дослідження було створено дві групи: 
експериментальну (Е), у кількості 327 осіб, та контр-
ольну (К), у кількості 351 особа.
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Констатувальний етап педагогічного експери-

менту складався з аналізу психолого-педагогічної 
літератури та нормативних документів, розробки ме-
тодичного забезпечення предмету та рівнів сформова-
ності здоров’язбережувальної компетентності учнів 
початкової школи, визначення показників рівня уваги 
та показників стресостійкості учнів.

Порівнюючи навчальні досягнення учнів та 
отримані дані констатувального експеримен-
ту, ми можемо говорити про те, що перед почат-
ком експерименту учні обох груп сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності не відрізня-
лися за своїми показниками. 

На формувальному етапі експерименту проводився 
цикл уроків з «Основ здоров’я» упродовж 2010-2011 
н.р. Даний предмет викладався згідно чинної про-
грами, використовувався рекомендований підручник, 
зошит на друкованій основі для учнів. В контрольній 
групі уроки проводилися за традиційною методикою 
викладання предмету.

Особливостями уроків з формування цілісного 
мислення є задіювання образів з попереднього жит-
тєвого досвіду дитини для пояснення нового матері-
алу, що суттєво полегшує шлях викладання, стиму-
лювання каналів сприйняття інформації (візуального, 
аудіального, кінестетичного). Нами було впроваджено 
комплекс розвантажувальних хвилинок та пальчико-
ву гімнастику, вправи на поновлення функціонування 
органів зору.

Результати дослідження. 
Після проведення дослідження нами було 

проаналізовано дані щодо сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності та показни-
ків здоров’я учнів двох груп контрольної (К) та екс-
периментальної (Е). 

Особистісний компонент здоров’язбережувальної 
компенетності було визначено на основі анкетувань, 
спрямованих виявити характер мотивації до вивчен-
ня предмету: позитивна, нейтральна, негативна, а 
також визначення інтересу до питань здоров’я (стій-
кий, ситуативний, відсутній). 

У контрольній групі (К) учнів, які мали мотивацію 
до вивчення навчального предмету «Основи здоров’я» 
негативну – 17 %, нейтральну -43% учнів, позитивну 
мотивацію – 40%. Результати експерименту вказують, 
що кількість учнів, які мають позитивну мотивацію не 
змінилася (приріст: 0%), % учнів у групі нейтральної 
мотивації зменшилася (приріст: -2%), збільшилася в 
групі негативної мотивації (приріст: +2%). 

В експериментальній групі (Е) учнів, мотивація 
до навчального предмету в школі в цілому негативна 
– 15%, нейтральна – 26% учнів. Більшість учнів мали 
позитивну мотивацію – 59%, після проведення форму-
вального експерименту кількість учнів в цій групі збіль-
шилася до 67 %. В експериментальній групі (Е) учнів, 
мотивація до навчального предмету «Основи здоров’я» 
переважно була позитивною, відсоток її збільшився 
після проведення експериментальних уроків до 68%. 

Як вказують результати експерименту, кількість 
учнів, що проявляли стійкий інтерес на уроці в екс-

периментальній групі (Е) збільшується, в контрольній 
групі (К) залишається незмінним. Ситуативний інтер-
ес проявили більше половини учнів в обох групах. 

Після проведення експериментальних уроків 4% 
учнів мали виявили збільшення інтересу до виконан-
ня завдань, що підтверджує ефективність проведеної 
нами методики. 

В контрольній групі (К) кількість учнів, що вияви-
ли ситуативний інтерес зменшується, а втрачаючих 
інтерес та активність збільшується, що може також 
вказувати на наростаючу втому наприкінці навчаль-
ного року, в той час як в експериментальній групі (Е) 
показники залишаються підвищуються.

Інтелектуальний компонент 
здоров’язбережувальної компетентності складався з 
тематичних оцінювань, самостійних робіт, підсумко-
вих тестувань. Учнів контрольної групи (К), які засво-
їли знання з навчального предмету «Основи здоров’я» 
на початковому рівні немає взагалі, на середньому 
рівні 33% учнів. Більшість учнів засвоювала навчаль-
ний предмет на достатньому (33%) та високому рівні 
(33%), після проведення другого експерименту кіль-
кість учнів в двох останніх групах зросла до 70%.

Практичний компонент здоров’язбережувальної 
компетентності складався з оцінювання вмінь та на-
вичок, що характеризують можливості реалізувати 
отримані знання учнями в їхній практичній діяльнос-
ті, оцінювався за допомогою анкетувань учнів. Учнів 
експериментальної групи (Е), які засвоїли вміння та 
навички з навчального предмету «Основи здоров’я» 
на елементарному рівні було 17%, на репродуктивно-
му рівні 26% учнів. Більшість учнів засвоювали на-
вчальний предмет на творчому рівні (40%), після про-
ведення експериментальних уроків кількість таких 
учнів зросла до 70%.

Учнів контрольної групи (К), які засвоїли вміння з 
навчального предмету «Основи здоров’я» на елемен-
тарному рівні 27%, на репродуктивному рівні – 41% 
учнів, на творчому рівні – 22%. Після проведення екс-
периментальних уроків кількість учнів зросла до 27 
% у групі творчого рівня (приріст: +5%), 38% у групі 
репродуктивного рівня ( +2 %), зменшилася в групі 
елементарного рівня – 25% (приріст: – -2 %).

Рефлексивний компонент здоров’язбережувальної 
компетентності було оцінено за допомогою анкету-
вань, бесіди з учнями. 

Після проведення експерименту рівень сформова-
ності здоров’язбережувальної компетентності збіль-
шився, учнів з високим рівнем (приріст +16), достатнім 
рівнем (приріст: -14), низьким рівнем (приріст: -2).

В контрольній групі приріст складає високий рі-
вень (приріст: +3%), достатній ( приріст: + 0), низький 
(приріст дорівнюється -3%).

Додатковими показниками, за допомогою яких було 
досліджено вплив експериментальної методики: анке-
тування з ознаками стресового навантаження, працез-
датність учнів (психолого-педагогічне спостереження), 
оцінка рівня уваги (тест «переплутані лінії»).

Результати анкетування стресового навантаження 
вказують на наявність соматовегетивних розладів, по-
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рушення поведінки, неслухняності, пасивності, мля-
вості, тривоги в експериментальній та контрольній 
групах. Після проведення експериментальних уроків 
з формування цілісного мислення кількість учнів з 
високим рівнем стресового навантаження в експери-
ментальній групі знижується (приріст: – 7%), в контр-
ольній групі – збільшується (приріст:+2%).

Як вказують результати другого експерименту, 
кількість учнів, що проявляли високу працездатність 
на уроці в Е збільшується, в К залишається майже не-
змінною. На достатньому рівні працездатності про-
явили себе більше половини учнів в обох групах. 

Після проведення експериментальних уроків 11% 
учнів мали можливість більшої концентрації уваги та 
кращого виконання завдань, що підтверджує ефектив-
ність проведеної нами методики. 

В К кількість учнів, що працюють на уроці на 
достатньому рівні зменшується, а на низькому рівні 
збільшується, як і кількість помилок при виконанні 
навчальних завдань та тестів нашого дослідження, 

що може бути обумовлено наростаючою втомою на-
прикінці навчального року, в той час як в експеримен-
тальній групі показники підвищуються, а кількість 
помилок в виконаних завданнях стає меншою.

Додатковим впливом проведення занять з викорис-
танням технологій цілісного мислення є поліпшення 
мікроклімату в класі, збільшення дружелюбності, вза-
ємоповаги, поліпшує взаємопорозуміння між учнями. 

Висновки.
Розробка інноваційних методів навчання є потре-

бою сучасної педагогіки, оскільки має дати основи 
ключових компетенцій вже в перші роки навчання. 

Позитивна динаміка показників здоров’я та 
здоров’язбережувальної компетентності вказує на до-
цільність продовження уроків з використанням мето-
дики цілісного мислення в інші предмети навчального 
циклу початкової школи. 

В той же час потребують подальшого розвитку за-
соби наочності для учнів, методичних посібників, під-
ручників, методичних рекомендацій тощо. 
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Оцінка функціональної підготовленості   

юних гандболістів в підготовчому періоді 
Фаворитов В.М., Дядечко І.Є., Мельнік Т.В. 

Запорізький національній університет

Анотації:
Показано динаміку рівня функ-
ціональної підготовленості юних 
гандболістів в підготовчому періо-
ді. Передбачалося вносити зміни в 
учбово-тренувальний процес з ме-
тою оптимізації їх функціональної 
підготовленості. У дослідження було 
включено 11 юнаків, календарний 
вік 14 – 15 років. Для визначення 
рівня їх функціональної підготовле-
ності була застосована комп'ютерна 
програма «ШВСМ». Встановлено, 
що на початку підготовчого періоду 
18,18% всіх респондентів функціо-
нальна підготовленість характери-
зується «середнім» рівнем, 27,27%  
– «нижче середнього», 54,54% – 
«вище середнього».  В кінці підго-
товчого періоду серед спортсменів 
переважали представники з рівнем 
функціональної підготовленості 
«вище середнього»  – 63,63%, з 
рівнем «високий» – 27,27%, спортс-
менів з рівнем нижче середнього 
не спостерігалося. Доведено ефек-
тивність запропонованої системи 
тренувальних занять для оптиміза-
ції функціональної підготовленості 
юних гандболістів.

Фаворитов В.Н., Дядечко И.Е., Мельник 
Т.В. Оценка функциональной подготов-
ленности юных гандболистов в подгото-
вительном периоде. Показана динамика 
уровня функциональной подготовленности 
юных гандболистов в подготовительном 
периоде. Предусматривалось вносить из-
менения в учебно-тренировочный процесс 
с целью оптимизации их функциональной 
подготовленности. В исследование было 
включено 11 юношей, календарный воз-
раст 14 – 15 лет. Для определения уров-
ня их функциональной подготовленности 
была применена компьютерная программа 
«ШВСМ». Установлено, что в начале под-
готовительного периода 18,18% всех ре-
спондентов функциональная подготовлен-
ность характеризуется «средним» уровнем, 
27,27%  – «ниже среднего», 54,54% – «выше 
среднего».  В конце подготовительного пе-
риода среди спортсменов преобладали 
представители с уровнем функциональ-
ной подготовленности «выше среднего»  
– 63,63%, с уровнем «высокий» – 27,27%, 
спортсменов с уровнем ниже среднего не 
наблюдалось. Доказана эффективность 
предложенной системы тренировочных за-
нятий для оптимизации функциональной 
подготовленности юных гандболистов.

Favoritоv V.N., Dyadechko I.E., 
Melnik T.V. Estimation of functional 
preparedness of young handballers  
in setup time. The dynamics of level 
of functional preparedness of young 
handballers in setup time is shown. 
It was foreseen to make alteration 
in educational-training process with 
the purpose of optimization of their 
functional preparedness. 11 youths 
were plugged in research, calendar 
age 14 – 15 years. For determination 
of level of their functional preparedness 
the computer program “SVSM” was 
applied. It is set that at the beginning of 
setup time of 18,18% of all respondent 
functional preparedness is characterized 
by a “middle” level, 27,27%  – below 
the “average”, 54,54% – “above” the 
average. At the end of setup time among 
sportsmen representatives prevailed 
with the level of functional preparedness 
“above”  average – 63,63%, with level 
“high” – 27,27%, sportsmen with level 
below the average were not observed. 
Efficiency of the offered system of 
trainings employments for optimization 
of functional preparedness of young 
handballers is well-proven.

Ключові слова:
підготовчий, період, діагностика, 
функціональна, підготовленість, 
гандбол.

подготовительный, период, диагности-
ка, функциональная, подготовленность, 
гандбол.

preparatory, period, diagnostics, func-
tional, preparedness, handball.

Вступ. 1

Метою будь-якого тренувального процесу в тому 
або іншому виді спорту є розвиток комплексу техніч-
них, тактичних, функціональних і інших можливос-
тей спортсменів, який забезпечив би досягнення мак-
симально можливих спортивних результатів [1, 2]. 

Загальновизнаною є думка, що рівень функціо-
нальної підготовки значною мірою зумовлює харак-
тер спортивних результатів [3]. 

У гандболі, що відноситься до ациклічних видів 
фізичних вправ, рівень функціонального стану, міра 
його реалізації і підтримки на відповідних величинах 
істотно залежить від таких показників, як аеробні і 
анаеробні можливості організму. Так, стрибки, при-
скорення вимагають достатнього розвитку анаероб-
них механізмів енергозабезпечення м'язової діяльнос-
ті і досить висока тривалість гри вимагає підвищеної 
аеробної продуктивності до організму гандболістів. У 
зв'язку з цим очевидно, що тренувальні заняття ганд-
болістів, особливо в підготовчому періоді, мають бути 
спрямовані на істотне підвищення як аеробної, так і 
анаеробної ємності організму спортсменів.  Важли-
вий при цьому постійний контроль за динамікою змі-
ни і розвитку цих показників загальної системи енер-
гозабезпечення м'язової діяльності. В цьому випадку 
можливе застосування відповідних коректувальних 
заходів в програмі тренувальних занять, метою яких 
є досягнення спортсменами найбільш оптимального 
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рівня функціонального стану [4, 5, 6]. Вище викладе-
не послужило передумовами для проведення справж-
нього дослідження.

 Робота виконана відповідно до плану НДР Запо-
різького національного університету за темою «Оцін-
ка і корекція функціонального стану і рівня здоров'я 
спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у вивченні динаміки 

функціональної підготовленості юних гандболістів в 
підготовчому періоді.

Завдання дослідження: 
Проаналізувати рівень функціональної підготовле-1. 
ності юних гандболістів на початку підготовчого 
періоду.
Визначити шляхи оптимізації тренувального проце-2. 
су спрямованого на розвиток функціональних якос-
тей  юних спортсменів.
Провести проміжний і кінцевий контроль рівня функ-3. 
ціональної підготовленості  юних спортсменів.
Оцінити ефективність програми корекції функціо-4. 
нальної підготовленості та обґрунтувати можливість 
подальшого використання комп'ютерної програми 
«ШВСМ» з метою моніторингу функціональної під-
готовленості і коригування учбово-тренувального 
процесу.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення наукової та методичної літератури, педаго-
гічне спостереження за тренувальним процесом юних 



68

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

гандболістів в підготовчому періоді, методи статис-
тичної обробки даних. 

У юних гандболістів на початку, середині та у 
кінці підготовчого періоду проводили оцінку рівня 
функціональної підготовленості їх організму з вико-
ристанням комп'ютерної програми «ШВСМ» [6, 7].   
У відповідності з цією програмою у обстежуваного, 
після виконання стандартного велоергометрического 
тесту PWC170 автоматично реєструються основні па-
раметри його функціональної підготовленості. Роз-
рахунок величин  aPWC170 (кгм/хв), вPWC170 (кгм/хв/
кг), аМСК (л/хв) і вМСК (мл/хв/кг) відбувається по 
загальновідомим формулам. Визначення показників 
алактатной потужності (АЛАКп, Вт/кг), лактатної по-
тужності (ЛАКп, вт/кг), алактатної ємності (АЛАКє, 
%), лактатної ємності (ЛАКє, %), порогу анаеробно-
го обміну (ПАНО, %), частоти серцевих скорочень на 
рівні ПАНО (ЧССпано, уд/хв) і загальної метаболічної 
ємності (ЗМЄ, у.о.) проводиться  відповідно до фор-
мул, розроблених авторами програми «ШВСМ».  На 
основі аналізу усіх отриманих даних, з урахуванням 
статі, віку, антропометричних даних обстежуваного, 
робиться висновок про рівень функціональної підго-
товленості випробовуваного (РФП, бали).

Організація досліджень. У дослідженнях прийня-
ли участь 11 юних спортсменів ДЮСШ №3 з гандбо-
лу (м. Запоріжжя) віком 14 – 15 років. Дослідження 
виконано у вересні – листопаді 2011 року.

Результати дослідження.
На першому етапі справжнього дослідження нами 

була проведена оцінка рівня функціональної підго-
товленості (РФП) гандболістів на початку підготов-
чого періоду. Проведене на цьому етапі їх медико-
біологічне обстеження дозволило констатувати 
наступні результати (табл.1).

Як свідчать дані таблиці 1, на початку підготовчо-
го періоду величини практично усіх показників функ-
ціональної підготовленості відповідали середнім зна-
ченням. Цей висновок був зроблений нами на основі 
відповідних шкал, розроблених авторами програми 
«ШВСМ» і з урахуванням літературних даних [6, 9].

Так, значення вPWC170 і вМСК, що відбивають рі-
вень розвитку загальної витривалості організму, відпо-
відали середнім значенням цих параметрів для спортс-
менів цього віку. На рівні «середнього» показника 
знаходилися показники, що характеризують швидкісну 
витривалість спортсменів (АЛАКп і АЛАКє). На «се-
редньому» рівні реєструвалася і величина загальної ме-
таболічної ємності організму спортсменів (ЗМЄ). 

Троє спортсменів з одинадцяти мали рівень функ-
ціональної підготовленості нижче середнього і їм була 
призначена індивідуальна програма тренувань.

Відповідно до цих результатів загальний рівень 
функціональної підготовленості (РФП) випробовува-
них склав 67,28±6,25 бали, що відповідає «середньо-
му» рівню.

Повторне обстеження групи гандболістів було про-
ведене нами в середині підготовчого періоду.

На цьому етапі дослідження для обстежених ганд-
болістів була характерна явно виражена позитивна 

динаміка відносно рівня функціональної підготовле-
ності їх організму і її окремих складових.

Передусім, необхідно відмітити, що вже через мі-
сяць інтенсивних тренувальних занять у спортсменів 
спостерігалося достовірне поліпшення практично 
усіх функціональних параметрів, використаних в до-
слідженні.

Звертає на себе увагу той факт, що для більшості 
відмічених показників реєструвалися практично од-
накові величини приросту, що непрямим чином може 
свідчити про гармонійність тренувальних занять ганд-
болістів в процесі їх підготовки до сезону.

Завершуючим етапом справжнього дослідження 
була оцінка рівня функціональної підготовленості ор-
ганізму спортсменів у кінці підготовчого періоду.

Результати дослідження свідчать (табл. 1), що в 
кінці підготовчого періоду у спортсменів відзначало-
ся подальше достовірне поліпшення практично усіх 
показників, що характеризують загальну, швидкісну, 
швидкісно-силову витривалість, економічність системи 
енергозабезпечення і резервні можливості організму.

Таке підвищення усіх показників, що характери-
зують функціональну підготовленість гандболістів, 
відбилося і на бальній оцінці загального рівня функ-
ціональної підготовленості, який склав  83,91±2,96   
балів (відносний приріст – 24,72% )   

Показники АЛАКп і АЛАКє, що характеризують 
швидкісну витривалість, збільшилися на 14,31% і 
15,4% відповідно. Найбільший відносний приріст 
саме цих показників (швидкісно-силова і швидкісна 
витривалість) свідчать про те, що у гандболістів вони 
є одні з основних якостей і тому в підготовчому пері-
оді розвитку цих якостей приділялася найбільша кіль-
кість часу.

Найменший відносний приріст результатів нами 
зафіксований в показниках, що характеризують еко-
номічність системи енергозабезпечення м'язової ді-
яльності (ЧССпано – 10,13%) та величину загальної 
метаболічної ємності організму спортсменів (ОМЄ 
– 10,88%). На наш погляд, це пояснюється тим, що в 
підготовчому періоді спортсмени виконують великі 
об'єми навантажень, і організм спортсменів недостат-
ньо адаптувався до таких навантажень, що не дозво-
ляє їм працювати в економічному режимі.

Спортсмени, які займались за індивідуальної про-
грамою за своїми показниками функціональної підго-
товленості в кінці експерименту порівнялися з осно-
вною групою.

Істотним підтвердженням приведених вище даних 
послужили результати аналізу внутрішньогрупового 
розподілу обстежених спортсменів за рівнем функці-
ональної підготовленості їх організму (табл.2). 

Відповідно до даних, представлених в таблиці 2 
в кінці підготовчого періоду серед спортсменів пере-
важали представники з рівнем функціональної підго-
товленості «вище середнього» (63,6 %), підвищилося 
число спортсменів з рівнем функціональної підготов-
леності «високий» і вже не спостерігалося спортсме-
нів, рівень функціональної підготовленості яких від-
повідає категорії «нижче середнього».
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    Таблиця 1

Показники рівня функціональної підготовленості гандболістів на початку і кінці підготовчого періоду (М±m)

Показники
Початок

підготовчого
періоду

Кінець
підготовчого

періоду

 % відносного
приросту

вPWC170, кгм/хв/кг 20,83±1,64 23,79±0,73 13,92

вМСК, мл 61,47±3,59 68,06±1,66 10,72

АЛАКп, вт/кг 6,71±0,54 7,67±0,24* 14,31

АЛАКє, у.о. 39,6±3,11 45,07±1,37* 15,4

ЛАКп, вт/кг 5,30±0,41 6,05±0,18* 14,15

ЛАКє, у.о. 31,41±2,3 35,68±1,04* 13,59

ПАНО, % 59,45±2,17 64,01±1,59 7,67

ЧССпано, уд/хв 157,5±8,28 173,45±4,28* 10,13

ЗМЄ, у.о. 191,93±10,96 212,81±5,45 10,88

РФП, бали 67,28±6,55 83,91±2,96* 24,72

Примітка:  –  р<0,05 в порівнянні з початком підготовчого періоду.

Таблиця 2 
Внутрішньогруповий розподіл  спортсменів по рівню функціональної підготовленості  

на початку, середині і кінці підготовчого періоду

Рівні функціональної
підготовленості

Початок
підготовчого

періоду

Середина 
підготовчого 

періоду

Кінець
підготовчого

періоду

Низький 1 — —

Нижче середнього 2 1 —

Середній 2 3 1

Вище середнього 4 5 7

Високий 2 2 3

Висновки.
В цілому приведені дані дозволили констатува-

ти, що запропонована юним гандболістам учбово-
тренувальної групи, що займаються на базі ДЮСШ 
№3 (м. Запоріжжя), в підготовчому періоді система 
тренувальних занять сприяла оптимізації їх функ-
ціональної підготовленості, гармонійному розвитку 
усіх її складових компонентів, своєчасному виходу 
спортсменів на найбільш оптимальний рівень спор-
тивної форми. Окрім цього, отримані експеримен-
тальні матеріали дозволили констатувати достатню 

інформативність використаної в роботі комп'ютерної 
програми «ШВСМ» і можливість її практичного ви-
користання при проведенні обстежень спортсменів з 
метою моніторингу їх функціональної підготовленос-
ті і коригування учбово-тренувального процесу. 

Подальші дослідження планується проводити з 
метою вивчення особливостей динаміки функціо-
нальної підготовленості гандболістів в інші періоди 
річного циклу підготовки.
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Використання засобів міні-тенісу в позаурочний час  

для підвищення рівня розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років
Ханюкова О.В., Грюкова В.В., Кіреєв О.А.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Показано вплив засобів міні-тенісу 
в позаурочний час на рівень роз-
витку фізичних якостей дітей 9-10 
років. В експерименті приймали 
участь 30 школярів віком 9-10 
років. Встановлено, що засоби 
міні-тенісу сприяють підвищенню 
рівня розвитку фізичних якостей 
дітей 9-10 років. Застосована про-
грама ITF play and Stay та розро-
блено методику, особливістю якої 
є комплекси вправ з урахуванням 
послідовності переходу від одно-
го комплексу до іншого з посту-
повим зростанням навантаження 
та складності техніки виконання 
запропонованих вправ. Відбувся 
приріст показників рівня розвитку 
фізичних якостей дітей експери-
ментальної групи у тестах: «біг 
30 м» на 22,96%, «човниковий біг 
6х5 м» на 9,6%, «кидок набивного 
м’яча (1 кг)» на 8,7%, «стрибок у 
довжину з місця» на 9,8%, «ви-
крут рук з гімнастичною палицею» 
на 11,84 %.

Ханюкова О.В., Грюкова В.В., Киреев А.А. 
Использование средств мини-тенниса во 
внеурочное время для повышения уров-
ня развития физических качеств детей 
9-10 лет. Показано влияние средств мини-
тенниса во внеурочное время на уровень 
развития физических качеств детей 9-10 лет. 
В эксперименте приняли участие 30 школь-
ников в возрасте 9-10 лет. Установлено, что 
средства мини-тенниса способствуют повы-
шению уровня развития физических качеств 
детей 9-10 лет. Использована программа 
ITF play and Stay и разработанная нами 
методика, особенностью которой являются  
комплексы упражнения с учетом последова-
тельности перехода от одного комплекса к 
следующему с постепенным ростом нагруз-
ки и сложности техники выполнения предло-
женных упражнений. Определено достовер-
ный прирост показателей уровня развития 
физических качеств детей эксперименталь-
ной группы в тестах «бег 30 м» на 22,96%, 
«челночный бег 6х5 м» на 9,6%, «бросок 
набивного мяча (1 кг)» на 8,7%, «прыжок в 
длину с места» на 9,8%, «прокрут рук с гим-
настической палкой» на 11,84%. 

Khaniukova O.V., Griukova V.V., Kireyev 
O.A. Usage the means of mini-tennis 
after school to enhance the development 
of physical qualities of children 9-10 
years old. It is shown the influence of mini-
tennis means after school time at the level of 
development of physical qualities of children 
9-10 years old. The experiment involved 30 
pupils aged 9-10 years. It is established that 
the means of mini-tennis contribute to the 
development of the physical qualities  level of 
children 9-10 years. The ITF  play  and Stay 
program  and methods which is developed 
by us, a feature exercise facilities, taking into 
account the sequence of transition from one 
complex to the next, with a gradual increase 
in load and technology implementation of the 
proposed exercises.  The validity of growth 
of indicators of the level of physical qualities 
of the experimental group of children in the 
tests of ‘run for 30 m’ – 22,96, “shuttle run 
6x5 m” – 9,6%, “throwing medicine ball   (1 
kg)” – 8,7%, “the long jump with a place” – 
9,8%, “scrolling arms with gymnastics stick” 
– 11,84% has been determined. 
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Вступ.1

В даний час серед дітей шкільного віку відзнача-
ється незадовільний рівень їх фізичної підготовленос-
ті, функціонального стану провідних фізіологічних 
систем організму і рівня здоров’я в цілому, спостері-
гається істотне зростання гострих і хронічних захво-
рювань. 

За даними Міністерства охорони здоров’я діти 
молодшого шкільного віку, фізично розвинені гармо-
нійно лише 65% дітей. Медичне обстеження дітей і 
підлітків свідчить, що 36% з них мають низький рі-
вень фізичного здоров’я, 56,5% – нижчий середнього 
і середній рівні, і лише 7,5% – вищий середнього і ви-
сокий рівні фізичного здоров’я.

Однією з причин цього є недостатня рухова актив-
ність дітей. На негативний вплив обмеженої рухової 
активності (гіпокінезії) в дитячому віці вказують до-
слідження Т.Ю. Круцевич [4], М.М. Борейко [1]. Зо-
крема відзначається, що тривале обмеження необхід-
ної рухової активності призводить до атрофії м’язів, 
порушення постави і функцій внутрішніх органів, 
зниження психічної і фізичної працездатності, виник-
нення хронічних захворювань серцево-судинної сис-
теми та обміну речовин.

За даними Н.В. Москаленко [5], О.Д. Дубогай [2], 
Л.Є. Шестерової, Н.Н. Терентьєвої [6, 7] зі вступом 
дітей до школи їх рухова активність знижується в се-
редньому на 50% порівняно з дошкільнятами.

Розвиток фізичних якостей дітей шкільного віку 
здійснюється у процесі нерегламентованої рухової 
активності і загальноприйнятих формах занять фізич-
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ною культурою в школі. Практично ці форми не забез-
печують необхідного, оздоровчого та тренувального 
ефекту, основних систем організму [7]. 

Незважаючи на значне число експериментальних 
досліджень, в яких показана важлива роль різних 
форм фізичного виховання спрямованих на підвищен-
ня фізичного і психічного здоров’я дітей шкільного 
віку, можна констатувати, що існуюча система занять 
фізичною культурою і спортом на сьогодні недостат-
ньо ефективна, головним чином, у зв’язку з втратою 
інтересу більшості дітей до традиційних видів фізич-
них вправ таких, як: легка атлетика, плавання та деякі 
види спортивних ігор, які протягом кількох десятиліть 
використовуються в шкільній  програмі з фізичного 
виховання.

Ряд авторів [6, 7] висловлює припущення, що до-
сить перспективним напрямком у вирішенні проблеми 
підвищення ефективності процесу фізичного вихо-
вання підростаючого покоління є використання тако-
го виду спортивної діяльності, як теніс. Тому що саме 
цей вид спорту користується великою популярністю 
серед молоді та отримав останнім часом значного роз-
витку як в Україні, так і у всьому світі.

На підставі вищевказаного і виникає актуальна 
проблема розробки методики використання засобів 
міні-тенісу для підвищення рівня розвитку фізичних 
якостей дітей молодшого шкільного віку.

Дослідження виконано згідно з темою 3.6. 
«Науково-теоретичні основи інноваційних техноло-
гій у фізичному вихованні різних груп населення» (№ 
дер. реєстрації 0111U001169 Зведеного плану науково-
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

дослідної роботи у  сфері фізичної культури і спорту 
на 2011 – 2015 р.р.)

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є теоретично й експеримен-

тально обґрунтувати  методику використання засобів 
міні-тенісу в позаурочний час для підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років.

Завдання дослідження: 
здійснити аналіз сучасного стану розвитку фізичних • 
якостей дітей молодшого шкільного віку, визначити 
проблему та шляхи її вирішення.
розробити методику використання засобів міні-• 
тенісу в позаурочний час для підвищення рівня роз-
витку фізичних якостей дітей 9-10 років.
визначити вплив позаурочних занять міні-тенісом на • 
рівень розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років.

Методи й організація дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань нами були використані такі 
методи: аналіз та узагальнення науково-методичної і 
спеціальної літератури; педагогічне спостереження; 
педагогічне тестування фізичних якостей; визначення 
реакції серцево-судинної системи організму на дозо-
ване навантаження (тредміл-тестування); педагогіч-
ний експеримент; методи математичної статистики.

Педагогічне дослідження проводилося на базі за-
гальноосвітньої середньої школи № 91 м. Дніпропе-
тровська у якому прийняли участь 15 дівчаток контр-
ольної та 15 дівчаток експериментальної груп віком 
9-10 років.

Методика. Експериментальна методика вико-
ристання засобів міні-тенісу для підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років вирішу-
вала наступні завдання: розвиток мотивації дітей до 
фізкультурно-оздоровчих занять; оволодіння знання-
ми про здоровий спосіб життя та його роль в гармо-
нійному розвитку особистості; зміцнення здоров’я ді-
тей; придбання звички до занять спортом; підвищення 
рівня розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років; 
сприяти підвищенню функціональних можливостей 
організму дітей; оволодіння дітьми основами техніки 
і тактики тенісу.  

Крім того варто зазначити, що особливістю даної 
методики було часткове використання програми Між-
народної федерації тенісу «Play and Stay», яка перед-
бачає: головний підхід до навчання ігровий метод 
занять з тактичним завданнями; розвиток координа-
ційних здібностей, як основи освоєння техніки вико-
нання ударів; використання адаптованого інвентарю 
відповідно до рівня розвитку дітей різного віку.

Програма «Play and Stay» умовно розподіляється 
на рівні: мікро та міні теніс, які ще називають «черво-
ний теніс», оскільки на даному рівні використовуєть-
ся червоний або поролоновий м’яч (max 45 г); відпо-
відно міді теніс – «помаранчевий теніс» та максі теніс 
– «зелений» [3]. Для кожного рівня запропоновано ви-
користовувати певний розмір корту та сітки (зменшені 
розміри).

Проте розроблена нами методика передбачала за-
стосування даних рекомендації комбіновано. Так, на-
приклад, нами було запропоновано використання роз-

мірів корту, який відповідає «помаранчевому тенісу», 
але м’яч ми застосовували червоний. Як тільки діти 
були в змозі виконувати завдання з червоним м’ячем, 
ми починали застосовувати помаранчевий та посту-
пово переходили до «максі тенісу», який передбачає 
гру на майданчику розміром  до 22 м та застосування 
зеленого м’яча. 

Для підвищення рівня розвитку фізичних якос-
тей та функціональних можливостей дітей 9-10 років 
нами були розроблені наступні комплекси вправ: на 
розвиток координаційних здібностей; на розвиток 
швидкості; на розвиток сили та швидкісно-силових 
здібностей.

Теніс відноситься до числа найскладніших видів 
спорту. Тенісисти виконують удари різної висоти, гли-
бини та швидкості, а також застосовують різнобічне 
обертання. Гравці ніколи не виконують однаковий 
удар, оскільки м’яч ніколи не попадає в одне і те ж 
місце. Тому одним із завдань вчителя є навчити учня 
оцінювати ситуацію під час польоту м’яча, оскільки в 
даний момент необхідно визначити дальність польоту, 
підійти до м’яча в оптимальну точку удару, прийня-
ти правильне рішення щодо спрямовування власного 
удару, безпосередньо виконати удар та отримати ре-
зультат. Таким чином видно, що спрямовувати заняття 
виключно на освоєння техніки виконання ударів не 
доцільно, оскільки учень повинен виконати значно 
більше дій, ніж просто удар по м’ячу. 

Запропоновані комплекси на освоєння технічними 
й тактичними навичками розподіляються на імітацій-
ні вправи та вправи з м’ячами і  кошиком та ігрові 
вправи в парах. 

Комплекси імітаційних вправ, що спрямовані на 
освоєння технічних навичок, застосовуються з пер-
ших занять – після проведення розминки та перед по-
чатком гри на майданчику – для кращого засвоєння 
оптимальних рухів ударів. Інтенсивність виконання 
низька, необхідно слідкувати за виконанням імітації 
ударів. Однак, метою наших занять було навчити ді-
тей грати, а не досконало володіти технікою тенісу, 
тому після освоєння дітьми основ техніки імітаційні 
вправи нами практично не застосовувалися.

Оскільки нашою метою було навчити дітей грати 
та цікаво проводити час на позаурочних заняттях з те-
нісу, нами були розроблені комплекси ігрових вправ у 
яких вирішувалися тактичні завдання. 

Отже, розроблена нами програма занять перед-
бачала поступове збільшення ігрового майданчика, 
застосування червоного, помаранчевого та зеленого 
м’ячів та розроблених нами комплексів вправ різної 
спрямованості, особливістю яких є перехід від одного 
комплексу до іншого з поступовим зростанням склад-
ності виконання вправ та навантаження. 

Таким чином, заняття у вересні проводилися 3 
рази на тиждень по 60 хв. Фізичні вправи носили за-
гально розвиваючий характер. Діти починали осво-
ювати техніку виконання ударів на відстані до 6-8м. 
Ознайомлення з технікою ударів по м’ячу з відскоку 
відбувалося через виконання імітаційних рухів ударів 
справа та зліва. Для освоєння техніки виконання уда-
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рів справа та зліва були використані вправи з коши-
ком, які виконувалися з місця, оскільки виконання у 
русі потребує більш досконалого володіння технікою 
ударів, втім вправи поступово ускладнювалися. Варто 
відмітити, що заняття проводилися з використанням 
помаранчевих м’ячів.

А вже у січні-лютому, спрямованість занять була 
на закріплення техніки ударів з відскоку, з льоту, уко-
роченого та подачі в ігрових ситуаціях. Все це було 
можливо виконати завдяки використанню сповільне-
них м’ячів та поступового збільшення майданчика.

Результати дослідження. 
Аналіз результатів контрольного тестування фі-

зичних якостей після експерименту показав наявність 
достовірних приростів в окремих тестах експеримен-
тальної групи при р<0,05–0,01 (t=3,692–5,912) у бігу 
на 30 м (22,96%), човниковому бігу 6х5 м (9,6%) та 
кидку набивного м’яча 1 кг. (8,7%). В контрольній 
групі приріст спостерігається лише в одному тесті, – 
біг на 30 м при р<0,05 (t=2,900).

Відносно тесту «стрибок у довжину з місця» мож-
на говорити про незначні зміни як у контрольній, так і 
в експериментальній групах (р>0,05; t=1,469 і р>0,05; 
t=1,519). В експериментальній групі відбувся приріст 
показників. Рівень гнучкості при виконанні тесту «ви-
крут рук з гімнастичною палицею» в експерименталь-
ній групі підвищився на 11,84 %, однак достовірних 
змін за t-критерієм Стьюдента не відбулося (р>0,05; 
t=1,941). 

Результати досліджень свідчать про те, що під 
впливом занять тенісом відбувається приріст показни-
ків швидкісних якостей. Такий приріст визначився у 
двох групах: p<0,01. Однак у контрольній групі даний 
приріст у бігу на 30м склав 8,00% при р<0,05; t=4,222, 
а в експериментальній – 22,96% при р<0,01; t=9,015.

Ми порівняли рівень розвитку швидкісних якостей 
(біг 30м) контрольної та експериментальної груп: до 
експерименту результати середніх значень практично 
однакові (6,2±0,33 і 6,3±0,34 відповідно до груп), а 
після дослідження в експериментальній групі – зна-
чно вищі, достовірна різниця визначилась при р<0,01 
(t=5,022) (табл. 1.)

У попередніх дослідженнях нами була вивчена ре-
акція організму дітей на дозоване навантаження на за-
гальногруповому рівні. Для визначення ефективності 
розробленої методики проведений аналіз реакції на 
навантаження за показниками ЧСС на груповому рів-
ні (контрольної та експериментальної груп) після до-
слідження.

Отримані середньостатистичні результати тредміл-
тесту в контрольній та експериментальній групах на по-
чатку та після дослідження представлені в таблиці 2.

Достовірних відмінностей між контрольною та 
експериментальною групами до початку занять про-
тягом виконання фізичного навантаження не спосте-
рігається, а після експерименту вони спостерігаються 
в двох випадках. Перший випадок – на першій хвили-
ні виконаної роботи, другий – після  двохвилинного 
відпочинку. Коефіцієнти варіації свідчать, що у контр-
ольній групі однорідність показників не однакова, а 

в експериментальній вони збільшуються на кожній 
хвилині виконання фізичного навантаження. Але дані 
коефіцієнти знаходяться на середньому рівні, що свід-
чить про незначний розмах показників.

У реакції серцево-судинної системи організму ді-
тей  на навантаження в процесі виконання тредміл-
тесту як у контрольній, так і в експериментальній 
групі до занять і після впровадження експерименту 
суттєвих змін нема. Однак в експериментальній групі 
після 6 місяців занять на другій та четверній хвилині 
показники ЧСС не мають достовірних відмінностей 
(р>0,01) з першою та третьою хвилинами, – це свід-
чить про впрацьовування організму в навантаження, 
яке не змінюється на даних хвилинах.

Звертаємо увагу на динаміку процесу відновлен-
ня організму після двохвилинного відпочинку. Так, у 
контрольній групі не відбувається повного відновлен-
ня показників ЧСС відповідно до показників у стані 
спокою як до початку занять, так і після експерименту 
(t=2,194 при р<0,05 та t=3,231 при р<0,01). В експери-
ментальній групі як і в контрольній до початку занять 
тенісом не відбувалося повного відновлення організ-
му після виконання фізичного навантаження (t=2,734 
при р<0,05), а після 6 місяців занять відновлення від-
бувається, що підтверджується зниженням показників 
ЧСС до показників у стані спокою.

Необхідно зазначити, що в експериментальній гру-
пі після досліджень реакція на фізичне навантаження 
та процес відновлення більш виражені (t=11,052 та 
t=19,171 в експериментальній; t=7,632 та t=12,640 у 
контрольній групі). Більш однорідні показники ЧСС 
до навантаження і після двохвилинного відпочинку 
також прослідковуються в експериментальній групі.

На підставі отриманих результатів можна говори-
ти, про достовірно більшу здатність до відновлення 
організму дітей експериментальної групи, що дозво-
ляє нам стверджувати про вищий рівень їхньої робо-
тоздатності. Такі результати підтверджують ефектив-
ність запропонованої методики. 

Висновки.
1. Аналіз зарубіжної наукової, навчальної і методичної 

літератури свідчить про те, що в даний час серед 
дітей шкільного віку відзначається істотне знижен-
ня їх фізичної підготовленості та стану здоров'я в 
цілому. Пов'язано це як з об'єктивними причинами 
(погіршення екологічної та соціально-економічної 
обстановки), так і з недостатньою ефективністю 
процесу фізичного виховання сучасних школярів.

2. Одним з ефективних факторів оптимізації фізичного 
виховання дітей шкільного віку є впровадження в 
цей процес фізичних вправ, що користуються висо-
кою популярністю серед підростаючого покоління.

3. Методика використання засобів міні-тенісу в позау-
рочний час для підвищення рівня розвитку фізичних 
якостей дітей 9-10 років розроблена з урахуванням 
специфіки морфо-функціональних особливостей 
організму дітей 9-10 років, розвитку фізичних 
якостей і сенситивних періодів їх розвитку. Мето-
дика передбачає застосування розроблених нами 
комплексів вправ на розвиток швидкісних, силових, 
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Таблиця 1
Показники рухової активності дітей 9-10 років до і після експерименту контрольної (n=15)  

та експериментальної (n=15) груп

Контрольний 
тест

Етап 
експери-

менту

Показники 
X ±S V% p

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

Біг на 30 м, с
до 6,2 6,3 0,19 0,17 10,64 9,26

<0,05
2,900

<0,01
4,429

р>0,05 (t=1,309)
після 6,1 5,9 0,18 0,16 11,73 9,62

                            p > 0,05 (t=0,319)

Човниковий біг 
6х5 м, с

до 11,53 11,51 0,85 0,41 6,30 3,05
>0,05
1,609

<0,05
3,692

р >0,05 (t=0,082)
після 11,13 10,98 0,48 0,38 3,67 2,91

                          p >  0,05 (t=0,927)
Кидок набивно-
го м’яча (1 кг), 
см 

до 4,80 4,86 1,01 0,62 21,81 15,59
>0,05
1,920

<0,01
5,912

р >0,05 (t=0,020)
після 5,49 5,60 1,02 0,63 18,95 12,21

       p > 0,05 (t=0,491)
Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

до 154,93 149,53 12,80 10,55 8,77 7,67
>0,05
1,469

>0,05
1,519

р >0,05 (t=1,961)
після 153,33 160,47 11,51 10,36 7,55 7,23

p < 0,05 (t=2,283)
Викрут рук з 
гімнастичною 
палицею, см

до 65,33 67,00 9,70 10,54 15,82 15,50
>0,05
0,077

>0,05
1,941

р >0,05 (t=1,802)
після 65,07 60,80 9,31 9,76 15,24 16,06

p > 0,05 (t=0,077)

Таблиця 2
Середньостатистичні показники ЧСС при виконанні фізичного навантаження (на тредмілі)  
на початку та після дослідження в контрольній (n=15) та експериментальній (n=15) групах

Показники Етап 
дос-ня

X ± S V %
t1-2 

Контр. Експер. Контр Експер. Контр. Експер.
ЧСС до наван-
таження

до 88,80 88,93 11,52 10,43 8,68 9,58 0,316
після 88,27 87,80 10,06 6,76 9,94 14,79 0,469

ЧСС на 1хв на-
вантаження 

до 102,20 100,73 7,77 12,33 12,87 8,11 1,453
після 108,73 115,47 7,28 9,24 13,73 10,82 2,216*

ЧСС на 2хв на-
вантаження

до 116,73 118,13 7,63 11,43 13,10 8,75 1,859
після 118,13 124,20 10,04 9,28 9,96 10,77 0,869

ЧСС на 3хв на-
вантаження

до 124,80 127,80 6,66 11,78 15,02 8,49 2,004
після 123,47 138,67 10,05 8,66 9,95 11,55 1,518

ЧСС на 4хв на-
вантаження 

до 130,67 135,33 7,45 11,00 13,42 9,09 1,554
після 132,27 145,07 8,92 8,09 11,21 12,36 0,578

ЧСС на 5хв на-
вантаження

до 140,13 156,53 8,54 13,04 11,71 7,67 1,143
після 140,67 159,93 6,64 9,00 15,06 11,12 0,785

ЧСС після 
відновлення 

до 108,40 105,60 10,14 10,03 9,86 9,97 0,760
після 105,13 97,40 8,26 6,71 12,10 14,91 2,815*

Примітка. * – достовірні відмінності  при р<0,05.

швидкісно-силових та координаційних здібностей, 
а також комплексів для освоєння техніки й тактики 
тенісу, особливістю яких є послідовність їх перехо-
ду від одного до іншого з поступовим зростанням 
навантаження і складності техніки виконання за-
пропонованих вправ.

4. Ефективність розробленої методики підтверджується 
достовірними приростами показників рівня розвит-
ку фізичних якостей дітей експериментальної гру-
пи у тестах: «біг 30 м» (р >0,05), «човниковий біг    
6х5 м» (р >0,05); «кидок набивного м’яча (1 кг)» (р 

>0,05), «стрибок у довжину з місця» (р >0,05), «ви-
крут рук з гімнастичною палицею» (р >0,05).

5. Визначено, позитивний вплив розробленої ме-
тодики на процеси відновлення, оскільки під 
час виконання дозованого навантаження дітьми  
експериментальної групи показники ЧСС після 
тредміл-тесту відновлювалися до початкових. 
Подальше перспективне дослідження полягає в 

розробці та впровадженні методики використання за-
собів тенісу для підвищення рівня розвитку фізичних 
якостей дітей середнього та старшого шкільного віку.
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Фізична реабілітація інвалідів, які перенесли інсульт  
(пізній період)

Христова Т.Є.
Економіко-гуманітарний факультет Державного вищого навчального закладу  

«Запорізький національний університет» у м. Мелітополі

Анотації:
Охарактеризовано результати за-
стосування комплексної програми 
фізичної реабілітації інвалідів в 
пізньому періоді інсульту. У дослі-
дженні взяло участь 39 інвалідів з 
наслідками інсульту – 10 чоловіків 
(25,6%) і 29 жінок (74,4%) віком 
24-68 років. Програма фізичної ре-
абілітації включала ЛФК, масаж, 
дозовану ходьбу, загартовування, 
біостимуляцію (апарат Shuboshi), 
дієтотерапію. Встановлено, що 
використання цих засобів у інвалідів 
призводить до збільшення кіл 
сегментів кінцівок на здоровому (до 
14%) і ураженому (до 11%) боках; 
покращення показників кистьової 
динамометрії в чоловіків на 24%, 
жінок – на 9%; підвищення статичної 
витривалості м’язів плечового поясу 
в чоловіків на 88%, жінок – на 105% 
на боці геміпарезу; формування 
оптимального режиму локомоції, що 
дозволяє підтримувати довільний 
темп ходьби 1 годину 46,3% хворих, 
30-45 хвилин – 38,4%; стійкої 
компенсації порушень ортостатики 
в 31 особи (79,6%).

Христовая Т.Е. Физическая реабили-
тация инвалидов, которые перенесли 
инсульт (поздний период). Охарактери-
зованы результаты применения комплекс-
ной программы физической реабилитации 
инвалидов в позднем периоде инсульта. В 
исследовании участвовало 39 инвалидов 
с последствиями инсульта – 10 мужчин 
(25,6%) и 29 женщин (74,4%) в возрасте 24-
68 лет. Программа физической реабилита-
ции включала ЛФК, массаж, дозированную 
ходьбу, закаливание, биостимуляцию (ап-
парат Shuboshi), диетотерапию. Установ-
лено, что использование этих средств у 
инвалидов приводит к увеличению окруж-
ностей сегментов конечностей на здоровой 
(до 14%) и пораженной (до 11%) сторонах; 
улучшению показателей кистевой динамо-
метрии у мужчин на 24%, женщин – на 9%, 
повышению статической выносливости 
мышц плечевого пояса у мужчин на 88%, 
женщин – на 105% на стороне гемипаре-
за; формированию оптимального режима 
локомоции, что позволяет поддерживать 
произвольный темп ходьбы 1 час 46,3% 
больных, 30-45 минут – 38,4%; стойкой 
компенсации нарушений ортостатики у 31 
лица (79,6%).

Khrystova T.E. Physical rehabilitation 
of disabled people who suffered a 
cerebrovascular accident (late period). 
There are the results of putting into practice 
a comprehensive program for physically 
handicapped people in the late period of 
stroke. The study included 39 disabled 
people with brain attack effects – 10 men 
(25.6%) and 29 women (74.4%) aged 24-68 
years. A program of physical rehabilitation 
included physical therapy, massage, dosed 
walking, tempering, biostimulation (Shuboshi 
device), diet therapy. It was determined that 
using the mentioned methods for recovering 
disabled people leads to increasing the 
circles on limb segments in healthy (up to 
14%) and in the caused (up to 11%) sides. 
The putting into practice a comprehensive 
rehabilitation program also leads to improving 
of hand dynamometry indices (men 24% 
and women – 9%), to boosting static muscle 
endurance of shoulder structure in men 
to 88%, women to 105% on the side of 
hemiparesis; to forming optimal locomotion, 
thus maintaining any rate of walking 1 hour– 
46.3% of patients, 30-45 minutes – 38.4%; 
to stable compensation of orthostaticus 
violations in 31 individuals (79.6%).

Ключові слова:
фізична, реабілітація, інваліди, 
інсульт.

физическая, реабилитация, инвалиды, 
инсульт.

physical, rehabilitation, handicapped, 
cerebrovascular accident.

Вступ.1

Захворювання нервової системи, як одна з 
найбільш частих причин інвалідності та летальності, 
наносять величезний моральний і матеріальний збиток 
населенню у всіх країнах світу [3, 9]. Загальне число 
інвалідів з порушеннями нервової системи в Україні 
становить більше 1 млн. людей, серед них на першому 
місці контингент хворих із цереброваскулярною 
патологією [4, 8]. Інвалідізація після перенесеного 
інсульту досягає 3,2 на 10 тисяч населення, посідає 
перше місце серед усіх причин первинної інвалідності 
та обумовлена, насамперед, важкістю порушень 
рухових функцій, розладами мнестико-інтелектуальної 
та мовної сфери, психологічною та соціальною 
дезадаптацією. Після перенесеного інсульту до 
праці повертається не більше 15% хворих [5]. Тому 
найважливішою є проблема удосконалення системи 
реабілітації осіб, що перенесли мозковий інсульт 
[2]. У наш час найбільша ефективність реабілітації 
відзначається в гострому та ранньому періоді 
інсульту перші шість місяців [6]. Відновлення може 
відбуватися і у більш пізній термін [7], а тривалість 
реабілітаційних заходів не лімітується часом.

Однак, науково-розроблених програм фізкультурно-
оздоровчих заходів, присвячених реабілітації хворих 
у віддаленому періоді інсульту, недостатньо. Майже 
відсутні технології, спрямовані на комплексне 
відновлення фізичної та нейропсихічної сфери хворих 
© Христова Т.Є., 2012

інсультом саме в пізньому резидуальному періоді. Це 
обумовило актуальність нашої роботи.

Робота виконана за планом НДР Запорізького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є розробка та обґрунтування 

комплексної методики фізичної реабілітації інвалідів 
у пізньому періоді інсульту.

Завдання дослідження: оцінити стан рухової 
активності інвалідів у пізньому періоді інсульту, 
розробити комплексну програму фізичної реабілітації 
інвалідів з наслідками інсульту на основі завдань 
підвищення їх рухової активності, виявити 
ефективність впливу розробленої методики на 
стан м’язової системи, відновлення ортостатики та 
поліпшення ходи в інвалідів з наслідками інсульту.

Матеріал та методи досліджень. Під час 
проведення дослідження ми використовували 
наступні методи: аналіз та узагальнення даних 
науково-методичної та спеціальної літератури, 
соціологічні методи (вивчення медичної документації, 
опитування), клінічні (соматоскопія, антропометрія, 
візуальна оцінка рухової активності (шкала індексу 
пересування), функціональні (кистьова динамометрія, 
тестування рівня стану силової витривалості різних 
м’язових груп, оцінка стійкості вертикальної пози, 
оцінка адаптаційного потенціалу [1]), методи 
математичної статистики.
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У дослідженні взяло участь 39 інвалідів з 

наслідками інсульту – 10 чоловіків (25,6%) і 29 
жінок (74,4%) віком від 24 до 68 років. Найбільш 
численною була вікова група від 40 до 60 років – 
23 хворих (58,8%). Інваліди із тривалістю пізнього 
періоду інсульту більше 3-х років були представлені 
18 особами (46,1%). Ішемічний характер інсульту був 
діагностований в 28 осіб (71,8%), геморагічний в 11 
інвалідів (28,2%). 

Програма фізичної реабілітації включала 
ЛФК, масаж, дозовану ходьбу, загартовування, 
біостимуляцію (апарат Shuboshi), дієтотерапію.

Результати дослідження. 
Аналіз результатів (табл. 1) показав, що після 

реабілітаційних заходів антропометричні параметри 
сегментів рук та ніг інвалідів покращилися на боці 
геміпарезу на 8% у плечі, 11% у передпліччі (p<0,05), 
на здоровому боці відповідно – на 14% та 9% (p<0,05). 
М’язи стегна збільшили свої параметри на 7%, 
гомілки – на 5% (p<0,05) на геміпаретичному боці, на 
14% і 9% відповідно на здоровому боці. Отже, методи 
фізичної реабілітації покращують функцію м’язових 
груп верхніх та нижніх кінцівок. 

На початку реабілітації 41% інвалідів пересували-
ся самостійно, але їх хода була змінена, відчувалося 
стомлення; 23% хворих ходили з великими трудно-
щами, потребували супровідних; 30,9% інвалідів ко-
ристувалися при ходьбі додатковою опорою. Низькі 
можливості самостійної ходьби (4 бала) спостеріга-
лися в 12 осіб: в 4-х інвалідів зі строками наслідків 
захворювання більше 3-х років; в 6-ти – від 2-х до 3-х 
років і в 2-х – до 1 року, тобто рухові можливості цих 
хворих визначалися ступенем парезу. Серед інвалідів 
з оцінкою ходьби на 2-3 бала 14 інвалідів мали строки 
захворювання більше 3-х років, 11 – 2-3 роки, 2 – мен-
ше року. Ці дані дозволяють констатувати, що тривала 
рухова активність (більше 3-х років) позитивно впли-
ває на стан ходьби інвалідів з наслідками інсульту. 
Наприкінці експерименту зменшилося число інвалі-
дів з оцінкою 4 бала до 6; оцінка в 1 бал збереглася 
в 2-х інвалідів; збільшилася кількість осіб з оцінкою 
в 2 бала до 25. Візуальні зміни ходьби під впливом 
курсу реабілітації відзначалися в більшості інвалідів 
(79,5%). Оцінка рухових властивостей хворих до та 
після експерименту показала, що 94,9% людей стали 
пересуватися самостійно (рис. 1). 

Тривалість ходьби в довільному темпі до появи 
необхідності відпочинку або зупинки через ознаки 
стомлення у осіб з наслідками інсульту (табл. 2) до 
експерименту була різною та тільки 2 інваліда (5,1%) 
могли ходити в довільному темпі більше години. 
Можливості приблизно половини людей обмежува-
лися терміном довільної ходьби до 30 хвилин. Трива-
лість ходьби до 60 хвилин після курсу реабілітації від-
мічена у 12 інвалідів (30,7%) у порівнянні з 8 (20,5%) 
до реабілітації. Також збільшилася кількість людей, 
які витримують 45-хвилинну ходьбу, що свідчить про 
формування стійкої рухової адаптації. Низький рі-
вень можливостей ходьби (до 15 хвилин) зберігся у 
6 (15,6%) інвалідів, які мають виражений геміпарез і 
потребують додаткової опори. 

Оцінка стійкості вертикальної пози інвалідів після 
інсульту мала важливе значення у виборі комплексів 
фізичних вправ, оскільки ця функція визначає мож-
ливості хворого до самостійного пересування. Скарги 
інвалідів з наслідками інсульту, які висувалися до екс-
перименту, на розлади функції рівноваги характеризу-
вали як «непевність», «шаткість убік» при ходьбі тощо. 
Тільки 14 інвалідів (35,9%) виконали тест на 5 балів, 
утримуючи рівновагу при положенні стоп одна перед 
іншою; 13 хворих (33,4%) могли утримувати рівнова-
гу більше 30 сек при положенні стоп разом. Нестійкою 
(3 бала) виявилася функція втримання рівноваги при 
положенні стоп разом в 12 осіб (30,7%), які викорис-
товували при ходьбі додаткову опору. Отже, розлади 
функції підтримки рівноваги були виявлені в більшої 
половини інвалідів – 25 людей (64,1%). Після реабі-
літації повністю компенсована функція рівноваги (6 
балів) встановлена в 4-х осіб (10,2%), в 4-х інвалідів 
(10,2%) ця функція залишилася на колишньому рівні 
(3 бала). В основної частини хворих відновлення рів-
новаги до 4-5 балів слід розглядати як стійку компен-
сацію функції, що забезпечує можливості раціональ-
ної ходьби без використання додаткових опор. Після 
експерименту функція рівноваги у пацієнтів склала: 3 
бали – 10,2%, 4 бали – 43,7%, 5 балів – 35,9%, 6 балів 
– 10,2% інвалідів.

Дослідження сили максимального скорочення кис-
ті інвалідів до експерименту свідчило про загальне 
зниження показників кистьової динамометрії в здоро-
вих кінцівках чоловіків (права – 36,9±0,4, ліва кисть 
– 38,7±0,4 кг) і жінок (відповідно 18,4±0,7, 16,2±0,5 
кг). Показники максимального м'язового скорочен-
ня свідчили про зниження рівня фізичного розвитку 
прийнятих на реабілітацію інвалідів. Використан-
ня запропонованої програми реабілітації позитивно 
вплинуло на показник кистьової динамометрії (брався 
максимальний результат на здоровому боці): у чолові-
ків він збільшився на 24%, у жінок – на 9% (p<0,05). 
Наведені дані свідчать про підвищення загального 
фізичного стану серед чоловіків і жінок.

Дослідженню статичної витривалості м’язів 
плечового пояса інвалідів на ураженому і здоровому 
боці ми надавали важливого значення, оскільки 
використання ізометричних тренувань із наступною 
м’язовою релаксацією у хворих з високим тонусом 
сприяє його підвищенню та блокуванню патологічних 
синергій. За підсумками реабілітації встановлено 
(табл. 3) значне підвищення статичної витривалості 
м’язових груп верхнього плечового пояса серед 
чоловіків і жінок, при цьому відносне збільшення 
статичної витривалості на здоровому боці виявилося 
нижче (70% і 34%), ніж на боці геміпарезу (88% і 
105%). Різниця проби між здоровим та ураженим 
боком в абсолютному вираженні в одиницях часу 
залишилася значною (2’22’’ і 34’’ у чоловіків і 51’’ і 
19’’ у жінок).

Наші дослідження показали, що адаптаційний потен-
ціал системи кровообігу інвалідів (рис. 2) після реабілі-
тації покращився: 18 інвалідів (46,1%) зберегли незадо-
вільний рівень адаптації, у 10 пацієнтів (25,7%) механізм 
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Таблиця 1
Антропометрія сегментів кінцівок інвалідів з наслідками інсульту (X±δ, p<0,05)

Область 
вимірювання

(середня третина)

Розміри кіл, см
Здоровий бік Геміпаретичний бік

До реабілітації Після реабілітації До реабілітації Після реабілітації
Плече 31,4±1,9 35,8±2,2 26,2±1,2 28,3±1,4

Передпліччя 27,2±1,5 29,7±1,7 23,4±1,3 26,1±1,4
Стегно 47,2±2,3 54,1±2,9 43,1±2,1 46,2±2,2
Гомілка 35,7±1,8 39,1±1,9 31,6±1,3 33,2±1,7

Таблиця 2
Динаміка тривалості ходьби у довільному темпі інвалідів з наслідками інсульту

Результат
Можливості довільної ходьби (хв.)

до 10' до 15' до 20' до 30' до 45' до 60' ≥ 60'
До реабілітації 25,7% 12,8% 10,2% 12,8% 12,8% 20,5% 5,1%

Після реабілітації - 15,6% - 7,7% 30,7% 30,7% 15,6%

Рис. 1. Характеристика можливостей самостійного пересування інвалідів з наслідками інсульту

адаптації залишився в напруженні; у 7 осіб (17,9%) рі-
вень адаптації можна розцінювати як задовільний.

Таким чином, морфо-функціональні показники у 
інвалідів з наслідками інсульту після виконання реа-
білітаційної програми покращилися.

Висновки.
Оцінка функціонального стану інвалідів у пізньо-

му періоді інсульту дозволила встановити, що в осно-
ві їх низької рухової активності лежать: розлади ходи 
(41% інвалідів), функції рівноваги (35,9%), зниження 
показників сили та витривалості м’язових груп, що 
зберегли свою функціональність, низький рівень адап-
таційного потенціалу системи кровообігу (56,4%), по-
рушення регуляції нервово-психічних процесів.

Результати експерименту показали, що адаптова-
ність інвалідів з наслідками інсульту під впливом за-
собів фізичної реабілітації проявляється комплексно, 
цілісною реакцією організму, що виразилося: статис-
тично достовірним (p<0,05) збільшенням кіл сегментів 

кінцівок як на здоровому (до 14%), так і на ураженому 
боці (до 8-11%); збільшенням показників кистьової ди-
намометрії в чоловіків на 24%, у жінок – на 9%; підви-
щенням статичної витривалості м’язів плечового поясу 
в чоловіків на 88%, у жінок – на 105% (p<0,05) на боці 
геміпарезу та на 70% і 34% відповідно на здоровому 
боці; формування оптимального режиму локомоції, 
що дозволяє підтримувати довільний темп ходьби 1 
годину 46,3% хворих, 30-45 хвилин – 38,4%; стійкої 
компенсації порушень ортостатики в 31 особи (79,6%).

Запропоновану програму реабілітації для інвалідів, 
які перенесли інсульт, можна рекомендувати для 
поліпшення життєдіяльності хворих.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
розробці програм комплексної фізичної реабілітації 
для інвалідів, які перенесли інсульт з акцентом на вік, 
стать, тяжкість захворювання, психоемоційний стан 
пацієнтів та їх впровадженні в практику лікувальних 
установ.
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Рис. 2. Динаміка адаптаційного потенціалу системи кровообігу інвалідів з наслідками інсульту

Таблиця 3
Результати проб на статичну витривалість м’язів плечового пояса інвалідів  

з наслідками інсульту (X±δ, p<0,05)

Досліджувані групи
Тривалість статичної пози (хв, сек)

Здорова сторона Геміпарез
До реабілітації Після реабілітації До реабілітації Після реабілітації

Чоловіки (n=10) 1'31''±18'' 2'22''±14'' 18''±3'' 34''±6''
Жінки (n=29) 38''±12'' 51''±3'' 9''±4'' 19''±6''

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0%  

10,3  10,3  

56,4  

46,1  

25,7  

17,9  
15,4  

17,9  

4,31 та вище 3,21-4,3 2,11-3,2 2,1 та нижче  

до реабілітації           після реабілітації  
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Корекція порушень статодинамічної постави  
дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором  

у процесі фізичного виховання
Юрченко О.А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Представлено аналіз спеціальної 
науково-методичної літератури 
про важливість статодинамічної 
постави дітей молодшого шкіль-
ного віку з послабленим зором. В 
дослідженні прийняло участь 23 
дитини з послабленим зором, вік 
яких складає 7-10 років, а також 
60 практично здорових одноліт-
ків. Проведення констатуючого 
педагогічного експерименту дав 
змогу визначити особливості по-
рушень статодинамічної постави 
слабкозорих молодших школярів, 
як один із важливих компонентів 
індивідуальних особливостей 
розвитку моторики. Отримані 
результати досліджень порівню-
вались із практично здоровими 
однолітками. Виявлено значно 
нижчі показники молодших шко-
лярів з послабленим зором, аніж 
у практично здорових однолітків. 
Розроблено практичні рекомен-
дації для корекції та профілакти-
ки визначених недоліків. Ефек-
тивність занять з використанням 
комплексів фізичних вправ вища 
на 25-30%, ніж загальноприйнята 
програма для дітей 7-10 років.

Юрченко А.А. Коррекция нарушений ста-
тодинамической осанки детей младше-
го школьного возраста с ослабленным 
зрением в процессе физического воспи-
тания. Представлен анализ специальной 
научно-методической литературы о важно-
сти исследования статодинамической осанки 
детей младшего школьного возраста с осла-
бленным зрением. В исследовании приняло 
участие 23 ребенка с ослабленным зрением, 
возраст которых составляет 7-10 лет, а так-
же 60 практически здоровых сверстников. 
Проведение констатирующего педагогиче-
ского эксперимента позволило определить 
особенности нарушений статодинамической 
осанки слабовидящих младших школьников, 
как один из важных компонентов индивиду-
альных особенностей развития моторики. 
Полученные результаты исследований срав-
нивались с результатами практически здо-
ровых сверстников. Выявлены показатели, 
по которым результаты значительно ниже у 
младших школьников с ослабленным зрени-
ем, чем у практически здоровых сверстников. 
Разработаны практические рекомендации 
для коррекции и профилактики определен-
ных недостатков. Эффективность занятий с 
использованием предлагаемых комплексов 
физических упражнений выше на 25-30%, чем 
общепринятая программа для детей 7-10 лет.

Yurchenko A.A. Correction of the 
static-dynamic posture’s violation of 
junior schoolchildren with impaired 
vision during the process of physical 
education. An analysis of special 
scientific and methodological literature 
about the importance of researching 
the static-dynamic posture of junior 
schoolchildren with impaired vision is 
present. The study involved 23 children 
with impaired vision 7-10 years old 
and 60 healthy peers. Conducting 
ascertaining pedagogical experiment 
allowed determine the features of static-
dynamic posture’s violations of visually 
impaired junior schoolchildren, as an 
important component of the individual 
features of the motor skills development. 
The results were compared with results 
of healthy peers. Identified the indicators 
for which results of junior schoolchildren 
with impaired vision were significantly 
lower than those of healthy peers. It was 
developed practical recommendations 
for correcting and preventing specific 
drawbacks. It was shown the effectiveness 
of training with the proposed complex 
of physical exercises at 25-30% higher 
than common program for children 7-10 
years old.

Ключові слова:
слабкозорий, школяр, постава, 
статодинамічний.

слабовидящий, школьник, осанка, статоди-
намический.

impaired vision, schoolchildren, posture, 
static-dynamic.

Вступ. 1

Однією із основних природних локомоторних 
функцій людського організму є ходьба. Ходьба відіграє 
дуже важливу роль в трудовій, професійній, навчаль-
ній та в повсякденній діяльності людського організму. 
Адже саме ходьба та біг, дають людині можливість 
долати відстань на різні дистанції і за рахунок цього 
вирішувати безліч поставлених завдань.

Підтвердженням багатьох авторів [6, 7, 8] є те, що у 
дітей молодшого шкільного віку з відхиленням в стані 
здоров’я, а також з порушенням зорового аналізато-
ра, наявні відставання в фізичному розвиту, фізичної 
підготовленості та інших параметрів рухової сфери. 
У зв’язку з цим, головною проблемою є порушення 
правильної пози під час ходьби та бігові, кон'юнктура 
в природних рухах, в рухливих іграх, порушення ко-
ординації та чіткості виконання рухів [6, 7, 8].

Відомим є і той факт, що діти з порушенням зору, 
а також і практично здорові діти ідуть в школу уже 
з стійким порушенням постави, з круглою спиною, 
збільшеним грудним кіфозом та сплющенням попе-
рекового лордозу, сколіозом та плоскостопістю. Піс-
ля закінчення ЗОШ відсоток дітей, які хворіють на 
вищезазначені захворювання, постійно збільшуєть-
ся. Основною причиною цього є спосіб життя, який 
ведуть учні (нераціонально проведений вільний час, 
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мала рухова активність, вживання алкоголю та тютю-
нових виробів та інших чинників, які відносяться до 
нездорового способу життя і т.д).

Під час ходьби задіяна приблизно 60 – 65% 
м’язових груп від загальної кількості м’язової систе-
ми людського організму. Саме тому ходьба відіграє 
важливу роль в досягненні оптимального рівня адек-
ватної рухової активності у загальній побутовій діяль-
ності [2].

Дослідження фазового аналізу природних локомо-
цій ходьби досліджувалась багатьма науковцями та ви-
світлено в багатьох спеціальних науково-методичних 
джерел [1, 2, 3, 4, 5, 9]. Але даною проблемою у дітей 
молодшого шкільного віку з послабленим зором ви-
явлено незначна кількість робіт.

Серед них, А.А. Дяченко [6], було визначено го-
ніометричні показники біокінематичних пар опорно-
рухового апарату дітей молодшого шкільного віку з 
послабленим зором, що характеризують показники 
статодинамічної постави. На основі виявлених функ-
ціональних відхилень у дітей молодшого шкільного 
віку з послабленим зором, науковцем, було розро-
блено технологію корекції постави із застосуванням 
авторської програми «Школа постави». Представлена 
технологія, дала змогу вирішити освітні, оздоровчі та 
виховні завдання процесу адаптивного фізичного ви-
ховання (АФВ).
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Робота виконана згідно «Зведеного плану НДР в 

сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015рр.» 
Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 
на базі Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України  за темою: 3.7. «Вдосконален-
ня біомеханічних технологій у фізичному вихованні і 
реабілітації з урахуванням індивідуальних особливос-
тей моторики людини». Номер державної реєстрації 
0111U001734.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчити особливості статоди-

намічної постави дітей молодшого шкільного віку з 
послабленим зором та розробити практичні рекомен-
дації для її покращення.

Завдання дослідження:
1. За даними спеціальної науково-методичної 

літератури вивчити особливість статодинамічної 
постави слабкозорих молодших школярів.

2. За результатами констатуючого експерименту, виз-
начити показники статодинамічної постави слабко-
зорих молодших школярів та порівняти їх з прак-
тично здоровими однолітками.

3. На основі отриманих даних, розробити практичні 
рекомендації для корекції та відновлення 
статодинамічної постави дітей молодшого 
шкільного віку з послабленим зором.
Методи дослідження: Аналіз спеціальної 

навчально-методичної та науково-дослідної літера-
тури та передовий досвід ведучих фахівців в галузі 
адаптивного фізичного виховання, відео зйомка, біо-
механічний відеокомп’ютерний аналіз, методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження. 
Отримані результати констатуючого експерименту 

засвідчили що показники статодинамічної постави ді-
тей молодшого шкільного віку, значно відрізняються 
від практично здорових дітей того ж самого віку.

Для отримання об’єктивних результатів, щодо пи-
тання оцінки розвитку статодинамічної постави слаб-
козорих молодших школярів, нами було застосовано 
програмний комплекс «БіоВідео», який розроблений 
автором І.В. Хмельницькою [7, 8] на кафедрі кінезіо-
логії Національного університету фізичного вихован-
ня і спорту України.

Визначення статодинамічної постави слабкозорих 
молодших школярів, проводилось за виконанням тес-
ту ходьба по прямій лінії довжиною 5 м.

Дослідження проводилось на базі Самгородської 
загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Ві-
нницької області, Козятинського району де навчають-
ся діти з послабленим зором. У експериментальному 
дослідженні прийняло участь 23 дитини з послабле-
ним зором, вік яких складає 7-10 років. Серед них 11 
хлопчиків та 12 дівчаток. Для проведення порівняль-
ного аналізу проводились дослідження на базі ЗОШ 
№17 м. Вінниці де навчаються практично здорові 
діти. У дослідженні прийняло участь 60 осіб.

Структуру рухів природних локомоцій ходьби, ми 
розбили на окремі фази, а саме: «фаза переносу пра-
вої ноги»; «двохопорна фаза, права нога попереду»; 

«фаза переносу лівої ноги»; «двохопорна фаза, ліва 
нога попереду». Визначення статодинамічної поста-
ви слабкозорих молодших школярів, нами визначався 
кут нахилу тулуба, відносно вертикальної осі в кожній 
із представлених фаз.

На рис. 1. представлена діаграма порівняльного 
аналізу кінематики ходьби дітей молодшого шкільно-
го віку з послабленим зором та практично здорових 
дітей.

Після отриманих результатів у визначені нахи-
лу тулуба  відносно вертикальної прямої, ми мо-
жемо констатувати, що різниця між показниками у 
фазі переносу правої ноги є найменша і в середньо-
му складає 0,51º (S=0,36º). В фазі переносу правої 
ноги, різниця між показниками слабкозорих дітей та 
практично здорових дітей складає в середньому 7,52º 
(S=0,77º). Також в двохопорних фазах при постановці 
правої та лівої ноги попереду різниця в середньому 
складає 8,51º (S=0,37º) та 6,37º (S=0,89º) відповідно. 
Різниця між отриманими результатами слабкозорих 
молодших школярів у порівнянні з їх практично 
здоровими однолітками статистично достовірна на 
рівні (р<0,05).

Найбільший кут відхилення спостерігається в фазі 
двохопорного положення, права нога попереду. Це 
пояснюється тим, що коли опора ніг знаходиться на 
одній лінії, слабкозорому молодшому школяру важко 
утримувати рівновагу

Особливо важливо слід відмітити, що під 
час педагогічного спостереження був помічений 
той факт, що слабкозорі молодші школярі під 
час ходьби значно нахиляють тулуб вперед. Це 
значно перенавантажує м’язи спини і в свою чергу 
призводить до порушення функцій опорно-рухового 
апарату. Це пояснюється тим, що за рахунок дефіциту 
роботи зорового аналізатора, діти під час ходьби діти 
«прислуховуються» за напрямком руху і тим самим 
нахиляють тулуб вперед.

Представлений рис. 2. показує фази кінематичної 
структури ходьби, за якими проводився відповідний 
тест.

На основі виявлених функціональних відхилень 
опоно-рухового апарату дітей молодшого шкільного 
віку з послабленим зором, нами було розроблено 
методично-обгрунтовано та впроваджено в практику 
навчально-виховного процесу школи-інтернат 
комплекси фізичних вправ. 

Представлені комплекси фізичних вправ є 
складовою частиною програми корекції порушень 
моторики дітей молодшого шкільного віку з 
послабленим зором.

Розробка та алгоритм побудови фізичних вправ на 
формування статодинамічної постави, було розробле-
но на основі дотримання принципів послідовності та 
систематичності навчання руховим діям. Тобто, фі-
зичні вправи засвоювались від простого до складного, 
від легкого до важкого, від відомого до невідомого. 
Враховуючи специфічність даного контингенту, тобто 
нозологію зорового аналізатора, для формування ста-
тодинамічної постави, було виключено ряд фізичних 
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Рис. 2. Відеограма ходьби хлопчика 10-річного віку з послабленим зором.  
Фази: 1 – двохопорна фаза, ліва нога попереду; 2 – фаза переносу правої ноги;  

3 – двохопорна фаза, права нога попереду; 4 – фаза переносу правої ноги.

вправ, які протипоказані для виконання Це тривалі 
статичні напруження, вправи із швидким переміщен-
ням тіла в просторі, різкі махові вправи, нахили тулу-
ба вперед та назад, вправи більше ніж 50% від прояву 
максимальної сили.

Важливою складовою для формування статоди-
намічної постави дітей молодшого шкільного віку з 
послабленим зором є врахування компонентів трену-
вальних навантажень. Так, нами контроль регуляції 
навантаження відбувався за показниками фізіологіч-
ної кривої, тобто за показниками частоти серцевих 
скорочень.

Для запобігання профілактики травматизму, впра-
ви на формування статодинамічної постави проводи-
лись із дотриманням всіх відповідних організаційно-
методичних умов. Запобігання виникнення супутніх 
захворювань та прогресування основної нозології да-
ного контингенту, передбачає дотримання санітарно-
гігієнічних вимог, правильного розташування інвен-

таря в спортивному залі, а також проведення уроків 
фізичної культури із дотриманням всіх відповідних 
принципів, методів та засобів навчання та виховання 
слабкозорих молодших школярів.

В загальній кількості комплексів фізичних вправ 
на формування та корекцію статодинамічної поста-
ви для дітей молодшого шкільного віку з послабле-
ним зором, в нашій програмі, було розроблено 7. Дані 
комплекси мали на меті корекцію постави, формуван-
ня, подальше удосконалення та профілактику захво-
рювання. Алгоритм послідовності навчання руховим 
діям на формування статодинамічної постави, дали 
змогу вирішувати освітні, оздоровчі та виховні за-
вдання процесу АФВ.

Висновки:
1. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури 

показав, що формування статодинамічної постави 
дітей молодшого шкільного віку з послабленим зо-
ром є важливим критерієм розвитку рухових умінь 

Рис. 1. Кут нахилу тулуба відносно вертикальної осі дітей молодшого шкільного віку, (n=83)

- діти з посла-
бленим зором 
(n=23);

- практично 
здорові діти 
(n=60). 
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та навичок, а також оцінкою стану здоров’я даного 
контингенту. 

2. Результати досліджень констатуючого експеримен-
ту показав, що молодші школярі з послабленим зо-
ром, значно поступаються своїм практично здоро-
вим одноліткам.
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3. на основі виявлених функціональних відхилень 
статодинамічної постави, було розроблено ком-
плекси практичних рекомендації, які в подальшо-
му показали свою ефективність у формуючому 
експерименті.
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Профиль строения тела женщин,  
занимающихся современным пятиборьем

Ягелло Владислав1, Ягелло Марина1, Козина Ж.Л. 2

Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша1 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды2

Аннотации:
В работе предпринята попытка  опреде-
лить особенности строения тела спор-
тсменок – членов сборной команды 
Польши по современному пятиборью 
(n=11). Возраст спортсменок находился 
в диапазоне 18-35 лет (23,4±5,2), а тре-
нировочный стаж – 6-20 лет (12,4±4,4). 
Определены пять коэффициентов 
(Rohrera, Queteleta II, Manouvrier,a, 
росто-весовой,  тазо-плечевой), а также 
общая  поверхность тела. Удельный вес 
тела рассчитан на основе измерений 
кожно-жировых складок путем исполь-
зования прогностического уравнения 
Piechaczka. Общий жир в процентном 
отношении к  массе тела рассчитан по 
формуле Brożka i Keys. В общей слож-
ности  определено 20 показателей. На 
основе их нормирования устанавли-
вался профиль строения тела испытуе-
мых. Сравнительную группу составили 
студентки Варшавского политехниче-
ского института. Члены женской сбор-
ной команды Польши по современному 
пятиборью характеризуются, прежде 
всего, значительными показателями 
длины тела, верхних и нижних конечно-
стей, диаметром предплечья, шириной 
локтя,  а также величиной удельного 
веса тела.

Ягелло Владислав, Ягелло Марина, 
Козіна Ж.Л. Профіль будови тіла 
жінок, що займаються сучасним 
п'ятиборством.  У роботі зроблена 
спроба визначення особливостей бу-
дови тіла спортсменок збірної команди 
Польщі з сучасного п'ятиборства (n=11). 
Вік спортсменок знаходився в діапазоні 
18-35 років (23,4±5,2), а тренувальний 
стаж – 6-20 років (12,4±4,4). Визначено 
п'ять коефіцієнтів (Rohrera, Queteleta 
II, Manouvrierа, росто-вагового, тазо-
плечового), а такожі загальну поверх-
ню тіла. Питому вагу тіла розрахова-
но на основі вимірів шкірно-жирових 
складок з використанням прогностич-
ного рівняння Piechaczka. Загальний 
жир у відсотках маси тіла розраховано 
за формулою Brożka i Keys. Загалом 
проведено вимір 20 показників. На 
підставі їх нормування визначено про-
філь будови тіла. Порівняльну групу 
складали студентки Варшавського по-
літехнічного інституту. Члени жіночої 
збірної команди Польщі з сучасного 
п'ятиборства характеризуються, пере-
дусім, значними показниками довжини 
тіла, верхніх і нижніх кінцівок, діаметра 
передпліччя, ширини ліктя, а також ви-
соким показником питомої ваги тіла.

Jagiello Wladyslaw, Jagiello Marina, 
Kozina Zh.L. The body type profile of 
women occupying modern pentathlon. 
It was made an attempt to define the 
features of the body structure athletes – 
members of the Polish national team in 
modern pentathlon (n = 11). Age athletes 
were in the range of 18-35 years old (23,4 ± 
5,2), and training experience – 6-20 years 
old (12,4 ± 4,4). The five factors (Rohrera, 
Queteleta II, Manouvrier, height-weight, 
pelvic and shoulder), and the total body 
surface were defined. The share based 
on body measurements of skin-fat folds 
using prediction equations Piechaczka is 
calculated. Total fat as a percentage of 
body weight using the formula Brożka i 
Keys is calculated. At all were defined 20 
indicators. On the basis of the valuation of 
the body structure specifies a profile of the 
subjects were determined. A comparison 
group is consisted of students of Warsaw 
University of Technology. The members 
of the women’s national team of Poland 
in modern pentathlon are characterized, 
above all, significant indicators of the body 
length of the upper and lower extremities, 
with a diameter of forearm, elbow width, 
as well as the value of the proportion of 
the body.

Ключевые слова:
современное, пятиборье,  женщины, 
профиль, строение, тело.

сучасне, п'ятиборство, жінки, про-
філь будова, тіло.  

modern, pentathlon, women, body, type, 
profile.

Введение1

Современные исследования антропологов указы-
вают на наличие определенной связи строения тела 
спортсменов с видом спорта. В легкой атлетике, плава-
нии, гребле и в большинстве спортивных игр морфо-
логические показатели являются одними из основных 
критериев селекции. Они позволяют также судить об 
адаптационных эффектах многолетнего тренировоч-
ного процесса [1, 13, 15, 22]. 

В ряде работ подчёркивается связь отдельных по-
казателей строения тела спортсменов с уровнем их 
спортивного мастерства и тренировочным стажем   [2, 
3, 4, 5, 8, 9].

Однако намного сложнее и неоднозначно в этом 
аспекте обстоит вопрос в ациклических видах спорта 
и в видах с многоборной структурой соревнователь-
ной деятельности. К таким дисциплинам, в частно-
сти, относится современное пятиборье. К сожалению, 
исследований, которые бы отражали особенности 
строения тела высо ко квалифицированных спортсме-
нок, специализирующихся в этом виде спорта, в до-
ступной нам литературе обнаружить не удалось. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явилось определе-

ние общего профиля строения тела спортсменок – 
членов сборной команды Польши по современному 
пятиборью.
© Ягелло Владислав, Ягелло Марина, Козина Ж.Л., 2012

Материал и методы исследований
В обследованиях приняли участие 11 спортсменок 

– членов сборной команды Польши по современномy 
пятиборью. Исследования проведены во время трени-
ровочного сбора 2-3 апреля 2004 г. (г. Спала – Центр 
Спортивной Подготовки). Возраст спортсменок нахо-
дился в диапазоне 18-35 лет (23,4±5,2), а тренировоч-
ный стаж – 6-20 лет (12,4±4,4).

Антропометрические исследования выполнены в 
соответствии с общепринятыми принципами  с ис-
пользованием стандартного инструментария [12]. 
Определяли пять коэффициентов (Rohrera, Queteleta 
II, Manouvriera,  росто-весовой и тазо-плечевой), а 
также общую поверхность тела (по формуле Du-Bois). 
Удельный вес тела рассчитывали на основе измерений 
кожно-жировых складок, используя при этом прогно-
стическое уравнение Piechaczka [20]: 

D=1,1279000-0,000210•logx2-0,000164•logx3-
0,000064•logx4

Обозначения: D – удельный вес тела, x2 – толщина 
кожно-жировой складки на животе (log), x3 – толщина 
кожно-жировой складки под лопаткой (log), x4 – тол-
щина кожно-жировой складки на плече (log).

Общий жир в процентах массы тела (F%) рассчи-
тывали по формуле Brożka i Keys [11]:
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F%= 100 [(4,201/D)- 3,813]

В общей сложности проведено измерение 20 по-
казателей. Профиль строения тела ведущих польских 
пятиборок установлен на основе нормирования ис-
следованных показателей. Сравнительную группу 
испытуемых составили студентки Варшавского по-
литехнического института [21]. Расстояние от нуле-
вой линии (среднее значение показателя для сравни-
ваемой группы), измеряемое величиной стандартного 
отклонения, информирует о разнице в строении тела 
между спортсменками и сравниваемой группой. 

Результаты исследования
Среди  двадцати исследованных показателей в 

одиннадцати случаях у спортсменок обнаружена ста-
тистически достоверная разница по отношению к кон-
трольной группе, табл. 1. На самым высоком уровне 
различий (p≤0,001) находятся: длина верхней конеч-
ности, удельный вес тела и непосредственно связан-
ные с ним активная и жировая масса. На статистиче-
ски достоверном высоком уровне различий (p≤0,01) 
проявляются: длина тела, диаметр предплечья, росто-
весовой индекс. 

Статистически достоверное различие обнаружено 
также в показателях ширины локтя и колена, а также 
поверхности тела (p≤0,05). Кроме этого, заслуживает 
внимания и тот факт, что почти все перечисленные 
выше, отличительные для спортсменок показатели 
(кроме жировой масса тела и диаметра предплечья), 
характеризируются большой однородностью – коэф-
фициент вариативности находится в диапазоне 2,08-
6,22%. 

Характерно, что по тазо-плечевому показате-
лю, указывающему на  диморфические особенности 
строения тела, исследуемые пятиборки  соответству-
ют более мужскому типу пропорции [18]. При этом 
спортсменки имеют нормальную массу тела (по вели-
чине BMI) c лептосомным типом строения по индек-
су Rohrera  [19]. По показателю индекса Manouvriera 
спортсменки соответствуют длинноногому типу стро-
ения с большой поверхностью тела [12].

Полученные результаты исследований легли в 
основу установления профиля строения тела женской 
сборной команды Польши по современному пяти-
борью (рис. 1). По сравнению со студентками, спор-
тсменки отличаются очень низкими показателями 
жировой массы тела (>2,6 нормированной величины). 
Отличительной чертой строения тела пятиборок яв-
ляются значительные величины диаметра предпле-
чья (1,5 н. в.) и длины верхней конечности (1,4 н. в.). 
Остальные антропометрические показатели находят-
ся в диапазоне так называемой нормы (±1 н. в.). 

Дискуссия
Определением оптимального строения тела спор-

тсменов на протяжении долгих лет занимались мно-

гие ученые [1, 13, 22]. Исследования этих авторов по-
казали, что с увеличением стажа тренировки, а в связи 
с этим и уровня спортивного мастерства, увеличива-
ется однородность соматотипов в диапазоне конкрет-
ного вида спорта. Наши исследования подтверждают 
эти наблюдения, поскольку в большинстве случаев 
соматические показатели членов сборной команды 
Польши по современному пятиборью являлись одно-
родными (V% ≤ 7).

Обнаруженные в ходе исследований особенности 
строения спортсменок являются производной двух 
процессов. С одной стороны – процесса спортивного 
отбора наиболее талантливых спортсменок, с другой 
– эффекта приспособления организма к воздействую-
щим на него факторов внешней среды. Интересными 
в этом плане являются средние показатели длины и 
массы тела спортсменок в сравнении  с данными 
литературных источников. Так, длина тела спор-
тсменок, занимающихся современным пятиборьем, 
в среднем составляет 170 см и статистически досто-
верно (p≤0,01) превышает аналогичный показатель 
для контрольной группы. И, это несмотря на то, что 
студентки Варшавского политехнического института 
характеризируются одним из самых высоких показа-
телей биологического развития среди студенческой 
молодёжи Польши [21]. По массе тела (59,45 кг) спор-
тсменки превышают на два килограмма своих свер-
стниц, не занимающихся спортом, однако эта разница 
не является статистически достоверной. 

По показателю длины тела девушки, занимающие-
ся современным пятиборьем, превышают членов жен-
ской сборной команды Польши по дзюдо (168 см) [16] 
и вольной борьбе (166 см) [17]. При этом они  усту-
пают по показателю  массы тела как дзюдоисткам (66 
кг), так и девушкам, специализирующимся в фехтова-
нии (167 см и 60 кг) [9].

Немного выше пятиборок по показателю длины 
тела  оказались члены женской сборной команды 
Польши по теннису [7]. Средняя длина их тела со-
ставляла 172 см при массе 60 кг. Именно эта группа 
спортсменок среди анализируемых групп: дзюдо, 
вольная борьба, фехтование, теннис является наи-
более близкой по строению тела к пятиборкам. Они 
имеют самые высокие показатели длины верхней и 
нижней конечности, а также диаметра предплечья. 
Среди анализируемых групп спортсменки, занимаю-
щиеся современным пятиборьем и теннисом, имеют 
самые низкие показатели индекса Rohrera и тазо-
плечевого коэффициента. Следовательно, можно кон-
статировать, что пятиборок и теннисисток  отличает 
преимущество антропометрических показателей, 
характеризирующих фактор длины с ограничением 
фактора полноты. Такое строение тела располагает их 
к достижению лучших результатов, соответственно, 
в современном пятиборье и теннисе [6, 10]. На такое 
же положение в женском спорте обращают внимание 
Haleczko [14] и Kowalewska [19].
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Таблица 1
Сравнительные показатели строения тела женской сборной команды Польши по современному пятиборью и 

контрольной группы (студентки Варшавского политехнического института, Piechaczek 1996)  

№ Показатель
Спортсменки,

n=11 Группа сравнения, n=153 Тест
tX ±SD X ±SD

1 Длина тела, см 170,14 5,58 166,23 6,20 2,226**

2 Длина тела cидя, см 89,46 3,46 88,10 3,18 1,269

3 Длина верхней конечности, cм 75,34 2,30 70,67 3,20 6,3***

4 Длина нижней конечности, cм 80,67 2,71 78,14 4,09 2,877**

5 Ширина плеч, см 36,53 1,16 35,96 1,62 1,518

6 Ширина таза, см 27,73 1,56 27,98 1,46 -0,522

7 Ширина локтя, см 5,89 0,21 6,01 0,30 -1,777*

8 Ширина колена, см 8,59 0,41 8,81 0,43 -1,712*

9 Диаметр предплеча, см 24,48 2,78 22,36 1,42 2,509**

10 Диаметр голени, см 34,78 1,18 35,32 2,66 -1,297

11 Масса тела, кг 59,45 3,59 57,41 7,72 1,637

12 Удельный вес, г/см3 1,06 0,01 1,043 0,006 9,406***

13 Жировая масса тела, % 15,23 2,12 23,37 3,14 11,834***

14 Активная масса тела, % 84,77 2,12 76,63 3,14 11,834***

15 Поверхность тела, м2 1,68 0,07 1,63 0,13 1,932*

16 Росто-весовой индекс 44,20 0,92 43,22 1,74 3,159**

17 Индекс Rohrera, усл. ед. 1,21 0,08 1,25 0,16 -1,566

18 Индекс Queteleta II, усл. ед. 20,54 0,82 20,76 2,44 -0,691

19 Индекс  Manouvriera,  усл. ед. 90,23 2,82 88,69 3,77 1,698

20 Индекс тазо-плечевой, 
усл. ед. 75,94 4,17 77,81 4,00 -1,441

Обозначения: * p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001.

Выводы
1. Определение особенностей строения тела методом 

нормирования позволяет получить важную инфор-
мацию, указывающую на характерные черты сома-
тического развития спортсменок, специализирую-
щихся в современном пятиборье.

2. Члены женской сборной команды Польши по совре-
менному пятиборью характеризуются, прежде все-
го, значительными показателями длины тела, раз-
мерами верхних и нижних конечностей, диаметра 

предплечья, ширины локтя, а также более высокой 
величиной удельного веса тела.

3. Пропорции тела ведущих пятиборок, выраженные 
индексом Rohrera, BMI и тазо-плечевым коэффици-
ентом, указывают на преимущество лептосомного 
типа строения с нормальной массой тела и более 
выраженным проявлением мужских пропорций. По 
показателю индекса Manouvriera пятиборки соот-
ветствуют длинноногому типу строения с большой 
поверхностью тела.
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Рис. 1. Морфограмма (профиль строения тела) нормированных антропометрических показателей 
членов женской сборной команды Польши по современному пятиборью (n=11).
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Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 16-17 lat,  

a jej wiedza na temat roli wysiłku fizycznego w profilaktyce 
wybranych chorób cywilizacyjnych

Jakub Grzegorz Adamczyk1,2, Joanna Grzesiuk3, Dariusz Boguszewski1,  
Andrzej Ochal1, Magdalena Grzechnik-Siewierska2, Marcin Siewierski2

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego1 

Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie2 

Sekcja Kultury Fizycznej Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji OF II WL WUM3

Аnnotation:
Adamczyk Jakub Grzegorz, Grzesiuk 
Joanna, Boguszewski Dariusz, Ochal 
Andrzej, Grzechnik-Siewierska 
Magdalena, Siewierski Marcin. 
Physical activity of young people 16-17 
years old and its knowledge in regard 
to the role of physical preparedness 
in the prophylaxis of illnesses of 
civilization. An evaluation of the state 
of knowledge about diseases associated 
with the progress of civilization of young 
people was a purpose of this study, as 
well as confrontation them with physical 
activity undertaken by them. Totally 122 
persons participated in examination (77 
women and 45 men) in the age of 16-17 
years. The examination was conducted 
with the authorship questionnaire with 
22 questions and of IPAQ questionnaire. 
The examined group at the age of 16-
17 years old demonstrated low level of 
knowledge about civilization diseases, 
even though according to teaching 
programs they should be acquainted with 
these topics. Higher level of knowledge 
was stated about the role of physical 
activity in the health prevention. This 
knowledge didn’t determine prohealthy 
behaviors of respondents. There were 
no statistically essential influence of the 
knowledge about civilization diseases 
on prohealthy behaviors and the activity 
of examined group. Almost half of 
examined group is physically inactive 
apart from school activities. Respondents 
expressed desire for supplementing 
the education in this matter. It can be a 
new direction for the researches which 
perhaps would let for describing the 
reasons for such dissonance and in the 
end let take effective actions aiming the 
change of this adverse state.

Адамчук Я.Г., Грзесюк Иоанна, Богу-
щевски Д., Очал Анджей, Грзечник-
Сиеверска Магдалена, Сиеверски Мар-
цин. Физическая активность молодежи 
16-17 лет и ее осведомленность в от-
ношении роли физической нагрузки 
в профилактике цивилизационных 
болезней. Целью работы была оценка 
состояния знаний молодёжи о цивилиза-
ционных болезнях, а также их конфронта-
ции с активностью движения, которой они 
занимаются. В исследовании  принимали 
участие 122 человека (77 женщин и 45 
мужчин) в возрасте 16-17 лет. Исследова-
ние было проведено с помощью анкеты с 
22 вопросами и анкеты IPAQ. Исследуе-
мая молодёжь в возрасте 16-17 лет про-
явила низкий уровень знаний в области 
цивилизационных болезней, несмотря 
на то, что в соответствии с программой 
обучения они должны быть ознакомлены 
с цивилизационными болезнями. Одно-
временно констатировано относительно 
высокий уровень знаний роли физиче-
ской нагрузки в оздоровительной профи-
лактике. Имеющиеся знания не детерми-
нировали об оздоровительном поведении 
респондентов, не доказано статистически 
существенного влияния знаний о рекомен-
дованнном положительном отношении к 
здоровью на оздоровительную активность 
исследуемых. Почти половина исследуе-
мых не занимается никакой физической 
активностью, кроме уроков физкультуры. 
Респонденты высказали желание допол-
нить знания в этой сфере. В этом отно-
шении намечается дальнейшее направ-
ление исследований, которые, возможно, 
позволили бы определить причину такого 
диссонанса, что в конечном счете позво-
лит предпринять эффективные действия 
по изменению такой ситуации.

Адамчук Я.Г., Грзесюк Іоана, Богу-
щевські Д., Очал Анджей, Грзечник-
Сієверська Магдалена, Сієверські 
Марцин. Фізична активність молоді 
16-17 років і її обізнаність віднос-
но ролі фізичного навантаження в 
профілактиці цивілізаційних хво-
роб. Метою роботи була оцінка стану 
знань молоді про цивілізаційні хворо-
би, а також їх конфронтації з руховою 
активністю, якою вони займаються. 
Разом дослідженню було піддано 122 
особи (77 жінок та 45 чоловіків) віком 
16-17 років. Дослідження було прове-
дено з допомогою анкети з 22 запи-
таннями і анкети IPAQ. Досліджувана 
молодь віком 16-17 років проявила 
низький рівень знань у сфері цивілі-
заційних хворіб, незважаючи на те, 
що згідно з програмними тезами вони 
повинні були ознайомлені з цивіліза-
ційними хворобами. Одночасно кон-
статовано значно вищий рівень знань 
про роль фізичного навантаження в 
оздоровчій профілактиці. Знання не 
детермінувало прооздоровчу пове-
дінку опитуваних, не доведено ста-
тистично суттєвого впливу знань про 
рекомендоване позитивне ставлення 
до здоров’я на прооздоровчу актив-
ність досліджуваних. Майже полови-
на досліджуваних не займається жод-
ною фізичною активністю крім уроків 
фізкультури. Опитувані виявили ба-
жання доповнити знання в тій сфері. 
До певної міри це визначає подаль-
ший напрям дослідницьких пошуків, 
які можуть дозволити визначити при-
чини такого дисонансу, а в результаті 
дозволили б почати ефективні дії, що 
спрямовані на зміну цього невигідно-
го стану справ.

Keywords:
civilization diseases, youth, knowledge, 
physical activity.

цивилизационные болезни, молодёжь, 
знания, физическая активность. 

цивiлiзацiйнi хвороби, молодь, зна-
ння, фiзична активнiсть .

Wstęp1

W ostatnim stuleciu nastąpił ogromny postęp nauki 
i techniki, zdecydowanie poprawiły się warunki życia 
ludzi. Niestety nieustanny rozwój cywilizacyjny ma 
też swoje minusy. Jednym z nich jest pojawienie się 
nieznanych wcześniej zagrożeń zdrowotnych, związanych 
z ujemnymi skutkami egzystowania w wysoko rozwiniętej 
cywilizacji, tzw. chorób cywilizacyjnych. Schorzenia te 
są właściwe wyłącznie dla czasów w których aktualnie 
żyjemy. W przeszłości nie pojawiały się one wcale lub 
tylko w sporadycznych przypadkach. Określa się je 
mianem „chorób XXI wieku”, ponieważ ich występowanie 
przybrało charakter globalny. Niektóre z nich leczy 
się łatwo, inne wiążą się z poważnymi powikłaniami i 
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długoterminowymi, kosztownymi kuracjami, jeszcze inne 
są niestety nieuleczalne [1, 2].

Aktywność ruchowa jest bardzo ważnym elementem 
profilaktyki zdrowotnej, niestety ciągle za mało 
docenianym. Rozpowszechnienie siedzącego trybu 
życia w krajach uprzemysłowionych ma charakter 
niemal epidemiczny. W ostatnim czasie wymiar ruchu 
potrzebnego do wykonania zajęć domowych, pracy czy 
odpoczynku zmniejszył się do dramatycznie niskiego 
poziomu. Wynikiem tego jest wysoki odsetek osób 
nieaktywnych ruchowo, niejednokrotnie przekraczający 
30% ogółu społeczeństwa danego kraju. Tymczasem 
badania wykazują, że aktualne wskaźniki zachorowalności 
i umieralności kształtowane są przez choroby przewlekłe 
wynikające właśnie z siedzącego trybu życia [3, 4]. 

Prowadzenie aktywnego fizycznie stylu życia łączy 
się ze świadomym podjęciem decyzji o systematycznym 
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wysiłku fizycznym, a co za tym idzie rezygnacją z 
siedzącego trybu życia. Modyfikacja sposobu życia ma 
podstawowe znaczenie dla zdrowia dzieci i młodzieży i 
w tym wypadku może dać ogromne korzyści społeczne. 
Jednym z najdoskonalszych czynników predykcyjnych 
aktywności ruchowej w dorosłym życiu jest bowiem 
poziom sprawności i aktywności w dzieciństwie czy 
młodości [5, 6, 7]. 

Młodzieży zaleca się umiarkowaną lub intensywną 
aktywność fizyczną, trwającą przynajmniej 60 minut 
przez pięć (lub więcej) dni w tygodniu [8]. Ćwiczenia 
muszą być dostosowane do wieku rozwojowego, a przy 
tym charakteryzować się powinny zróżnicowaniem [7]. 
Działania takie powinny obejmować przede wszystkim 
zajęcia sportowe w szkole, ponieważ dzieci/młodzież 
spędzają tam znaczącą część dnia [9].

Celem pracy była ocena stanu wiedzy młodzieży 
w wieku 16-17 lat na temat chorób cywilizacyjnych, 
sposobów zapobiegania im, a przede wszystkim na temat 
roli wysiłku fizycznego w profilaktyce wybranych chorób 
cywilizacyjnych. Dane te skonfrontowano z podejmowaną 
przez nich aktywnością ruchową.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowili uczniowie obojga płci I 

Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim. 
Łącznie badaniu poddano 122 osoby, z czego kobiety 
w liczbie 77, stanowiły 63% ogółu badanych zaś 45 
mężczyzn stanowiło 37% badanych) w wieku 16-17 lat.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą 
kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, 
zawierającego w części I: 22 pytania zamknięte, w części 
II – 7 pytań z Międzynarodowego Kwestionariusza 
Aktywności Fizycznej – IPAQ [10]. Udział młodzieży w 
ankiecie był dobrowolny i anonimowy. 

Pytania pierwszej części ankiety podzielono na kilka 
części:

Dane respondentów (płeć, wiek, waga, wzrost) oraz 1. 
ich subiektywna ocena własnej wagi, stanu zdrowia, 
sprawności fizycznej.
Pytania oceniające stan wiedzy z zakresu: 2. 

chorób cywilizacyjnych;• 
roli wysiłku fizycznego w profilaktyce i leczeniu • 
chorób układu krążenia, cukrzycy, niektórych 
nowotworów, osteoporozy;
wybranych parametrów optymalnego wysiłku • 
fizycznego (częstotliwości) oraz zaleceń co do 
wykonywania ćwiczeń fizycznych w różnym wieku 
i stanie zdrowia.

Pytania dotyczące: pozaszkolnej aktywności sportowej 
badanej młodzieży, rodzajów uprawianych dyscyplin, 
dostępności boisk, basenów, klubów i innych obiektów 
sportowych w najbliższej im okolicy.

Pytania dotyczące źródeł i zakresu wiedzy na temat 
profilaktyki i promocji zdrowia oraz wzoru w kwestii 
postaw prozdrowotnych.

Drugą część ankiety tworzył Międzynarodowy 
Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – IPAQ (w wersji 
skróconej) [10]. Dotyczy on aktywności ruchowej 
wykonywanej w przeciągu ostatnich 7 dni i określa  m.in.:

czas umiarkowanego wysiłku,• 

czas intensywnego wysiłku,• 
czas spędzony w pozycji siedzącej.• 

Poziom aktywności fizycznej obliczony został 
na podstawie współczynników, które odpowiadały 
poszczególnym rodzajom aktywności. Każdą z nich wyrażono  
w jednostkach MET – Metabolic Equivalent of Work, minuty/
tydzień. MET uzyskano mnożąc współczynnik dotyczący 
danej aktywności, przez ilość dni na nią przypadający oraz 
czas trwania (minuty/tydzień). Wartość współczynnika MET 
dla chodzenia wynosiła 3,3, dla aktywności umiarkowanej – 
4,0, a dla aktywności intensywnej 8,0.

Po zsumowaniu wyników wysiłków związanych 
z różnymi aktywnościami (pobytem w szkole, pracą/
pobytem w domu, lokomocją, dobrowolną aktywnością 
ruchową) otrzymuje się wartość jednostek MET w min/
tydz. Otrzymujemy też całkowity czas spędzony w 
pozycji siedzącej.

Zależność pomiędzy wiedzą na temat chorób 
cywilizacyjnych a poziomem aktywności fizycznej 
określono za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. 
Różnice pomiędzy frakcjami odpowiedzi w ankiecie 
określono za pomocą testu Chi2. Jako istotne przyjęto 
wartości na poziomie p<0.05.

Wyniki
Ponad 60% badanych masę swojego 

ciała oceniła jako prawidłową, jednak  
w przypadku 1/3 z nich nie znalazło to potwierdzenia 
przy wyliczaniu wskaźnika BMI. Aż 20% dziewcząt z 
BMI poniżej 18,5 swoją wagę ocenia jako prawidłową, 
27% znajduje się w dolnym zakresie normy, a 13% 
uważa, że masa ich ciała nie była prawidłowa, mimo, że 
wskaźnik BMI na to wskazuje (ryc. 1). Zjawiska tego nie 
zaobserwowano w grupie mężczyzn. Biorąc pod uwagę 
fakt, że jedną z chorób szczególnie często występujących 
wśród młodych kobiet jest anoreksja, takie wyniki mogą 
być sygnałem ostrzegawczym. 

Analiza przedstawionych danych wykazała, że 
młodzież ma dużą wiedzę na temat roli wysiłku 
fizycznego w profilaktyce zdrowotnej (tab. 1 i 2). 
Najsłabiej przedstawia się wiedza młodych ludzi na 
temat samych chorób cywilizacyjnych. Tylko co piąty 
ankietowany potrafił zaznaczyć przynajmniej 6 z 10 
wymienionych chorób cywilizacyjnych (ryc. 2).  Pewnym 
wytłumaczeniem może być fakt, że 2/3 respondentów 
przyznaje, że ich wiedza na temat profilaktyki i promocji 
zdrowia jest niewystarczająca, a 70% ankietowanych 
chciałoby ten stan zmienić.

Co zastanawiające nie wykazano żadnej istotnej 
statystycznie różnicy pomiędzy deklarowanym przez 
młodzież stanem wiedzy, a jej rzeczywistym poziomem 
zweryfikowanym w ankiecie. W większości przypadków 
nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między 
stanem wiedzy, a pozaszkolną aktywność ruchową 
młodzieży (p>0,05). 

Jedyna istotna statystycznie różnica zaistniała 
w grupie mężczyzn (p<0,05), którzy wykazali się 
dobrą (przynajmniej 5-6 poprawnych odpowiedzi) 
znajomością roli wysiłku fizycznego w zapobieganiu 
i leczeniu niektórych chorób, sami chętniej brali udział 
w pozaszkolnych zajęciach sportowych przynajmniej 



91

2012

10
dwa razy w tygodniu. Grupa mężczyzn, która wskazała 
mniej niż 5 poprawnych odpowiedzi, praktycznie nie 
brała udziału w zajęciach sportowych poza lekcjami 
wychowania fizycznego.

Prawie 80% dziewcząt i niemal wszyscy chłopcy 
wymienili aktywność fizyczną jako jeden z trzech 
najważniejszych czynników wpływających na stan 
zdrowia człowieka. W przypadku ¾ grupy dziewcząt 
wiedza ta nie wpływa na  zachowania prozdrowotne i 
nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie aktywności 
sportowej poza lekcjami wychowania fizycznego. W 
grupie chłopców zaobserwowano bardziej korzystne 
tendencje. Tylko co trzeci  z nich nie bierze udziału w 
pozaszkolnych zajęciach sportowych. W obu grupach 
nie wykazano istotnej statystycznie różnicy (p>0,05) 
pomiędzy wiedzą a praktyką.

Na podstawie drugiej części ankiety (kwestionariusza 
IPAQ) otrzymano wyniki określające poziom aktywności 
badanej młodzieży (rycina 3). Niepokojący jest fakt, że 
blisko połowa kobiet wykazała niewystarczający poziom 
aktywności fizycznej. 

W grupie chłopców dane wyglądają dużo korzystniej, 
prawie ¾ z nich reprezentuje wysoki lub wystarczający 
poziom aktywności fizycznej. Młodzież badanej grupy 
spędzała średnio 6 godzin dziennie w pozycji siedzącej i 
w tej kwestii nie wykazano istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy kobietami i mężczyznami. Analiza statystyczna 
dowiodła jednak, że pomiędzy grupami wystąpiło istotne 
statystycznie zróżnicowanie w zakresie liczby dni 
przeznaczanych na intensywną (p=0,002) i umiarkowaną 
(p=0,01) aktywność fizyczną oraz każdorazowo czasu 
przeznaczanego na intensywną aktywność fizyczną 
(p=0,007). We wszystkich tych parametrach w badanej 
grupie, mężczyźni charakteryzowali się większą 
aktywnością niż kobiety.

Dyskusja
Fizjologiczne efekty odpowiedniego treningu 

kardiologicznego doprowadzają do: opóźnienia rozwoju 
chorób układu krążenia, zmniejszenia śmiertelności 
wskutek ostrych incydentów sercowych, skracają czas ich 
leczenia. Skutkiem czego jest  wydłużenie i poprawa jakości 
życia [11]. Praca Wosik-Erenbek [12] ocenia skuteczność 
prewencji miażdżycy i choroby wieńcowej w okresie 
rozwojowym. W publikacji w bardzo wyraźny sposób 
podkreślono rolę aktywności fizycznej w zapobieganiu 
chorobom układu krążenia. Do podobnych konkluzji 
doszli Szmit i Filipiak [13], którzy podają że odpowiedni 
wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na ograniczenie 
wstępowania czynników ryzyka chorób serca, łagodzi 
ich objawy oraz redukuje śmiertelność. Trojanowski [14] 
podkreśla, że wysiłek fizyczny jest wciąż mało docenianą 
formą leczenia cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych, 
z czym zgadzają się inni autorzy [4, 15] zapewniając, że 
podstawą profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych 
jest skuteczne zachęcanie społeczeństwa do prowadzenia 
aktywnego trybu życia. Również Wojtczak [16], podając 
czynniki ryzyka zdrowotnego chorób układu krążenia, na 
pierwszym miejscu wymieniła małą aktywność fizyczną.

W pracy zespołu Skorupskiej [17] autorzy odpowiadają 
na pytanie czy sport przynosi korzyści zdrowotne dla chorych 

na cukrzycę.  Według nich aktywność fizyczna umożliwia 
powstrzymanie rozwoju cukrzycy typu 2 u osób, u których 
występują czynniki ryzyka oraz spowalnia progresję 
stanu przedcukrzycowego w kierunku cukrzycy. W grupie 
badanych nastolatków niemal połowa nie podejmuje 
żadnej aktywności fizycznej poza lekcjami wychowania 
fizycznego. Znamienne, że znakomitą większość 
niećwiczących stanowią kobiety (ponad 80%). Podobne 
zachowania sprzeczne z zachowaniami prozdrowotnymi 
wśród polskiej młodzieży zaobserwowali inni badacze. 
W badaniach Śliża, który oceniał aktywność fizyczną 
młodzieży szkół średnich w południowo-wschodniej 
Polsce, ponad połowa ankietowanych ograniczała swoją 
aktywność ruchową do lekcji wychowania fizycznego. 
Również i w tym przypadku największy odsetek 
niećwiczących stanowiły kobiety [18]. Marcysiak i 
współautorzy, których badania dotyczyły aktywności 
fizycznej i zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży 
z powiatu ciechanowskiego, wykazali zależność między 
aktywnością fizyczną a płcią, potwierdzając tendencję 
do większej aktywności ruchowej wśród mężczyzn 
[19]. Również Maniecka-Bryła i współautorzy [20], w 
badaniach dotyczących występowania czynników ryzyka 
chorób układu krążenia u młodzieży szkolnej, potwierdzili, 
że niski poziom aktywności fizycznej charakteryzuje 
niemal połowę respondentów.

Badania własne prowadzone w ramach niniejszej 
pracy nie wykazały istotnego z punktu widzenia 
statystyki wpływu żadnego ocenianego czynnika 
na aktywność prozdrowotną badanych. W pracy 
poszukiwano także zależności między stanem wiedzy o 
zalecanych zachowaniach prozdrowotnych, aktywnością 
fizyczną rodziców, kontaktem z zagadnieniami 
profilaktyki i promocji zdrowia, masą ciała, płcią oraz 
dostępnością obiektów sportowych w najbliższej okolicy. 
Zastanawiające, że żaden z tych czynników nie okazał się 
być w tej sytuacji determinującym. Cieślik i współautorzy 
[21] w swoich badaniach również stwierdzili, że czynniki 
takie jak płeć, miejsce zamieszkania, sytuacja materialna, 
masa ciała, w większości przypadków nie były zmiennymi 
różnicującymi. Także badania przeprowadzone przez Śliża 
oraz potwierdzają brak wpływu płci na postawę młodych 
osób. Co więcej, badania Marcysiak potwierdzają 
także brak zależności tych czynników z masą ciała 
respondentów. Śliż ukazał ponadto brak zależności z 
wielkością ośrodka miejskiego stwierdzając jednocześnie 
zależność z sytuacją materialną i promocją zdrowego 
stylu życia w regionie [18, 19]. 

Każda choroba niesie za sobą określone skutki finansowe, 
które można by traktować jak cenę poprzedzających 
ją zaniedbań zdrowotnych. Profilaktyka i promowanie 
zdrowia są więc zyskiem zarówno dla pojedynczych osób 
czy ich rodzin jak i całego społeczeństwa. Są one jedynymi 
metodami, które umożliwiają osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu zdrowia [22]. Programy prewencyjne 
skierowane do dużej grupy młodzieży w szkołach będą 
wpływały na zmniejszenie liczby występowania chorób 
cywilizacyjnych w społeczeństwie [12]. 

Wszystkie te zagadnienia podkreślają 
ważność problematyki promocji  
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Ryc. 1  Ocena prawidłowości masy ciała w badanej grupie dziewcząt.

Ryc. 2. Wiedza badanych nt. chorób cywilizacyjnych, liczba poprawnych odpowiedzi z 
uwzględnieniem podziału na płeć.
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Tab. 1 

Opinia badanych nt. możliwości zapobiegania niektórym chorobom cywilizacyjnym poprzez  
wysiłek fizyczny, odpowiedzi z uwzględnieniem podziału na płeć

Treść pytania  
Płeć

Ogółem
Mężczyzna Kobieta

Czy uważasz, że 
systematyczny i odpowiednio 
dobrany wysiłek fizyczny 
może zapobiegać niektórym 
chorobom niezakaźnym (np. 
choroby układu krążenia, 
cukrzyca)?

nie
Liczebność 6 7 13

% danej płci 14,0% 9,5% 11,1%

tak
Liczebność 37 67 104

% danej płci 86,0% 90,5% 88,9%

Ogółem
Liczebność 43 74 117

% danej płci 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 2 
Wiedza badanych nt. częstotliwości stosowania ćwiczeń fizycznych jako czynnika profilaktycznego, odpowiedzi z 

uwzględnieniem podziału na płeć

Treść pytania  
Płeć

Ogółem
Mężczyzna Kobieta

Twoim zdaniem 
ćwiczenia fizyczne 
należy wykonywać:

niepoprawna odpowiedź
Liczebność 11 18 29

% danej płci 25,6% 23,7% 24,4%

poprawna odpowiedź
Liczebność 32 58 90

% danej płci 74,4% 76,3% 75,6%

Ogółem
Liczebność 43 76 119

% danej płci 100,0% 100,0% 100,0%

Ryc. 3. Poziom aktywności fizycznej badanej grupy na podstawie kwestionariusza IPAQ.
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i profilaktyki zdrowia, a uzyskane w pracy wyniki poprzez 
wskazanie słabych punktów mogą stać się przyczynkiem do 
dyskusji na temat optymalizacji działań w tym zakresie.

Wnioski
Badana młodzież w wieku 16-17 lat wykazała niski 1. 
poziom wiedzy w zakresie chorób cywilizacyjnych, 
mimo, że według założeń programowych uczniowie 
szkoły ponadgimnazjalnej powinni zostać zaznajomieni 
z chorobami cywilizacyjnymi, przede wszystkim z 
chorobami układu ruchu, układu krążenia, otyłością. 
Badana grupa zaprezentowała zdecydowanie wyższy 2. 
poziom wiedzy na temat roli wysiłku fizycznego 
w profilaktyce zdrowotnej. Posiadana wiedza 
nie determinowała zachowań prozdrowotnych 
respondentów. 
Badania nie wykazały istotnego statystycznie wpływu 3. 
wiedzy o zalecanych zachowaniach prozdrowotnych, 
aktywności fizycznej rodziców, kontaktu z zagadnieniami 

profilaktyki i promocji zdrowia, masy ciała, płci oraz 
dostępności obiektów sportowych w najbliższej okolicy 
na aktywność prozdrowotną badanych.
Niemal połowa badanych nie podejmuje żadnej 4. 
aktywności fizycznej poza lekcjami wychowania 
fizycznego. Poziom aktywności fizycznej badanych 
kobiet w wieku 16-17 lat jest niezadowalający, 
podczas gdy mężczyzn kształtuje się na poziomie 
wystarczającym bądź wysokim. 
Większość badanych uczniów swój poziom wiedzy z 5. 
zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ocenia jako 
niedostateczny. Respondenci wyrazili chęć uzupełnienia 
edukacji w tym zakresie. Wyznacza to poniekąd dalszy 
kierunek poszukiwań badawczych, które być może 
pozwoliłyby, na określenie przyczyn takiego dysonansu 
a w efekcie pozwoliły podjąć skuteczne działania 
zmierzające do zmiany tego niekorzystnego stanu 
rzeczy.
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Stan cech morfologicznych i zdolności motorycznych dziewcząt 
uczestniczących w zajęciach tańca nowoczesnego

Mirosława Cieślicka1, Marek Napierała1, Wiesława Pilewska1, Sergii Iermakov2

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz1, Polska  
Instytut Kultury Fizycznej, Charków Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny2, Ukraina

Аnnotation:
Cieslicka Miroslawa, Napierala 
Marek, Pilewska Wieslawa, Iermakov 
Sergii. Status of morphological and 
motor skills of girls participating 
in modern dance classes. Dancing 
in human life has existed since 
ancient times. Created by the need 
to express feelings, mental stress 
relieving. It is a means of interpersonal 
communication, form of recreation 
improves physical fitness of every 
one. For several years, raises an 
unusual interest in children. To taste 
dance adventure people join to Urban 
Houses of Culture, dance clubs, where 
they can leverage the interests and 
passions. The study was conducted in 
two research groups- 20 girls dancing 
in a dance studio Born2Dance and 
20 girls having no contact with dance 
classes from Primary School No 3 
in Toruń, testing for morphological 
features such as: weight, body height 
and motor abilities with 6 samples 
Eurofit test. The findings, which have 
been subjected to two study groups, 
were processed statistically and 
calculated: Rohrer index, the index 
Mollison, the arithmetic mean, square 
deviation, differences between the 
mean as well as the significance of 
differences for independent samples 
for makrogroup. In an attempt to 
abdominal muscle strength testing 
dancers have achieved worse results 
than untrained girls. Dancing to a large 
extent contribute to the improvement 
of physical fitness, development of all 
motor abilities and has a positive effect 
on the morphological characteristics of 
girls.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Пілевська Веслава, Єрмаков 
Сергій.  Стан морфологічних ознак 
і рухових здібностей дівчат, що 
займаються сучасними танця-
ми. Танець в житті людини існує від 
якнайдавніших часів. Танець виник 
завдяки потребі вираження відчуттів 
і душевної рівноваги. Танець є засо-
бом комунікації між людьми і фор-
мою рекреації, що поліпшує фізичну 
підготовку будь-якої людини. Вже 
багато років танець викликає незви-
чайну зацікавленість серед дітей. Ті  
хто бажає пізнати смак пригод в танці 
можуть займатися в міських будинках 
культури, танцювальних клубах, в яких 
вони можуть реалізувати свої інтереси 
і пристрасні захоплення. Дослідження 
проведене в двох дослідницьких гру-
пах по 20 дівчат в кожній. Одна гру-
па займалася в танцювальній студії 
Born2Dance.  Друга група з учнів школи 
номер 3 в Торуне не займалася танця-
ми. Порівнювалися такі показники  як: 
маса, зрост, рухові здібності в 6 спробах 
тесту Еврофіт. Результати досліджень 
піддавалися статистичній обробці. 
Були розраховані індекс Rohrera, 
індекс Mollisona, середнє арифме-
тичне, відхилення відмінностей між 
середніми і значущість відмінностей 
для незалежних груп вибірок. Ре-
зультати досліджень сили черевного 
преса танцюристів були краще, ніж 
у непідготовлених дівчат. Встанов-
лено, що заняття танцями в значній 
мірі сприяють поліпшенню фізичної 
підготовки, розвитку рухових навиків і 
позитивно впливають на морфологічні 
характеристики дівчат.

Чеслинска Мирослава, Напиерала Ма-
рек, Пилевска Веслава, Ермаков Сергей. 
Состояние морфологических признаков 
и двигательных способностей девушек, 
занимающихся современными танца-
ми. Танец в жизни человека существует 
от древнейших времен. Танец возник бла-
годаря потребности выражения чувств и 
душевного равновесия. Танец является 
средством коммуникации между людьми 
и формой рекреации, улучшающей физи-
ческую подготовку любого человека. Уже 
много лет танец вызывает необыкновен-
ную заинтересованность среди детей. Же-
лающие познать вкус приключений в танце 
могут заниматься в городских домах куль-
туры, танцевальных клубах, в которых они 
могут реализовать свои интересы и страст-
ные увлечения. Исследование проведено 
в двух исследовательских группах по 20 
девушек в каждой. Одна группа занима-
лась в танцевальной студии Born2Dance.  
Вторая группа из учеников школы номер 3 
в Торуне не занималась танцами. Сравни-
вались такие показатели  как: масса, рост, 
двигательные способности в 6 попытках 
теста Еврофит. Результаты исследований 
подвергались статистической обработке. 
Были рассчитаны индекс Rohrera, индекс 
Mollisona, среднее арифметическое, от-
клонение различий между средними и зна-
чимость различий для независимых групп 
выборок. Результаты исследований силы 
брюшного пресса танцоров были лучше, 
чем у неподготовленных девушек. Установ-
лено, что занятия танцами в значительной 
степени способствуют улучшению физиче-
ской подготовки, развитию двигательных 
навыков и оказывает положительное влия-
ние на морфологические характеристики 
девушек.

Key words:
dance, motor, skills, physical, tests, 
fitness.

танець, руховий, навики, фізичний, 
тест, фітнес. 

танец, двигательный, навыки, физичес-
кий, тест, фитнес.

Wstęp1

Taniec towarzyszył człowiekowi już od początków jego 
istnienia. Uważa się iż to właśnie on był pierwsza formą 
sztuki, którą zajmował się człowiek, a ciało stanowiło 
instrument dzięki któremu ukazywał swoje emocje i 
przeżycia. Dla wielu ludzi taniec to tylko kombinacja 
kroków i gestów wykonywana w rytmie muzycznym, 
miłą forma spędzenia wolnego czasu. Taniec to przede 
wszystkim sztuka wyrażania wielu przeżyć i emocji. 
Wpływa korzystnie na sprawność fizyczną, samopoczucie 
oraz uważany jest za pierwszy środek komunikacji 
międzyludzkiej. Jest przede wszystkim połączeniem 
ciała i duszy w jedna całość, terapią na stres i złe chwile. 
Ruch w życiu człowieka stanowi bardzo ważny element. 
Tańcząc nie tylko ma wiele radości i satysfakcji, ale 
również przełamuje wiele barier, zapomina o problemach 
w otaczającej go rzeczywistości. Dzięki zajęciom 
tanecznym dzieci rozwijają swoje zainteresowania, 
pasje i inwencje twórczą, rozwijają samorealizację i 

© Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Wiesława Pilewska,  
  Sergii Iermakov, 2012

budują własną indywidualność [7]. W dzisiejszych 
czasach na polskim rynku jest wiele klubów tanecznych 
rozpowszechniających taniec nowoczesny począwszy 
od Hip- Hopu, Disco Dance, Break Dance, które cieszą 
się wielkim uznaniem wśród dzieci i młodzieży. Mimo 
wielu różnic między tańcem a dyscyplinami sportowymi 
odnaleźć można znaczącą współzależność- aktywność 
ruchową, która jest niezbędna w życiu dziecka [3,4]. Celem 
badań była próba wykazania sprawności fizycznej jak i 
stanu cech morfologicznych dziewcząt uczęszczających 
na zajęcia taneczne i porównanie jej ze sprawnością 
fizyczną dziewcząt nietrenujących. 

Materiał i metody
 Badaniom poddane zostały 20 dziewcząt należące 

do zespołu Fix oraz Fan. Dziewczęta mają po 10 lat 
i uczęszczają na zajęcia taneczne od 2009 roku, 2 razy 
w tygodniu po 1,5 h. Większość z nich bierze udział w 
zajęciach sportowych pozalekcyjnych rekreacyjnie lub 
z dyscyplin sportowych takich jak: piłka koszykowa i 
piłka siatkowa. Rozwój fizyczny dzieci określono na 
bazie najbardziej istotnych cech somatycznych jakimi są: 
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wysokości i masa ciała. Dwie cechy zostały zmierzone 
przy pomocy wagi lekarskiej z dokładnością do 0,1 
cm (wysokość ciała) oraz 10 g (masa ciała). Zdolności 
motoryczne dzieci określono na podstawie Europejskiego 
Testu Sprawności Fizycznej- EUROFIT. Test składa się z 
9 prób, na podstawie których można oszacować stopień 
sprawności i rozwój zdolności motorycznych dzieci. W 
przedstawionej pracy wykorzystano 6 prób na podstawie 
których przebadano porównywane grupy. Wyniki badań 
poddano obróbce statystycznej i obliczono: smukłość 
sylwetki ciała – wskaźnikiem Rohrera, zróżnicowanie 
dwu grup – wskaźnikiem Mollisona. W celu ustalenia 
statystycznej istotności różnic obliczono: średnią 
arytmetyczną, średnie odchylenie kwadratowe, Różnicę 
między średnimi, Istotność różnic dla prób niezależnych 
dla makrogrup.

Wyniki
Wysokość ciała to nic innego jak podstawowa cecha 

wielkości każdego osobnika, oraz najrzetelniejszy miernik 
wzrastania organizmu. Systematyczny jego pomiar 
pozwala ocenić stan zdrowia jednostki, natomiast należy 
pamiętać iż cecha ta uzależniona jest genetycznie [5].

Rycina 1 przedstawia wyniki średnich wysokości 
ciała dziewcząt tańczących w Studio Born2Dance oraz 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3, nie mających 
styczności z zajęciami tanecznymi. Tancerki osiągnęły 
średnią wysokość 139,06 cm, dziewczęta nietańczące 
142,43. Różnica pomiędzy obiema średnimi wynosi 3,37 
cm przy u = 4,49 i jest istotna statystycznie na poziomie 
1%. Z badań wynika, iż na zajęcia taneczne uczęszczają 
nieco niższe dziewczęta.

Masa ciała to drugi bardzo ważny miernik 
stanu biologicznego danego osobnika, służący 
scharakteryzowaniu takich procesów jak: wzrastanie 
i dojrzewanie. Na masę składa się wiele czynników: 
masa mięśniowa, kościec, tkanka tłuszczowa, ale zależy 
również od predyspozycji genetycznych, trybu życia [5]. 

Na rycinie 2 zamieszczono średnie wyniki masy ciała 
dwóch grup badawczych. Średnia masa ciała dziewcząt 
tańczących wynosi 30,08 kg, natomiast dziewcząt nietań-
czących 35,08. Różnica pomiędzy średnimi dwóch war-
tości wynosi 5,59kg. Różnica okazała się statystycznie 
istotna na poziomie 1% (u=5, 04). Wynika iż systema-
tyczny trening oraz ruch taneczny wpływa korzystnie na 
sylwetkę dziewcząt. 

Rycina nr 3 obrazuje zestawienie procentowe typów 
budowy według wskaźnika Rohrera dziewcząt nie 
mających styczności z zajęciami tanecznymi. Oceniając 
typologię budowy ciała wśród 20 uczennic najliczniej 
reprezentowany jest typ leptosomatyczny – 12 uczennic 
(60%), na drugim miejscu występuje typ atletyczny –7 
uczennic (35%), natomiast najrzadziej występuje typ 
budowy pikniczny –1 uczennica (5%).

Pomiary zamieszczone na rycinie numer 4 wskazują, 
iż wśród dziewcząt tańczących zdecydowanie przeważa 
typ budowy leptosomatyczny- 17 uczennic ( 85%) , typ 
atletyczny posiadają 3 tancerki (15%), a typ pikniczny nie 
występuje.

 Pierwsza badana cecha motoryczna to gibkość, 
która była sprawdzana podczas skłonu tułowia w przód, 

wyciągając ręce jak najdalej przed siebie po powierzchni 
blatu. Badani wykonywali tę próbę wykorzystując skrzynie 
o długości 35 cm, wysokości 32 cm. Próba wykonywana 
była dwukrotnie, z czego lepszy wynik został odnotowany 
i brany pod uwagę.

Ryc.5 przedstawia wyniki pomiarów gibkości 
porównywanych grup badawczych. Średnia arytmetyczna 
wyników gibkości dziewcząt uczęszczających na zajęcia 
taneczne wynosi 21,24cm , zaś średnia wyników dziewcząt 
nietańczących 19,45cm. Różnica między średnimi wynosi 
1.79 cm. Z analizy danych można wysunąć wniosek, iż 
tancerki ze studia tanecznego posiadają większą gibkość 
ciała niż dziewczęta nietrenujące ze Szkoły Podstawowej 
nr 3, lecz różnica ta nie jest istotna statystycznie (u=1,73). 

Kolejna badana zdolność motoryczna to wytrzymałość, 
która była sprawdzana podczas zwisu na drążku. Bardzo 
istotne było, aby podczas tej próby ramiona badanych 
dwunastolatków były ugięte w stawach łokciowych, a 
broda znajdowała się nad drążkiem.

Dziewczęta uczęszczające na zajęcia taneczne 
osiągnęły średni czas zwisu na drążku 81,88s, dziewczęta 
nie mające styczności z tańcem 70,79s. Różnica średnich 
wynosi w tej próbie 11,09 s. Konfrontując średnie wyniki 
badanej cechy należy stwierdzić, iż dziewczęta tańczące 
posiadają większą wytrzymałość mięśniową ramion i 
barków niż dziewczęta nietrenujące, a różnica ta jest 
statystycznie istotna na poziomie 5%. 

Trzecia próba miała określić wytrzymałość mięśni 
brzucha w siadach z leżenia tyłem w czasie 30 sekund z 
pomocą partnera.

Średnie wyniki podczas próby wytrzymałości mięśni 
brzucha odczytać można z ryciny 6. Wskazują one, 
iż dziewczęta nietrenujące posiadają wyższy poziom 
wytrzymałość niż tancerki ze szkoły tańca, osiągając 
średnia wyników 20,2 powtórzeń. Tancerki zdobyły w 
tej próbie nieco słabszy wynik 19,45 powtórzeń. Różnica 
pomiędzy średnimi wynosi 0,75 i okazała się statystycznie 
nieistotna.

Czwartą próbą Testu Eurofit jaką zostały poddane 
dwie grupy badawcze, była próba porównania zdolności 
szybkościowych. Zadaniem badanych było pokonanie 
pełnych pięciu cykli- 5 x 10 m w jak najkrótszym czasie 
z dokładnością do 0,1 s. Każdy wynik został na koniec 
pomnożony x 10 oraz zestawiony do porównania.

Rycina 7 przedstawia charakterystykę pomiaru 
szybkości oraz zwinności dwóch grup- dziewcząt 
tańczących oraz nietańczących. Tancerki wykazały się 
lepszą szybkością osiągając wynik 230,6 s, dziewczęta 
porównywane 249,1 s. Różnica pomiędzy średnimi dwóch 
grup badawczych wynosi 18,5 s i jest statystycznie istotna 
na poziomie 5%.

 Kolejną badaną cechą motoryczną jest skoczność, 
która była badana podczas skoku w dal z miejsca. Badane 
grupy miały możliwość wykonania zadania 3 razy z czego 
najlepszy wynik został odnotowany i brany pod uwagę. 

Rycina 8 prezentuje wyniki próby skoczności. 
Dziewczęta ze studia tańca Born2Dance osiągnęły średnią 
wyników 148,1cm, dziewczęta nietańczące 144,445cm. 
Różnica pomiędzy średnimi wynosi 3,66 cm i jest 
statystycznie istotna na poziomie 1%. Próba ta wykazała 
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Tabela 1. Wysokość ciała badanych

Tancerze
 N X  δ  D  u

 20  139,06   2,21
 3,37  4,49

Nietańczący   20  142,43  2,55

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 2. Masa ciała badanych

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   30,08   3,09
 5,59  5,04

Nietańczący   20  35,67  3,90

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69 

Ryc. 1. Badane wartości wysokości ciała badanych [cm]

Ryc. 2 Badane wartości masy ciała badanych [kg].
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Tabela 3. Wskaźnik smukłości ciała badanych

Typ budowy – wskaźnik Rohrera
 Tancerze  Nietańczący

N % N %

 typ leptosomatyczny:   x – 1,28 12 60 17 85

 typ atletyczny:   1,29 – 1,47 7 35 3 15

 typ pykniczny:   1,47 – x 1 5 - -

Ryc. 3. Procentowe zestawienie typów budowy ciała dziewcząt nietańczących według wskaźnika Rohrera.

Ryc. 4 Procentowe zestawienie typów budowy ciała dziewcząt tańczących w studiu tanecznym Born2Dance.

Ryc. 5. Badane wartości gibkości ciała [cm] 
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Tabela 4. Charakterystyka liczbowa gibkości badanych 

Tancerze
 N  X  δ  D  u

  20   21,24   2,72
 1,79  1,73

Nietańczący   20  19,45  3,67

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa wytrzymałości mięśni ramion badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   81,88   13,40
 11,09  2,37

Nietańczący   20  70,79  16,12

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa wytrzymałości mięsni brzucha badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   19,45   2,54
 0,75  0,79

Nietańczący   20  20,2  3,44

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 7. Charakterystyka liczbowa szybkości badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   230,6   10,17
 18,5  5,05

Nietańczący   20  249,1  12,83

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Ryc. 6 Badane wartości próby siły ( zwis na ugiętych ramionach [s])
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Ryc. 7. Badane wartości siły tułowia ( siad z leżenia)

Tabela 8. Charakterystyka liczbowa skoczności badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   148,1   4,14
 3,655  2,89

Nietańczący   20  144,445  5,82

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Tabela 9. Charakterystyka liczbowa szybkości ruchów kończyn górnych badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   149,44   2,90
 4,21  3,84

Nietańczący   20  145,23  3,96

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Ryc. 8. Badane wartości próby szybkości biegowej [s]
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Ryc. 9. Badane wartości skoczności ( skok w dal z miejsca [cm])

Ryc. 10. Badane wartości szybkości ruchów kończyn górnych (tapping [s])

więc, iż dziewczęta tańczące posiadają lepsze zdolności 
skocznościowe od dziewcząt nietańczących. 

 Kolejna próba Testu Eurofit pozwala określić 
zdolności szybkościowe w zakresie ruchów kończyn 
górnych w obu grupach dziesięciolatków. Zadaniem 
tych grup badawczych było dotykanie dwóch krążków 
25 razy oddalonych od siebie o 80cm sprawniejszą ręką. 
Z dwóch prób zaliczany zostawał lepszy wynik każdego 
badanego. 

Średnie wyniki badanych dziewcząt w tappingu rąk 
przedstawia rycina 16. Dziewczęta uczęszczające na 
zajęcia taneczne osiągnęły średnia wyników 148,19s, 
dziewczęta pozostałe 144,45 s. Różnica średnich wynosi 
4,21 s. Analizując te dwa pomiary możemy stwierdzić 
iż tancerki posiadają szybsze ruchy kończyn górnych niż 
dziewczęta, które nigdy nie miały do czynienia z tańcem. 
Różnica jest statystycznie istotna na poziomie 1%. 

Wykorzystując wskaźnik Mollisona, określono 
graficznie dymorfizm dotyczący zdolności motorycznych 

dziewcząt. Największa różnica pomiędzy wartościami 
znormalizowanymi wystąpiła dla zdolności szybkościowej 
( -1,44), oraz drugą z kolei różnice zaobserwowano w 
próbie określającej szybkość kończyn górnych- tapping’u 
(1,06).

Dyskusja i wnioski
Aktywność fizyczna jest jednym z wielu czynników 

warunkującym prawidłowy rozwój człowieka. Ma 
ogromne znaczenie zarówno w kształtowaniu naszej 
sprawności fizycznej, codziennym funkcjonowaniu, 
rozwiązywaniu zadań ruchowych w różnych sytuacjach 
życiowych wymagających użycia naszej siły, szybkości, 
zręczności oraz zwinności [1]. Taniec jako jedna z 
form aktywności wpływa korzystnie nie tylko na sferę 
biologiczna, ale również sferę psychiczną, pozwalając 
nam przeciwdziałać stresom oraz kompleksom [7]. 
Zainteresowanie rozwojem sprawności oraz zdolności 
motorycznych młodzieży przyczyniło się do pojawienia 
na przestrzeni ostatnich lat licznych badań naukowych 

148,1                  144,445  

dziewczęta tańczące 

dziewczeta nietańczące  

149  

148  

147  

146  

145  

144  

143  

142  

148,1                   144,445  

dziewczęta tańczące 

dziewczeta nietańczące

149  

148  

147  

146  

145  

144  

143  

142  



103

2012

10
Denisiuka [2,5,6]. Wyniki tych badań budzą niepokój, 
dowodząc iż młode pokolenie posiada coraz gorszą 
sprawność fizyczną. 

Celem niniejszej pracy była próba porównania cech 
morfologicznych oraz zdolności motorycznych dziewcząt 
tańczących w studio tanecznym Born2Dance oraz nie 
mających styczności z zajęciami tanecznymi ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Toruniu, a zarazem dokonanie 
oceny, czy taniec przyczynia się do kształtowania oraz 
polepszenia sprawności fizycznej u dziewcząt. 

Analizując różnice średnich wyników masy ciała 
dziewcząt obu grup badawczych, wysuwa się jeden istotny 
wniosek. Tancerki posiadają niższa masę ciała od dziewcząt 
nietańczących ze Szkoły Podstawowej nr 3. Należy 
również zauważyć, że w grupie przebadanych tancerek nie 
występuję typ budowy pikniczny. Systematyczne zajęcia 
taneczne w dużej mierze wpływają na poprawę sylwetki, 
obniżając tkankę tłuszczową. Badanie wysokości ciała 
dziewcząt wykazało, iż dziewczęta tańczące są niższe od 
dziewcząt nietrenujących. Przyczyny tego zjawiska mogą 
być różne. Intensywność treningu od najmłodszych lat 
może przyczynić się do zakłócenia rozwoju tej cechy, jak 
również przyswojenie danych kroków oraz poprawność 
ich wykonania w dużej mierze z większą łatwością 
przychodzi osobą niższym, co wiąże się z ich lepszą 
zwinnością i szybkością. 

Zastosowana metoda badawcza- jakim był Test 
Eurofit pozwolił zrealizować cel badań z przyjętymi 
na wstępie założeniami, odpowiedzieć na postawione 
wcześniej hipotezy oraz ostatecznie określić wnioski. 
Analiza wyników badań upoważnia do wyciągnięcia 
następujących wniosków weryfikujących:
1. Badane tancerki posiadają wyższy poziom gibkości 

ciała od dziewcząt nietrenujących. Zajęcia taneczne 
to nie tylko nauka kroków oraz ich wykonanie. 
Duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju ćwiczenia 

rozciągające pojawiające się w części wstępnej oraz 
końcowej zajęć. Tancerz od najmłodszych lat uczony 
jest jak przygotować swoje ciało by każdy jego ruch 
był płynny oraz poprawny technicznie.

2. Dziewczęta uczęszczające na zajęcia taneczne wykazują 
większą wytrzymałość mięśni ramion, natomiast 
posiadają gorszą wytrzymałość mięsni brzucha niż 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 3. Szybkie tempo 
dochodzące do 145 bpm w muzyce oraz intensywny 
ruch podczas trzy minutowej formacji doskonale 
kształtuje mięśnie ramion. Przeważająca ilość ćwiczeń 
rozciągających oraz kształtująca wytrzymałość mm 
ramion oraz kończyn dolnych na zajęciach tanecznych 
dominuje nad ilością ćwiczeń kształtujących mm 
brzucha. Przyczyną tego zjawiska może być również 
odchodzenie od ćwiczeń wzmacniających te partie 
mięśniowe u dziesięcioletnich dziewcząt, gdyż 
poprawność ich wykonania przysparza im ogromną 
trudność.

 3. Dziewczęta tańczące są szybsze oraz zwinniejsze 
od dzieci nietańczących. Systematyczny ruch 2 razy 
w tygodniu po 1,5 h kształtuje wszystkie zdolności 
motoryczne takie jak: skoczność, szybkość, gibkość, 
wytrzymałość, orientacje w przestrzeni, zwinność. 

4. Badane tancerki posiadają lepsze zdolności 
skocznościowe od dzieci nie mających styczności z 
zajęciami tanecznymi. Taniec nowoczesny, a przede 
wszystkim styl taki jak: Disco Dance opiera się na 
wszelkiego rodzaju skokach (pas sauté, chassé, pas 
echappé), wymachach kończyn dolnych. Nauka 
podstaw technicznych od najmłodszych lat zwiększa 
ruchomość w stawach jak również rozwija zdolności 
skocznościowe. 

5. Dziewczęta nietrenujące ze Szkoły Podstawowej 
okazały się wolniejsze w zakresie ruchów kończyn 
górnych. 

Rycina 11. Profil wartości znormalizowanych różnic wyników Testu Eurofit, określony wskaźnikiem Mollisona
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Tabela 10. Charakterystyka liczbowa wskaźnika Mollisona 

 Próba testu Eurofit X 1 X 2 δ2  Wynik

Gibkość ciała 21,24 19,45 3,67 0,49

Wytrzymałość mm ramion 81,88 70,79 16,12 0,69

Wytrzymałość mm brzucha 19,45 20,2 3,44 -0,22

Szybkość 230,6 249,1 12,83 -1,44

Skoczność 148,1 144,445 5,82 0,63

Tapping 149,44 145,23 3,96 1,06
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