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1

Анотація. Розглянуті особливості системи фізичного виховання, сформованої в Харківському національному педагогічному університеті, 
де на практиці реалізується ідея безперервної освіти: від дитячої школи до вищого учбового закладу. Показані переваги системи фізичного 
виховання в цих умовах, обумовлені можливістю перебудови змісту фізичного виховання на підставі використовування сучасних теорій 
навчання, виховання і розвитку особистості людини.
Ключові слова: система фізичного виховання, безперервна освіта.
Аннотация. Ажиппо А.Ю., Бутенко К.В., Лукин Б.П. Развитие системы физического воспитания в условиях непрерывного образова-
ния. Рассмотрены особенности системы физического воспитания, сформированные в Харьковском национальном педагогическом уни-
верситете, где на практике реализуется идея непрерывного образования: от детской школы раннего развития через специализированную 
экономико-правовую школу до высшего учебного заведения. Показаны преимущества системы физического воспитания в этих условиях, 
обусловленные возможностью перестройки содержания физического воспитания на основании использования современных теорий обуче-
ния, воспитания и развития личности человека.
Ключевые слова: система физического воспитания, непрерывное образование.
Annotation. Aghyppo A.Y., Butenko K.V., Lukin B.P. Development of the system of physical education in the conditions of continuous 
education. The features of the system of physical education, formed in the Folk Ukrainian academy, are considered in the article. The idea of 
continuous education will be realized in practice: from child’s school of early development through to higher educational establishment. The 
advantages of the system of physical education in these terms, conditioned by possibility of alteration of maintenance of physical education on the 
basis of the use of modern theories of teaching, education and development of personality of man, are shown.
Keywords: system of physical education, continuous education.
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Вступ. 
Соціальні проблеми в суспільстві тісно пов'язані 

з проблемами здоров'я нації. Тільки за останні десять 
років середня тривалість життя громадян України зна-
чно скоротилася: жінок — на 3-4 роки, чоловіків — на 
10-11 років. Зростання кількості захворювань студен-
тів близько 71 % пов'язано з малорухливим способом 
життя, а 90 % студентів мають істотні відхилення в 
стані здоров'я [12]. В цих умовах значно зростає роль 
фізичного виховання як одного з найефективніших за-
собів зміцнення і збереження здоров'я.

Здоров'я нації формується і закладається з 
перших днів життя дитини, а фізичне виховання грає 
в цьому надзвичайно важливу роль. Воно впливає не 
тільки на здоров'я і фізичний стан організму, що рос-
те, але і тісно пов'язано з психічним здоров'ям дити-
ни [2].

Проаналізуємо положення з фізичним вихо-
ванням дітей в нашій країні. В дитячих дошкільних 
закладах часто відсутні інструктори по фізичній куль-
турі, не вистачає відповідного устаткування, а іноді і 
спортивного залу. Під час прогулянок вихователі не 
завжди проводять рухові ігри, направлені на зміцнен-
ня фізичної складової здоров'я.

З приходом дитини в школу ситуація ще більше 
загострюється. Вже з перших класів уроки фізичної 
культури можуть замінюватися більш «важливими», 
на думку вчителя, предметами: рідною мовою, мате-
матикою і ін. Крім того, уроки можуть не проводитися 
і через відсутність вчителя фізичної культури, а та-
кож через не завжди обґрунтовані медичні звільнен-
ня від уроків фізичної культури, які дістають батьки 
з якнайкращих спонук. Саме на цьому етапі навчан-
ня у дитини починає формуватися переконаність в 
необов'язковості уроків фізичної культури. У вищо-
му учбовому закладі заняття фізичною культурою, як 
правило, закінчуються з останнім заліком по даному 
предмету.

У той же час, в період навчання дитини в шко-
лі, а потім і у Вузі ростуть його інтелектуальні запити 
і навантаження, слідством чого є збільшення психое-

моційної напруги, виникнення утомленості, що при-
водить до виникнення стресових ситуацій, неврозів, 
стану депресії або агресивності. В результаті форму-
ється негативне відношення не тільки до учбового за-
кладу, але і до процесу навчання в цілому.

Виправлення такої ситуації можливе тільки за 
умов зміни відношення до фізичної культури в учбо-
вих закладах і усвідомлення того, що виховання розу-
му і виховання тіла є єдиним нерозривним процесом 
[6].

Досягнення високих показників в системі під-
готовки гармонійно розвинених фахівців неможливе 
без наукового підходу до організації фізичного вихо-
вання як в школі, так і у ВУЗі. В основі такого під-
ходу повинні бути ідеї гуманізму, етики і педагогіки 
[5]. Відповідно з їх положеннями гуманістично орієн-
товане виховання не повинне ущемляти незалежність 
особистості, повинне спиратися на внутрішнє, при-
родне жадання людини до самовдосконалення, дава-
ти йому можливість вибору і самостійного дозволу 
питань, пов'язаних з фізичним самовдосконаленням.

На сучасному етапі розвитку суспільства гостро 
стоїть питання щодо переорієнтації підготовки фахів-
ців для конкретного робітника місця на виховання фа-
хівців, які мають високий рівень культури і мобільно 
діють в умовах динамічного суспільства і виробни-
цтва. У формуванні активного відношення фахівців 
до навколишньої дійсності фізична культура надає 
сприятливі можливості, а фізкультурне утворення сту-
дентів розглядається як положення особливої діяльної 
готовності до свідомого, цілеспрямованого викорис-
товування засобів і методів фізичної культури. Для 
досягнення цього необхідно змінити спрямованість 
фізичного виховання студентів, яке зараз зорієнтоване 
на забезпечення фізичного розвитку і фізичної підго-
товки, на становлення системи спеціальних знань, які 
дають можливість свідомо організовувати свою жит-
тєдіяльність.

До речі, проведені раніше дослідження в сис-
темі «викладач-студент» показали, що студенти на-
голошують на необхідності доброзичливості з боку 
педагогів, необхідності демократичних форм взаємос-
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тосунків викладачів і студентів, поважному відношен-
ні до студентів [11].

Спостереження за соціальною адаптацією мо-
лодих фахівців в трудовому колективі показали, що 
більш високий рівень фізкультурно-спортивної квалі-
фікації випускників сприяє кращій підготовці і більш 
ефективному використовуванню потенційних можли-
востей у виробничій діяльності молодих фахівців [3].

Протягом останніх років у фізичному вихован-
ні йде пошук нових концептуальних ідей і підходів [7, 
8, 13]. Система фізичного виховання, яка діє з радян-
ських часів в середніх і вищих учбових закладах, за-
раз зазнає ряд змін, направлених на її подальше вдо-
сконалення. Аналіз змін, які пропонуються, показує, 
що теоретично обґрунтовані пропозиції авторів не за-
вжди здійснюються на практиці з тих або інших при-
чин [1, 2, 4]. Такі зміни особливо необхідні у зв'язку з 
виникненням і подальшим розповсюдженням системи 
безперервної освіти.

З 2003 року система безперервної освіти апро-
бовується на базі Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г.С. Сковороди, факультет 
фізичної культури і Харківського обласного вищого 
училища фізичної культури і спорту. За цей період 
традиційна система фізичного виховання поступово 
мінялася, переслідуючи мету досягти істотних змін в 
світогляді учнів і студентів щодо фізичної культури і 
спорту, сформувати у них потребу в регулярних занят-
тях фізичною культурою і спортом, сприяти форму-
ванню всебічно розвиненої особистості [9, 10].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Існує необхідність корінних змін системи фі-

зичного виховання як в середній школі, так і у Вузі на 
підставі усвідомлення суті, цілей, задач, змісту педа-
гогічного процесу, діяльності вчителів фізичної куль-
тури і викладачів фізичного виховання. Це викликано 
розумінням того, що фізичне виховання не повинне 
зводитися тільки до компенсації недостатньої рухової 
активності, яка призводить до позбавлення індивіду-
альності учбово-виховного процесу, муштри і автори-
тарності, усереднюванню вимог щодо фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості учнів, відчуженню 
викладача і учня від учбової діяльності в цілому і один 
від одного зокрема. Вказані недоліки можна подолати 
тільки за умови перебудови фізичного виховання, пе-
реходу його до розвиненої, демократичної, гуманіс-
тичної системи, де щонайвищою цінністю є учень з 
його індивідуальними особливостями. В основі такої 
системи повинні бути ідеї розвитку, особистого під-
ходу, оптимізації і інтенсифікації учбово-виховного 
процесу. При цьому система фізичного виховання по-
винна створювати максимально сприятливі умови для 
розвитку не тільки фізичних здібностей, але і духо-
вних, моральних якостей студентів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Ми вважаємо, що якісна перебудова змісту фі-

зичного виховання повинна спиратися на принципи 
діяльного підходу, ідеї оптимізації і інтенсифікації 

учбового процесу на підставі використовування су-
часних теорій навчання, виховання і розвитку особис-
тості людини. Досягнення цієї мети може бути забез-
печено за допомогою рішення таких задач:

• спрямованість учбового процесу на всебічний 
розвиток особистості і її самовизначення під час твор-
чого оволодіння тими або іншими засобами рухової, 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності;

створення цілісного теоретичного уявлення щодо • 
фізичної культури як компоненту загальної 
культури людини шляхом оволодіння основами 
відповідних знань;
орієнтація процесу фізичного виховання на творче • 
освоєння засобів рухової діяльності, уміння за-
стосовувати їх при рішенні оздоровчих, освітніх 
і виховних задач;
виховання ціннісної орієнтації на фізичне і ду-• 
ховне вдосконалення особистості, виховання мо-
ральних і вольових якостей, формування потреби 
в систематичних заняттях фізичними вправами;
творче використовування різноманітних методів • 
і засобів навчання з урахуванням рівня рухової і 
психічної здібностей студентів, оволодіння ми-
стецтвом індивідуального підходу в навчанні і 
вихованні;
зростання вимог до викладачів фізичної культу-• 
ри, які повинні бути утвореними, мати високий 
рівень як загальної, так і фізичної культури, ба-
гатий духовний світ, інтелігентність; в них по-
винна бути сформована здатність співпереживати 
підопічним, прагнення зрозуміти мотиви їх 
поведінки, інтереси і внутрішній світ, уміння 
співробітничати з учнями в різноманітних видах 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності.
До теперішнього часу в ХНПУ сформована сис-

тема фізичного виховання, яка дозволяє максимально 
враховувати інтереси і потреби дітей всіх віків в рухо-
вій активності. Ця система відрізняється такими осо-
бливостями:

Уроки по фізичній культурі в ХОВУФКС і занят-1. 
тя по фізичному вихованню в ХНПУ проводять-
ся згідно крізній робочій програмі по фізичному 
вихованню учнів і студентів, яка розроблена ви-
кладачами на підставі базових учбових програм 
Міністерства освіти України.
Заняття по фізичній культурі в ХОВУФКС мають 2. 
свої особливості:
а) введення здвоєних уроків по фізичній куль-

турі, починаючи з восьмого класу, що дозволяє по-
ступово збільшувати фізичні навантаження, зробити 
уроки більш різноманітними і цікавими;

в) розвиток спортивно-масової роботи в ХО-
ВУФКС. Зараз успішно працюють такі спортивні 
секції: баскетбол, волейбол, настільний теніс, рухомі 
ігри, лижний спорт, шахи. До того ж, підтримується 
традиція спадкоємності шляхом залучення учнів стар-
ших класів в студентські спортивні секції і до участі в 
студентських змаганнях в академії.

Заняття по фізичному вихованню в ХНПУ про-3. 
водяться згідно системи, яка відпрацьовувалася 
протягом останніх років і яка передбачає відмову 
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від групового методу занять, який веде до творчої 
пасивності студентів, що особливо небажано 
у віці 17-25 років, коли процеси формування 
особистості проходять дуже бурхливо, має місце 
прагнення до активної, творчої діяльності, до 
високої сприйнятливості до всього нового і, на-
впаки, виявляється негативне відношення до 
рутинних проявів в заняттях. Основні ознаки 
запропонованої нами системи занять такі:
а) студенти безпосередньо звернені до багат-

ства форм і засобів фізичної культури. Заняття по фі-
зичному вихованню організовані по 11 видам спорту 
і спеціалізаціям: футбол, волейбол (дівчата) волей-
бол (хлопці), баскетбол (дівчата), баскетбол (хлоп-
ці), бадмінтон, атлетична гімнастика, аеробіка, степ-
аеробіка, настільний теніс, лікувальна фізкультура. 
Заняття у всіх групах включають загальну фізичну 
підготовку, спеціальну фізичну підготовку; перед-
бачається здача нормативів державного тестування в 
кожному семестрі;

б) розроблені, апробовані і упроваджені нор-
мативи по фізичному вихованню для студентів, що 
відносяться за станом здоров'я до спеціальної медич-
ної групи. Такі нормативи відсутні в багатьох Вузах;

в) розроблені, апробовані і упроваджені нор-
мативи для спеціалізованих груп залежно від виду 
спорту, які студенти здають один раз в рік додатково 
до нормативів державного тестування. Це стимулює 
студентів до досягнення кращих результатів у вибра-
ному ними виді спорту.

Створення спортивного клубу. Одним з основних 4. 
напрямів роботи клубу є формування збірних 
команд по різних видах спорту і підготовка їх 
для участі в змаганнях різного рівня, а також 
організація і проведення традиційних спортивних 
свят. Активна робота спортивного клубу сприяє 
популяризації ідей здорового способу життя і 
розповсюдженню розуміння необхідності занять 
фізкультурою і спортом.
Не можна не відзначити, що для багатьох учбових 5. 
закладів істотним чинником, який гальмує роз-
виток фізичного виховання, є недостатньо роз-
винена матеріально-технічна база і незадовільне 
фінансування. На відміну від них, в ХНПУ 
матеріально-технічна база постійно розвивається 
і удосконалюється. Зали і майданчик мають су-
часне спортивне устаткування, що дозволяє з 
успіхом вирішувати задачі, які стоять перед ви-
кладачами фізичного виховання.
Хотілося б відзначити, що відповідно до ці-

льової комплексної програми «Фізичне виховання — 
здоров'я нації», зміцнення здоров'я нації оголошено 
в Україні загальнонаціональною задачею. У зв'язку з 
цим, на нашу думку, було б доцільним і логічним по-
ставити питання про державну фінансову підтримку 
розвитку спортивної матеріально-технічної бази всіх 
учбових закладів незалежно від їх форми власності.

Висновки. 
Підводячи підсумки, можна виділити такі по-

зитивні моменти які сформовані на факультеті фізич-
ної культури:

процес навчання на всіх етапах направлений не на • 
запам'ятовування найбільшого об'єму знань по 
фізичній культурі, а на засвоєння основних пра-
вил активного і здорового життя, а також уміння 
його підтримки засобами фізичної культури і 
спорту;
підвищення вимог до викладачів, а саме, розвиток • 
у них відчуття нового в роботі, педагогічного так-
ту, знань в області свого предмету, уміння розви-
вати мислення, свободу і емоції учнів, формувати 
моральні, гуманістичні відносини, розвивати у 
учнів навики самостійного придбання знань по 
фізичній культурі і самостійних занять фізичними 
вправами;
учбовий процес у Вузі сприяє максимальній • 
самореалізації особистості і зорієнтований на 
індивідуальні схильності кожного студента, він на-
правлений на формування фізкультурно-освіченої 
особистості, що передбачає включення людини у 
фізкультурну діяльність через самостійний вибір 
системи занять;
перехід від системи управління до системи само-• 
врядування фізкультурною діяльністю, тобто на-
дання студентам «права на помилку» в процесі 
вибору виду індивідуальних занять і визначення 
серед них найприйнятнішого для себе;
перехід викладача і студента до технології • 
педагогічної співпраці, коли в ході спілкування 
відбувається співвідношення ціннісних орієнтацій, 
знань і досвіду педагога і студента, зміна світогляду 
студента щодо фізичної культури.
На факультеті фізичної культури ХНПУ про-

довжується подальша творча робота по формуванню 
особистісної фізичної культури студентів як частині 
їх загальної культури. Безперервна система освіти 
створює для цього всі можливості. В її рамках відбу-
вається необхідна демократизація управління фізич-
ним вихованням: розгортання самоврядування і само-
розвитку кафедри фізичного виховання; відмова від 
жорсткого управління зверху і передача ряду функцій 
вниз з одночасним підвищенням відповідальності 
кафедри щодо поліпшення організації фізичного ви-
ховання в учбовому закладі; створення, таким чином, 
гнучкої системи управління; надання кафедрі права 
вносити зміни в програму фізичного виховання при 
збереженні базового змісту освіти, що веде до розви-
тку варіативності і різноманітності педагогічних під-
ходів в рішенні задач фізичного виховання студентів; 
всебічне стимулювання творчих пошуків вчителів 
фізичної культури і викладачів фізичного виховання, 
вимога постійного підвищення їх кваліфікації і про-
фесійної майстерності, систематичного проведення 
науково-дослідних робіт в області фізичної культу-
ри; створення комфортного морально-психологічного 
клімату, доброзичливості у взаємостосунках між ад-
міністрацією, викладачами, студентами і їх батьками. 
Все це сприяє високій ефективності процесу вихован-
ня всебічно розвиненого майбутнього покоління гро-
мадян України.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку 
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системи фізичного виховання в умовах безперервної 
освіти.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ
Олена Андрєєва

Національний університет фізичного виховання і спорту України
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Анотація. Оговорюється проблема формування понятійно-категорійного апарата фізичної рекреації, оскільки при всій розмаїтості існуючих 
поглядів характерною рисою наукового пошуку в цьому напрямку є непогодженість у використанні окремих термінів і понять. Представ-
лено характеристики основних понять і базових категорій фізичної рекреації. Наступна робота з формування понятійного апарата фізичної 
рекреації дозволить створити відповідну програмно-нормативну термінологію, що відповідає загальновизнаним міжнародним нормам.
Ключові слова: поняття, категорії, фізична рекреація, вільний час, дозвілля, рекреаційна діяльність, ефект.
Аннотация. Андреева Елена. Характеристика базовых категорий физической рекреации. Обсуждается проблема формирования 
понятийно-категорийного аппарата физической рекреации, поскольку при всем разнообразии существующих взглядов характерной чертой 
научного поиска в этом направлении является несогласованность в использовании отдельных терминов и понятий. Представлены харак-
теристики основных понятий и базовых категорий физической рекреации. Последующая работа по формированию понятийного аппара-
та физической рекреации позволит создать соответствующую программно-нормативную терминологию, отвечающую общепризнанным 
международным нормам.
Ключевые слова: понятия, категории, физическая рекреация, свободное время, досуг, рекреационная деятельность, эффект. 
Annotation. Andreeva Elena. The performance of base classes physical recreation. In the article the author discusses the problem of development 
of conceptual categorical background for recreation. In the variety of current opinions the characteristic feature of scientifi c search in that direction 
are non-coordination in use of particular terms and concepts. Characteristics of primary concepts and basic category are presented. Successive work 
for formation of conceptual background for physical recreation allows to develop the program-normative terminology complying with international 
standards.
Key words: concepts, categories, physical recreation, leisure, recreational activity, effect.
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Вступ.
Поступ сучасної науки фізичного виховання 

характеризується значним зростанням уваги до про-
блематики фізичного виховання та рекреаційної ді-
яльності різних груп населення. Сфера рекреації від-
різняється динамізмом, розмаїтістю форм і напрямів 
діяльності, спрямована на максимальне задоволення 
різноманітних інтересів населення. Зважаючи на те, 
що сфера рекреації постійно розвивається, вона немає 
усталеного категорійно-понятійного апарату. 

Формування понятійно-категорійного апарату 
фізичної рекреації є актуальним, оскільки інтеграція 
наукових дисциплін супроводжується привнесенням 
в кожну окрему дисципліну нових понять, категорій-
ного апарату, методів дослідження. В той же час по-
глиблене вивчення якого-небудь явища неможливе без 
застосування знань з суміжних наукових дисциплін. 
Проте, справа не тільки в символах, які позначають 
той або інший феномен [7]. Існуючі дефініції не є ста-
лими, оскільки жодна з наукових дисциплін не існує в 
заданій, незмінній формі. Будь-яка наукова дисциплі-
на є системою, яка постійно змінюється, в різних іс-
торичних і соціально-економічних умовах вона може 
мати різне понятійне наповнення. Внаслідок цього 
виникають складності у взаєморозумінні фахівців, 
які вивчають той чи інший феномен, особливо чітко 
ці ускладнення проявляються в науках про людину, 
коли один і той самий термін має різне понятійне на-
повнення. Такі труднощі при формуванні понятійного 
апарату відносяться і до фізичної рекреації. Частково 
це пояснюється тим, що в область вивчення фізичної 
рекреації  інтенсивно включаються, як фундамен-
тальні, так і прикладні науки медико-біологічного і 
соціально-психологічного циклів, які використову-
ють свій понятійний апарат для визначення даного 
феномену. Як відзначає J.Shivers [9] існує понад 40 
найбільш широко застосовуваних і розповсюджених 
понять рекреації, в яких підкреслюється який-небудь 
з її аспектів. Спроба простого перерахування всіх іс-
нуючих понятійних схем навряд чи буде сприяти ство-
ренню загальноприйнятого термінологічного апарату. 

Тому нами було представлено характеристику цих 
дефініцій з точки зору можливості їх застосування у 
сфері фізичної рекреації.

Особливість вивчення даної проблеми в робо-
тах вітчизняних [2,6] і зарубіжних [1,7-9] авторів по-
лягає у тому, що рекреація розглядається в основному 
з позицій інших сфер діяльності (географія, економі-
ка, соціологія, дозвіллєзнавство та ін.) і у недостат-
ній мірі в контексті залучення до фізичної рекреації 
різних соціальних груп населення. Вивчення стану 
питання показало, що дослідниками фізична рекреа-
ція розглядається як відпочинок і діяльність у процесі 
проведення дозвілля, як засіб відновлення сил, витра-
чених у процесі трудової діяльності, як засіб надбан-
ня та реалізації життєвих цінностей. Кожний з вище 
означених підходів не суперечить один одному, а до-
повнює його, більше уваги приділяючи якій-небудь 
одній характеристиці поняття фізична рекреація. 

При всьому різноманітті наявних поглядів на 
фізичну рекреацію, визначених основних і супутніх 
ознак, різних напрямів до її вивчення існують основні 
підходи, які надають змістовне уявлення про даний 
феномен і дозволяють сформулювати його основні 
поняття і базові категорії. У ряді статей, розділах низ-
ки монографій зустрічаємо приклади того, як науков-
ці визначають методологічний зміст термінологічного 
інструментарію досліджень сфери рекреації [1-3, 5,7]. 
Однак і нині для цієї ділянки наукових пошуків харак-
терною рисою є очевидна неузгодженість у викорис-
танні окремих термінів і понять. Значною мірою так 
відбувається тому, що, незважаючи на широке засто-
сування останніх у різних царинах суспільних знань, 
вони ще й досі не здобули усталеного і загальновиз-
наного тлумачення, що, зрештою, свідчить про рівень 
розвиненості наукового напряму.

Дослідження виконані згідно теми 3.2.7. 
«Теоретико-методичні засади рекреаційної діяльності 
різних груп населення» Зведеного плану НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – дослідити понятійно-категоріальний 

апарат фізичної рекреації.
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Методи дослідження. Вибір методів дослі-
дження визначався необхідністю системного вивчення 
різних аспектів предмета дослідження, з урахуванням 
специфіки та предмету дослідження. Оскільки дослі-
дження понятійно-категоріального апарату відповідає 
філософському рівню методології пізнання, ми засто-
сували відповідні цьому рівню методи дослідження: 
порівняльний аналіз, синтез, таксономічний метод 
пізнання. Методами порівняльного аналізу та синтезу 
було систематизовано понятійний апарат теорії фізич-
ної рекреації за філософськими категоріями «сутнос-
ті» та «явища». 

Аналіз та узагальнення наукової та спеціальної 
літератури дозволили отримати загальне уявлення про 
ступінь розробленості досліджуваної проблеми, ви-
явити загальнотеоретичні підходи до обґрунтування 
термінологічного апарату. Метод порівняння та спів-
ставлення дозволив порівняти особливості понятійно-
категоріального апарату сфери рекреації, встановити 
відмінності та подібності, визначити можливості ви-
користання зарубіжної термінології для її впрова-
дження на Україні.

Досліджували доступні для розгляду досягнен-
ня останніх років у фундаментальних науках, педа-
гогіці, географії, соціології, дозвіллєзнавстві, теорії і 
методиці фізичного виховання. 

Результати дослідження. 
У сучасних умовах простір дії фізичної рекреа-

ції незмірно розширюється, вона наповнюється новим 
змістом за рахунок нових наукових фактів, отриманих 
іншими суміжними науками, що її вивчають. Тому, як 
цілком справедливо вважає Ю.Є. Рижкін [7], необхід-
но розглядати її як міждисциплінарну науку й вважа-
ти основним родовим поняттям рекреацію, а фізичну 
рекреацію поряд із соціальною, психологічною, гео-
графічною й іншими одним з її видів.

Донедавна поняття рекреації залишалося не-
розповсюдженим, таким яке використовувалося лише 
в у вузьких колах фахівців з медичного оздоровлення 
людини. Це поняття пов’язували переважно з релакса-
цією і регенерацією життєво-фізіологічних сил орга-
нізму людини. Тепер рекреацію розуміють як біологіч-
ну активність людини, яка спрямована на відновлення 
фізіологічного, фізичного потенціалу, на оздоров-
лення душевних і духовних сил, які послаблюються 
у процесі роботи, внаслідок одноманітних занять чи 
хвороби. Тому рекреація трактується як цілісне фізич-
не і соціально-культурне оздоровлення [7].

Наукометричний аналіз публікацій про фізич-
ну рекреацію за останні 25 років, проведений М.Г. 
Бердусом [1], встановив, що у спеціальній науково-
методичній літературі існує більше 20 визначень фі-
зичної рекреації, та більше 50 трактувань її  базових 
категорій. Зміст фізичної рекреації, її засоби й фор-
ми в них позначалися як «різні, пов'язані з рухом, 
види ігрової діяльності», «ігрова діяльність дозвілля, 
пов'язана з одержанням задоволення від самого про-
цесу виконання фізичних вправ», «спеціально органі-
зований і свідомо керований процес занять фізичними 
вправами», «здійснення активного відпочинку людей 
за допомогою фізичних вправ», «спеціально організо-

ваний процес занять фізичними вправами», «фізичні 
вправи аеробного характеру (доповнені анаеробними 
елементами), виконувані з відносно низькою інтен-
сивністю в ігровій та розважальній формі»; викорис-
тання «засобів фізичної культури», «фізичних вправ 
і природних сил природи», «фізичних вправ, а також 
видів спорту в спрощених формах», «методів і форм 
її організації»; «свідома», «фізкультурно-оздоровча не 
змагальна діяльність», «сукупність вільної, нерегла-
ментованої діяльності», «фізична активність», «вид 
рухової активності», «вид відпочинку, в якому пере-
важає рухова активність».

Метою фізичної рекреації згідно цих визначень 
були: «відпочинок», «активний відпочинок», «органі-
зація активного відпочинку», «оздоровлення, руховий 
розвиток, досконалість», «оздоровчий ефект», «зміц-
нення здоров'я й створення бадьорого настрою духу», 
«активізація, підтримка й відновлення фізичних і ду-
ховних сил», «відновлення сил», «удосконалювання 
особистості людини», «проведення дозвілля», «запо-
внення дозвілля активної й здоровою діяльністю», 
«профілактика стомлення», «забезпечення оптималь-
ного фізичного стану людини, що сприяє нормаль-
ному функціонуванню його організму в конкретних 
умовах життя», «відновлення працездатності», «під-
тримка й підвищення функціональної працездатності 
всіх органів людини», «переключення з інших видів 
діяльності» і «з одного виду діяльності на інший», 
«відволікання від звичайних видів діяльності» і «від 
процесів, що викликають фізичне, психічне й інтелек-
туальне стомлення», «розвага», «змістовна розвага», 
«одержання задоволення» і «насолоди».

Для позначення часу, що характеризує фізичну 
рекреацію або співвідноситься з нею, використовува-
лися поняття «рекреаційний»; «вільний»; «спеціально 
виділений (відведений)» час.

На сьогоднішній день питання змісту терміну 
«фізична рекреація» найбільш широко та системно 
розкрите Рижкіним Ю.Є. [7], який розглядає його у 
широкому і вузькому змісті. В першому випадку фі-
зична рекреація розглядається як біосоціокультурний 
феномен, притаманний людині, який проявляється 
через її рухову діяльність переважно у сфері дозвіл-
ля з використанням найпростіших доступних фі-
зичних вправ. У другому випадку фізична рекреація 
охоплює лише типові для сучасного суспільства види 
фізкультурно-рекреаційної діяльності, рухливі ігри з 
елементами спорту, туризму, екскурсії і т.п., які здій-
снюються у самостійних чи організованих формах, а 
також місце фізичної рекреації в способі життя різних 
типологічних співтовариств: статево-вікових, націо-
нальних, соціальних та ін.

Сучасні електронні енциклопедії трактують фі-
зичну рекреацію як  відновлення: - 1) канікули, пере-
рва в школі, 2) відпочинок, відновлення сил людини, 
відволікання від звичайних видів трудової, побутової, 
спортивної, військової діяльності; як активний від-
починок і розваги з використанням фізичних вправ, 
рухливих ігор, різних видів спорту, а також природних 
сил природи, результатом яких є задоволення фізич-
них і духовних потреб, гарне самопочуття й настрій, 
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відновлення розумової та фізичної працездатності. 
На думку А.В. Лотоненко та ін. [4], фізична 

рекреація є найважливішим компонентом способу 
життя й поведінки людини, визначається соціально-
економічними умовами й рівнем культури суспільства, 
залежить від організації фізичного виховання, індиві-
дуальних особливостей вищої нервової діяльності, 
статури й функціональних можливостей організму.

Як зазначають автори [5,7] однією з дослід-
ницьких парадигм фізичної рекреації є розгляд її як 
однієї з форм організації дозвілля людини. Дозвілля 
також визначається у багатьох значеннях, як синонім 
вільного часу, як розвага, гра, задоволення. У вітчиз-
няних та зарубіжних енциклопедіях та довідниках до-
звілля визначається як «вільний, незайнятий час, про-
гулянка, звільненість від справ», «вільний від роботи 
час на дозвіллі – вільний від справ», «частина поза-
робочого часу, яка залишається у людини після ви-
конання необхідних невиробничих обов’язків: пере-
сування на роботу і з роботи, сон, прийом їжі, інших 
видів побутового самообслуговування». Зарубіжними 
вченими вважається, що дозвілля як науковий термін 
походить від латинського слова «recreatio», що у пере-
кладі означає «бути дозволеним», французького слова 
вільний час, та англійського слова свобода вибору у 
діях.

У вітчизняній науці дозвіллю як формі й пері-
оду відпочинку після виконання професійних, сімей-
них обов'язків і задоволення природних потреб, що 
забезпечують життєдіяльність людини (сон, прийом 
їжі й т.п.), приділяється ще недостатньо уваги. 

До основних категорій фізичної рекреації від-
носяться: рекреаційна діяльність, рекреаційний ефект, 
вільний час, відпочинок. Ці категорії фізичної рекре-
ації у різній мірі і змістовній інтерпретації визнача-
ються практично у всіх дефініціях, що наводяться в 
літературі, незалежно від наукових шкіл і наукових 
дисциплін, що її вивчають. Використання цих катего-
рій сприяє універсальному її аналізу, дозволяє склас-
ти цілісне уявлення про неї.

Фізкультурно-рекреаційна діяльність склада-
ється з рухових дій і інтелектуальних, пізнавальних, 
емоційно-вольових, креативних психічних процесів, 
які прогнозують і регулюють ці дії.

Зайцевим рекреаційна діяльність трактується, 
як різноманітна діяльність людей, орієнтована на від-
новлення власних сил у відповідності зі стандартами 
своєї соціокультурної системи; 2) діяльність, спрямо-
вана на реалізацію рекреаційних потреб, відновлення 
й розвиток фізичних і духовних сил людини, його ін-
телектуальне вдосконалювання. 

Преображенський В.С. [цит. за 1] визначає ре-
креаційну діяльність «як діяльність людини у вільний 
час, що здійснюється з метою відновлення фізичних 
сил людини, а також для її всебічного розвитку і ха-
рактеризується у порівнянні з іншими видами діяль-
ності відносним різноманіттям поведінки людини і 
самоцінністю цього процесу».

Рекреаційна діяльність людини відповідає, по-
перше її потребам і інтересам, по-друге традиціям її 
рідної культури, в третіх, поведінковим і оціночним 

стандартам найближчого соціального оточення. Ре-
креаційна активність окремої людини складається 
з добових, тижневих, річних і життєвих циклів. На 
кожному етапі життя людини вони формують склад-
ну мережу різноманітних передумов і мотивацій, які 
визначають характер, спрямованість і ефективність 
рекреаційної активності. Дана активність вважається 
результативною, якщо у підсумку виникає рекреацій-
ний ефект.

Вільний час – частина позаробочого часу, не 
пов'язана з задоволенням природних потреб і необхід-
ної для виконання діяльністю нетрудового характеру 
(наприклад, переміщення в просторі). У літературі 
радянських часів основним поняттям вважалося саме 
«вільний час». Важливо, що мова ніколи не йшла про 
втому, потребу у відновленні сил і організацію до-
звілля, тобто власне рекреацію. У якості загальної 
особливості літератури по рекреації можна відзначи-
ти, що мало місце змішання категорій вільного часу і 
наявності вільного часу як чинника масовості рекреа-
ції. Вільний час розглядався як основний чинник ма-
совості рекреації. На підставі даних, що свідчать про 
збільшення масиву вільного часу, пояснювалася різка 
активізація розвитку рекреації в період після 1990-х 
років.  Проте вільний час не грав настільки істотної 
ролі саме в цьому відношенні. Акцент на наявність 
вільного часу як основну умову рекреаційної діяль-
ності - показник достатньо поверхневого рівня пояс-
нень. Безсумнівно, що відсутність вільного часу і не-
можливість відлучитися від основного місця роботи і 
проживання гарантують самі незначні переміщення з 
рекреаційними цілями. Але існують і інші причини, 
що перешкоджають заняттям рекреацією. 

Поняття вільного часу і рекреації істотно різ-
няться залежно від типу культури і рівня розвиненості 
суспільства. Обидва ці поняття найвищою мірою від-
носні, і немає ніяких підстав або даних для приведен-
ня їх до загального знаменника. Істотно і те, що немає 
прямих основ говорити про збільшення саме вільного 
часу. Незайнятість на державній службі категорично 
не означає наявність вільного часу. 

Відпочинок – будь-яка діяльність або безді-
яльність, спрямована на відновлення сил людини, що 
може здійснюватися як на території постійного про-
живання людини, так і за її межами. Терміни “відпо-
чинок” і “дозвілля” ми розглядаємо як синоніми: по 
суті, це дещо різні позначення одного явища. Види 
відпочинку можуть бути самими різноманітними. Це, 
насамперед, сон як основна і сама необхідна форма 
відпочинку. Відпочинок включає набір видів діяль-
ності, пов'язаних із розвагами і спортом, прогулянка-
ми та ін. Дозвілля – спеціально-організований, віль-
ний від праці час.

Серед всіх складових фізичної рекреації най-
більша увага приділяється рекреаційному результату 
(ефекту). На думку В.М.Видріна, А.Д.Джумаєва [3], 
рекреаційний результат слугує головною системоут-
ворюючою ознакою фізичної рекреації. Представни-
ки медико-біологічних наук результат рекреаційної 
діяльності вбачають в оптимізації фізичного стану 
організму людини, соціологи акцентують свою увагу 
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на можливості досягнення результату у вигляді роз-
ширення соціального досвіду суб’єкту, соціалізації і 
інтеграції в соціумі. З точки зору соціальних психо-
логів рекреаційний результат полягає у формуванні 
соціально-психологічних якостей особистості, пси-
хологічної культури спілкування, співдружності і 
сумісності в умовах групової діяльності. Психологи 
кінцевий результат рекреаційної діяльності вбачають 
у збереженні психічного здоров’я людини, регуляції 
стресових нервово-психічних станів. Представники 
педагогічних наук виділяють у якості результату ре-
креаційної діяльності розширення рухового досвіду, 
формування фізичної культури особистості, профі-
лактику і корекцію асоціальної поведінки. При всьому 
різноманітті існуючих поглядів на кінцевий результат 
рекреаційної діяльності, слід відзначити, що у біль-
шості випадків він визначається або через сам процес 
діяльності, або як бажаний, передбачуваний резуль-
тат. При чому мета діяльності не завжди співпадає з 
її результатом, оскільки процес досягнення кінцевого 
результату обумовлений багатьма змінними: зовніш-
німи умовами і формами діяльності, засобами, що за-
стосовуються, та ін.

Рекреаційний ефект проявляється в тому, що 
людина відчуває почуття бадьорості і задоволення 
від проведеного відпочинку, оскільки її організм до-
сяг необхідного рівня енергообміну з середовищем в 
результаті фізіологічного і психологічного оздоров-
лення, досягнення душевної рівноваги. Людина, яка 
переживає рекреаційний ефект, знаходиться у стані 
психофізіологічного комфорту, у неї появляється 
відчуття збалансованості емоційних і соціокультур-
них самооцінок, вона набуває готовності до нових 
навантажень.

Наведені вище характеристики найбільш істот-
них визначень фізичної рекреації відбивають невизна-
ченість предмета фізичної рекреації і дослідницьких 
підходів до її вивчення.

Висновки. 
Понятійний апарат наукової галузі зумов-

лює напрями її розвитку і тому є першочерговим 

у процесі дослідження. На сьогоднішній день кон-
цептуальний апарат фізичної рекреації тільки фор-
мується і цей процес ще далекий від завершення. 
Практично-теоретичний рівень кожної галузі науки 
визначається належним рівнем розробки її понятійно-
категоріального апарату, наявність якого власне й 
виділяє напрямок досліджень у самостійну наукову 
систему. У свою чергу понятійно-термінологічний 
апарат характеризується внутрішньою будовою, котра 
складається з окремих підструктур у вигляді певних 
категорій (понять і суджень), принципів, постулатів, 
які є підмурками в розробці концепцій, парадигм, ви-
веденні закономірностей.

Подальше опрацювання понятійного апара-
ту галузі фізична рекреація повинно знайти своє ві-
дображення у формуванні відповідної вітчизняної 
програмно-нормативної термінології, яка б відповіда-
ла загальновизнаним міжнародним нормам.
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ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИКЕ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА

Бака Р.
Педагогический колледж в Белостоке, Польша

1

Аннотация. В массовом обследовании студентов установлена эмпирическая степень влияния каждого из показателей двигательной функ-
ции на темп и качество овладения техникой слалома в условиях шестидневной учебной сессии. Параллельно в условиях шести последо-
вательных занятий проведен анализ координационных способностей обследованных по показателю темпа обучения техники слалома и 
показателю повышения результатов в специальных упражнениях скоростно-силового характера. Установлена высокая взаимосвязь между 
показателями темпа овладения техникой слалома, с одной стороны, и результатами бега на лыжах в полной экипировке, и прыжков вверх 
с максимальным вращением вокруг продольной оси тела (r=0,888–0,603). Показана целесообразность параллельного совершенствования 
скоростно-силовых и координационных способностей с помощью динамических упражнений, отвечающих требованиям слалома.
Ключевые слова: студенты, обучение, слалом, техника, специальные упражнения. 
Анотація. Бака Р. Підготовленість студентів в умовах навчання техніці гірськолижного спорту. Під час масового обстеження студентів 
було встановлено емпіричний ступінь впливу кожного з показників функції руху на темп і якість оволодіння технікою слалому в умовах 
шестиденної навчальної сесії. Одночасно в умовах шести послідовних занять проведено аналіз координаційних здібностей обстежуваних 
показників з темпу навчання техніці слалому і показників підвищення результатів у спеціальних вправах швидкісно-силового характеру. 
Встановлено високий взаємозв’язок між показниками темпу оволодіння технікою слалому, з одного боку, і результатами бігу на лижах в по-
вній екіпіровці, і стрибків вверх з максимальним оборотом навколо продольної осі тіла (r=0,888-0,603). Показана доцільність паралельного 
вдосконалення швидкісно-силових і координаційних здібностей за допомогою динамічних вправ, які відповідають вимогам слалому.
Ключові слова: студенти, навчання, слалом, техніка, спеціальні вправи.
Annotation. Baka R. Readiness of students in requirements of learning technique of mountain skiing. In the mass study of the students, an 
empirical level was established, describing each the infl uence of each of the factors of motoric function on the pace and quality of mastering slalom 
techniques under the conditions of six days’ long training session. In parallel, under the conditions of six consecutive sessions, an analysis of coor-
dination skills for examined students was carried our, according to the index of the pace of mastering slalom techniques and the index of increase in 
the results in special speed- strength exercises. Very well defi ned dependence was established between the index of pace of mastering slalom tech-
niques on one hand and results of skiing with full gear and jumping with a maximum rotation around the longitudinal body axis [r=0,888-0,603]. The 
purposefulness of simultaneous mastering speed-strength skills and coordination skills with the aid of dynamic exercises (corresponding to slalom 
requirements) was proven.
Keywords: students, teaching, slalom, technique, special exercises.

© Бака Р., 2009

Введение. 
Опираясь на литературные данные и педаго-

гический опыт, можно утверждать, что координаци-
онные способности человека в процессе обучения 
сложным двигательным заданиям (упражнениям) во 
многом зависят не только от состояния двигательного 
анализатора и составляющих его подсистем, но и об-
условлены развитием физических качеств, соматиче-
скими особенностями занимающихся и др. (5, 4, 7). 

В этой связи координация движений рассма-
тривается как сложная двигательная способность, ко-
торая в разных условиях обучения двигательным ак-
там может проявляться у человека не одинаково. Это 
послужило основанием для утверждения, что уровень 
развития координаций движения человека в процес-
се обучения необходимо оценивать в специфических 
условиях деятельности, а измерителем этого качества 
могут служить сложность упражнения, точность его 
выполнения, быстрота овладения техникой (3, 4). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Учитывая высокие требования горнолыжного 

спорта к физической подготовленности занимающих-
ся, считали актуальным проведения исследования, 
целью которого является эмпирическое описание эф-
фективности обучения технике слалома от уровня раз-
вития физических качеств студентов. Полагали, что 
такая информация позволит оптимизировать физиче-
скую подготовленность студентов в соответствии с 
требованиями горнолыжного спорта. 

Организация и методы. Исследование про-
ведено в два этапа. На первом – изучалась структу-
ра физической подготовленности обследованных во 
взаимосвязи с уровнем овладения техникой слалома. 
Физическая подготовленность студентов характери-
зовалась показателями международного теста фи-

зической подготовленности ICSРFT (1, 9). Уровень 
технического мастерства оценивался комплексно – с 
помощью биомеханического анализа техники отдель-
ных элементов слалома и на основе экспертной оцен-
ки в баллах (2). На втором этапе, уровень физической 
подготовленности студентов оценивался с помощью 
специфических, логически обоснованных показате-
лей, валидность которых и была установлена в этом 
исследовании. Координационные способности оцени-
вались по показателю темпа обучения специальным 
сложно-координационным упражнением и непосред-
ственно технике слалома. Мера взаимосвязи между 
соответствующими показателями определялась с по-
мощью корреляционного анализа (метод ранговой 
корреляции Спирмана). 

На первом этапе обследовано 153 студента, об-
щие сведения о которых представлены в табл. 1.

В блок контрольных показателей были вклю-
чены восемь упражнений. Первые пять из междуна-
родного теста ICSРFT, позволяли характеризовать 
преимущественное развитие скоростно-силовых ка-
честв. Регистрация результатов в этих упражнениях 
осуществлялась общепринятыми методами в усло-
виях контрольных занятий. Проба Ромберга, харак-
теризующая состояние статического равновесия тела, 
регистрировалась на тензометрическом, компьютери-
зированном стенде «Posturograf» в условиях основной 
стойки обследованных с открытыми глазами в течение 
30 секунд (табл. 2). Вращение вокруг продольной оси 
тела прыжке вверх проводилось в окружности диаме-
тром в 1 метр и выполнялось трёхкратно в левую и 
трёхкратно в правую сторону. Лучшие из трёх резуль-
татов прыжка с вращением в одну и другую стороны 
суммировались и заносились в протокол (8). Техника 
слалома фиксировалась двумя видеокамерами Ні-8 
с частотой f=25Нz, расположенных на штативных 
устройствах, в условиях выполнения студентами 
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основных поворотов во время спусков на учебном 
склоне. При этом учитывались рост, масса тела, поло-
жение средней массы тела, углы сгибания основных 
частей тела. Показатели каждого обследованного со-
поставлялись с геометрически обоснованной биоме-
ханической моделью в процентном соотношении и 
фиксировались в протоколе в баллах (2). Первичный 
материал обследования студентов обрабатывался ста-
тистически по программе «Statistik РL, 5.0» согласно 
общим рекомендациям (6).

Результаты исследований.
Как видно в табл. 2, первичный анализ экспе-

риментального материала на первом этапе исследова-
ния, свидетельствовал о существенных различиях в 
уровне физической подготовленности обследованных. 
Наиболее высокие коэффициенты вариации, а, следо-
вательно, различия между обследованными, имели 
место в показателях пробы Ромберга (V% - 66,6). В 
группе скоростно-силовых упражнений обследован-
ные также представляли неоднородный состав. Ва-
риативность результатов в подтягивании в висе на 
перекладине составляло 34,8%, в прыжке вверх с мак-
симальным вращением – 14,2% и т.д. По всей видимо-
сти, особенности физической подготовленности в со-
четании с другими, прежде всего, факторами среды в 

процессе возрастного развития, повлияли на различия 
в уровне предварительной подготовленности контин-
гента в условиях слалома (V%-29,3).

В связи с этим эмпирические оценки меры вли-
яния показателей физической подготовленности на 
уровень координационных способностей обследован-
ных в специфических условиях слалома могут рассма-
триваться только как предварительные, требующие 
дальнейшего уточнения. Как видно в табл. 3, только 
один показатель, бег 4х10 м, результаты которого обу-
словлены не только скоростными качествами в беге, но 
и быстротой поворотов в обратном направлении бега, 
что характеризует и координационные способности, 
умеренно коррелировал с показателями техники сла-
лома. Остальные контрольные показатели, характери-
зующие двигательные способности занимающихся, не 
влияли на технические навыки в условиях слалома. В 
тоже время все пять скоростно-силовых показателей 
коррелировали только между собой, свидетельствуя 
о том, что лучшие из обследованных в одном из по-
казателей этой группы оказывались в числе лучших и 
в других показателях. Также не обнаружено достовер-
ных взаимосвязей между показателями статического 
равновесия тела в пробе Ромберга, способности вра-
щения в прыжке и техникой слалома.

Таблица 1
 Общие сведения об обследованных (n=153)

Статистические 
показатели

Показатели обследованных
возраст, лет рост, см масса тела, кг ВМI, индекс FAT, %

М 21,9 180,1 76,4 23,6 23,5
SD 2,4 5,6 8,4 2,5 3,1
min 19,1 158,0 52,0 19,2 16,9
max 29,8 192,0 106,0 31,5 32,3
V% 10,9 3,1 11,0 10,5 13,2

Таблица 2
Показатели физической подготовленности и технических навыков студентов в слаломе (n=153)

Стати-
стиче-
ские 

показа-
тели

Контрольные упражнения
Бег 50 
м, с

Бег 4х10 
м, с

Прыжок 
в длину, 

см

Сгибание 
туловища 
(30с), раз 

Подтяги-
вание в 
висе, раз

Проба 
Ромберга, 

мм2

Вращение 
в прыжке 
вверх, [°]

Техника 
слалома, 
баллы

М 7,2 10,8 274 32,4 10,1 340 724 11,0
SD 0,23 0,54 27,5 3,6 3,5 226 103 3,2
min 6,7 9,4 190 23 2 70,0 540 0
max 7,9 11,6 265 38 17 1013 1020 17,5
V% 3,2 4,9 11,2 11,5 34,8 66,6 14,2 29,3

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8
1  Бег на 50 м х 628 487 399 501 075 413 086
2 Бег 4х10 м х 501 081 367 199 300 333
3 Прыжок в длину х 189 390 098 217 073
4 Сгибание туловища х 400 091 111 006
5 Подтягивание х 003 021 171
6 Проба Ромберга х 100 216
7 Вращение в прыжке х 301
8 Техника слалома х

Примечание. Коэффициенты корреляции х1000. Достоверность коэффициентов при р<0,05=0,310; 
р<0,01=0,410
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Следствием исследований на этом этапе яви-
лось подтверждение мнения о специфических особен-
ностях координационных способностей занимающих-
ся, которые по-разному проявляются в упражнениях 
мало связанных между собой общими физиологиче-
скими механизмами анализаторной функции человека 
(4). По всей видимости, функция равновесия тела в 
статических условиях и координационная способ-
ность в динамике вращения вокруг оси тела, также 
как и межмышечная координация в условиях гор-
нолыжных спусков регулируются специфическими, 
мало связанными между собой механизмами, особен-
но у начинающих обучение. 

На втором этапе исследования в блок контроль-
ных упражнений были включены три специфических 
показателя: оценка техники слалома, время бега на 
дистанции 30 м в горнолыжной экипировке, оценка 
максимального вращения в прыжке вверх с места. 
При этом результаты в этих упражнениях регистри-
ровались ежедневно в течение шести дней трениро-
вочного сбора в горах. Сопоставление темпов при-
роста результатов в этих упражнениях от первого до 

шестого занятия позволяло характеризовать уровень 
координационных способностей студентов по показа-
телю темпа обучения. При этом из общего числа об-
следованных выделено две группы по 15 студентов. 
На основе оценки уровня владения навыками слалома 
в группу А включили наиболее подготовленных. В 
группу Б недостаточно технически подготовленных. 
Это позволило повысить схожесть обследованных в 
каждой группе и, как следствие, повысить объектив-
ность представлений о степени влияния физической 
подготовленности на способность обучится технике 
горнолыжного спорта. Общие данные об исходных 
результатах и степени овладения студентами техни-
кой слалома представлены в табл. 4.

В содержании таблицы заслуживают внимания 
два обстоятельства. Во-первых, студенты группы А, 
более подготовленные в слаломе, оказывались луч-
шими к началу горнолыжной подготовки и в других 
скоростно-силовых упражнениях – беге на горных 
лыжах и в прыжке вверх с максимальным враще-
нием. Они были лучшими в этих упражнениях и по 
окончанию сбора через шесть дней. Во-вторых, темпы 

Таблица 4
Координационные способности студентов разного уровня подготовленности по показателям темпа обуче-

ния в специальных упражнениях

Бег на горных лыжах на 30 м, с Оценка техники слалома, баллы Прыжок вверх с максималь-
ным вращением, [°]

исходные 
результа-

ты

через 6 
занятий

прирост 
[%]

исходные 
результа-

ты

через 6 
занятий

прирост 
[%]

исходные 
результа-

ты

через 6 
заня-
тий

при-
рост 
[%]

Группа А n=15
М 21,3 16,7 27,5 16,7 19,6 19,2 666,1 723,9 8,8
SD 6,6 4,1 4,0 3,7 102,7 94,3
min 12,5 12,0 2,5 4,8 442 540
max 41,0 21,0 26,3 28,6 909 1020
V% 30,8 24,6 25,2 23,9 18,6 28,5 15,3 13,0 17,7

Группа Б n=15
М 25,7 20,2 27,2 11,0 17,8 61,8 477,3 520,8 9,1
SD 11,2 7,7 3,2 3,3 98,7 90,2
min 24,2 19,3 1,0 4,0 195 299
max 50,0 24,2 17,5 19,3 305 788
V% 43,6 38,1 14,4 29,0 18,4 57,6 20,7 17,3 19,7

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа показателей специальных координационных способностей студентов 

разного уровня подготовленности
Коэффициенты группы А

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бег на лыжах, исходные х 879 816 819 602 599 311 400 207
2 Бег на лыжах через 6 занятий 407 х 797 153 599 402 193 200 216
3 Прирост результатов в беге 512 473 х 200 615 888 339 402 519
4 Оценка техники слалома, исходная 399 513 459 х 772 698 201 311 209
5 Оценка техники слалома через 6 за-

нятий
844 400 515 299 х 528 307 388 403

6 Прирост результатов в технике слалома 607 291 447 503 207 х 411 603 588
7 Прыжок с вращением, исходный 159 155 400 408 299 303 х 859 909
8 Прыжок через 6 дней 505 333 381 472 201 417 517 х 793
9 Прирост результатов в прыжке 311 289 279 308 317 408 601 418 х

 Коэффициенты группы Б
Примечание. Коэффициенты корреляции х 1000. достоверны при р<0,05=0,514; р<0,01=0,641
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прироста средних результатов в этих упражнениях в 
группе Б оказывались выше в оценке техники слало-
ма – 61,8% против 19,2% в группе А; в прыжках вверх 
с максимальным вращением – 9,1% против – 8,8%; и 
только в беге на горных лыжах на 30 метров прирост 
результатов в обеих группах оставался примерно оди-
наковым – 27,2 и 27,5%. Обращает внимание высокие 
темпы прироста результатов по показателям техники 
слалома в группе Б – 61,8%, на фоне относительно не-
высоких темпов прироста в беге на лыжах и прыжках 
вверх с вращением. Это ставило под сомнение прямую 
зависимость освоение техники слалома от скоростно-
силовых и координационных способностей обследо-
ванных, проявляющихся в условиях обучения техники 
в вспомогательных упражнениях. Объективная эмпи-
рическая оценка взаимосвязи между соответствующи-
ми способностями представлена в табл. 5.

Как видно в табл. 5, в матрицах, рассчитанных 
по данным контроля студентов в группах А и Б, име-
ли место некоторые особенности. В группе А между 
всеми показателями в упражнениях на лыжах имела 
место высокая корреляционная взаимосвязь (0,599 – 
0,879; р<0,01), свидетельствующая, что лучшие сту-
денты в одном из упражнений, в большинстве, оста-
вались лучшими и в других упражнениях, включая 
технику слалома. При этом достоверной взаимосвя-
зи между результатами студентов в прыжках вверх 
с вращениями и результатами в технике слалома не 
установлено. Исключение в этом блоке показателей 
составляли взаимосвязи темпов повышения техниче-
ского мастерства и результатов в прыжках с вращени-
ем (0,603 и 0,588; р<0,05).

У студентов в группе Б, изначально слабее 
подготовленных физически и в технике слалома, со-
держание корреляционной матрицы носило иной ха-
рактер. Оценки технической подготовленности, за-
регистрированные перед началом учебного сбора, не 
были связаны ни с одним из последующих контроль-
ных показателей (табл. 5). Исключение составляли 
высокие коэффициенты корреляции показателей бы-
строты бега на лыжах в полной экипировке по рав-
нинной местности с показателями техники слалома 
через шесть занятий (0,844) и приростом этих резуль-
татов в процентах (0,607). Три показателя в прыжках 
с максимальным вращением – исходный, через шесть 
занятий и прирост результатов, умеренно коррелиро-
вали между собой (0,517 и 0,601). Это свидетельство-
вало, что соответствующая двигательная способность 
не оказывала существенного влияния на координаци-
онные способности студентов в овладении техникой 
слалома.

Выводы.
В результате на первом этапе исследования не 

установлено существенного влияния уровня физиче-
ской подготовленности на показатели обучаемости 
технике слалома у 153-х студентов. Это объясняет-
ся высокими различиями в уровне физической под-
готовленности этого контингента по общепринятым 
показателям (V%=20,5). А также высокими разли-
чиями в показателях владения элементарными на-
выками техники слалома к началу организованного 

обучения (V%=29,3). По всей видимости, высокие 
различия в уровне специальной подготовленно-
сти контингента приводили к ложным корреляциям 
между изучаемыми показателями. На втором этапе 
исследования для оценки уровня физической подго-
товленности студентов использовали три показателя. 
Два из них – бег на лыжах на дистанции 30 м и пры-
жок вверх с вращением, характеризовали скоростно-
силовые возможности. 

Третий был связан с оценкой темпа повышения 
результатов в первых двух показателях в течение ше-
сти дней, и характеризовал координационные способ-
ности обследованных. Из общего числа участников 
исследования были сформированы две группы – А и 
Б по 15 студентов в каждой. 

В группе А, где были сконцентрированы лучше 
подготовленные по уровню техники слалома, полу-
чена высокая взаимосвязь между показателями спо-
собности приспособления к условиям бега на 30 м в 
полной экипировке, также к условиям прыжка вверх с 
вращением и освоением техники основных элементов 
слалома (r=0,888 и 0,603). 

В группе Б, у менее подготовленных к спускам 
на лыжах, содержание матриц характеризовалось низ-
кой валидностью отдельных показателей. В целом, 
результаты исследования позволяют рекомендовать 
использование скоростно-силовых упражнений ди-
намического характера, типа прыжок вверх с макси-
мальным вращением, как эффективного средства со-
вершенствования координационных способностей у 
начинающих горнолыжную подготовку.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем подго-
товленности студентов в условиях обучения технике 
горнолыжного спорта.

Литература 
Бака Р. Региональные особенности формирования физической 1. 
культуры студентов / Роман Бака, Дмитрий Давиденко, Михаил 
Филиппов: Монография. – СПб.: НП «Стратегия будущего», 
2008. – 265 с.
Бака Р. Биомеханические аспекты оценки лыжной техники с по-2. 
мощью образных методов / Р. Бака, П. Ашенбреннер // Совер-
шенствование учебно-образовательного и оздоровительного 
процесса по физическому воспитанию в вузах: международный 
сборник научно-методических статей / отв. Редакторы проф. 
Н.Г. Скачков, проф. О.Н. Трофимов, проф. Шкурдода; Санкт-
Петербург, 2008. – С. 72-79.
Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для институтов 3. 
физ.культ. – М,: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.
Зациорский В.М. Физические качества спортсмена (основы 4. 
теории и методики воспитания), «Физкультура и спорт», Мо-
сква, 1966. – 200 с.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олим-5. 
пийском спорте. – Киев «Олимпийская литература», 1977. – 584 
с.
Плохинский Н.А. Биометрия. – 2-е изд. Московского универси-6. 
тета, 1970. – 367 с.
Sozański H. Sprawność fi zyczna w teorii i praktyce sportu. Sport 7. 
Wycz., Nr 12, 1993. - S. 9-17.
Starosta W. Global and Local motor coordination in physical 8. 
education and Sport – change – ability and conditions. International 
Association of Sport Kinetics, IASK Librery, Vol. 19, Warszawa, 
2006.
Trześniowski R., Pilicz S. Tabele sprawności fi zycznej młodzieży w 9. 
wieku 7-19 lat. Warszawa, AWF, 1989.

Поступила в редакцию 27.04.2009г.
wychowanie.za@nkrriwf.pl



15

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРЕНОВАНОСТІ 
У СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ
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1

Анотація. Викладено результати дослідження фізіологічних показників тренованості у студентів першого курсу. Розглянуто суть цих по-
нять та їх прояв у обраних автором тестових (стандартних) навантаженнях. Проаналізовано результати вивчення рухливості нервових про-
цесів з використанням тепінг-тесту. Показано результати впливу втоми на нервово-м’язовий апарат студентів. Фізіологічні показники стану 
тренованості організму юнаків 1 курсу у переважній більшості випадків знаходяться на низькому та нижчому за середній рівні.
Ключові слова: студент, організм, тренованість, фізіологічний показник, системи організму, фізичні навантаження, втома.
Аннотация. Биличенко Е.А. Сравнительный анализ физиологических показателей тренированности у студентов первых курсов. 
Изложены результаты исследования физиологических показателей тренированности у студентов первого курса. Рассмотрена суть этих 
понятий и их проявление в избранных автором тестовых (стандартных) нагрузках. Проанализированы результаты изучения подвижности 
нервных процессов с использованием теппинг-теста. Показаны результаты влияния усталости на нервно-мышечный аппарат студентов. 
Физиологические показатели состояния тренированности организма юношей первого курса в подавляющем большинстве случаев нахо-
дятся на низком и ниже среднего уровня.
Ключевые слова: студент, организм, тренированность, физиологический показатель, системы организма, физические нагрузки, утомле-
ние.
Annotation. Bilichenko E.A. Comparative analysis of the fi rst-year students’ training physiological rates. Results of examination of physi-
ological parameters training at students of the fi rst rate are stated. The essence of these concepts and their development in the test (standard) loads 
elected by the author is considered. Results of study of movability of nervous processes with use of the tapping test are analysed. Results of effect of 
fatigue on the nervous - muscular kettle of students are exhibited. Physiological parameters of a state training an organism of young men of the fi rst 
rate in overwhelming majority of cases are on low and below the average level.
Key words: student, organism, training, physiological rate, the systems of organism, physical exercises, lassitude.
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Вступ.
У сучасному суспільстві роботодавець підби-

рає кадри не тільки за показниками професійної під-
готовки, й за станом здоров’я та фізичного розвитку, 
зовнішніми проявами адаптації до оточуючого серед-
овища [6]. В таких умовах цінується адаптований до 
навантажень організм, який, як відомо, володіє біль-
шими резервами, більш економно та повно може їх 
реалізувати [5,6]. Вчені стверджують, що такий орга-
нізм стійкий до проявів і фізичної, і розумової втоми. 

Не секрет також, що систематична м’язова ді-
яльність дозволяє шляхом удосконалення фізіологіч-
них функцій мобілізувати ті резерви, про існування 
яких більшість навіть не здогадується [1,2,5,6]. Так, 
у результаті цілеспрямованих систематичних занять 
фізичними вправами об’єм серця може збільшуватись 
у 2 – 3 рази, легенева вентиляція – у 20 – 30 разів, 
максимальне споживання кисню зростає на порядок, 
стійкість до гіпоксії також значно підвищується [5]. 

Таким чином, організм із більш високими 
морфофункціональними показниками фізіологічних 
систем і органів володіє і більш високою здатністю 
виконувати значні за потужністю, об’ємом та інтен-
сивністю фізичні навантаження. Можна стверджува-
ти, що такий організм володіє більшим біологічним 
потенціалом енергетичної системи, і є недосяжним 
для захворювань та впливу негативних екологічних 
чинників [2].

Названі вище показники не просто бажані, а 
необхідні для випускника ВНЗ, фахівця, який, поки-
нувши стіни ВНЗ, одразу буде конкурувати за право 
кращого працевлаштування. Виходячи з цього, акту-
альність досліджень цих показників з метою впливу 
на них не викликає сумнівів.

Із провідних джерел, які висвітлюють пробле-
ми фізіології м’язової діяльності, відомо, що фізіоло-
гічними показниками тренованості називають осо-
бливості морфофункціонального стану різних систем 
організму, які формуються у результаті рухової ді-
яльності [5]. Процес ефекту вправи став предметом 

наукового дослідження лише у 1809 році. Ж. Ламарк 
опублікував матеріал, де відмітив, що у тварин роз-
виваються ті органи, які підпадають під вплив фізич-
них вправ, а ті, які не підпадають («не упражняются» 
- рос.), слабшають та зменшуються. 

П.Ф.Лесгафт, у свою чергу, показав конкрет-
ну морфологічну перебудову організму і його окре-
мих органів в процесі тренувань та занять фізичними 
вправами. Сутність тренування складають фізіологіч-
ні, біохімічні, морфологічні зміни.

Загалом, до фізіологічних показників тренова-
ності у спокої відносять:

Зміни у стані ЦНС, збільшення рухливості нерво-• 
вих процесів, скорочення скритого періоду рухо-
вих реакцій (латентний період);
Зміни опорно-рухового апарату (збільшення маси • 
і об’єму скелетних м’язів, їх гіпертрофія та поси-
лена капіляризація, підвищена збуджуваність та 
лабільність нервово-м’язової системи);
Зміна функції органів дихання ( частота дихання у • 
тренованих у спокої менше, ніж у нетренованих); 
органів кровообігу (ЧСС у спокої також менше у 
тренованих), складу крові т а ін. [1,5].
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Усі названі показники і стали об’єктами на-

шого дослідження, тоді як його предметом є фізіоло-
гічна тренованість організму студентів різних років 
навчання. 

Мета дослідження: порівняти рівень фізіо-
логічної тренованості у студентів різних курсів і на 
підставі цього дати оцінку якості процесу фізичного 
виховання.

Задачі дослідження:
вивчити стан питання за літературними джерела-• 
ми;
дослідити різні фізіологічні показники тренованості • 
у спокої за загальноприйнятими методиками у 
студентів різних курсів;

 проаналізувати результати досліджень;• 
провести порівняльний аналіз досліджуваних • 
показників.
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Методи дослідження:
контент-аналіз для вивчення стану питання у на-• 
уковій літературі;
тепінг-тест для визначення сили та рухливості не-• 
рвових процесів;
пульсометрія для вивчення стану серцево-судинної • 
системи;
вимірювання тиску за методикою Короткова;• 
проба Мартіне-Кушелевського для визначення пе-• 
ріоду відновлення після дозованого навантажен-
ня;
методи математичної статистики (метод середніх • 
величин).
Організація дослідження. Дослідження прово-

дилось у Кременчуцькому державному політехнічно-
му університеті у вересні 2008 року. У дослідженнях 
взяли участь 17студентів 1 курсу, які за станом здоров’я 
віднесені до загальної медичної групи і регулярно від-
відують заняття з фізичного виховання Дослідження 
проводились у присутності медпрацівника. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Першим етапом наших досліджень було ви-

вчення рухливості нервових процесів з використан-
ням тепінг-тесту. 

Результат тесту: X +σ  =71,4. Середній показник 
знаходиться на межі задовільного (70 і більше крапок 
в квадраті) та незадовільного станів ЦНС (рухливих 
центрів), але зниження кількості крапок від квадрату 
до квадрату свідчить про недостатню функціональну 
стійкість нервово-м’язового апарату і наростаючий 
вплив втоми [7]. Таким чином, досліджуваний кон-
тингент за цим фізіологічним показником тренова-
ності характеризується як нестійкий до втоми.

На другому етапі досліджень ми вивчали осо-
бливості функціонування серцево-судинної та ди-
хальної систем. Зокрема, ми мали визначити ЧСС, 
опираючись на те, що один із основних фізіологічних 
супутників тренованості – низький показник ЧСС. У 
тренованих спортсменів, які займаються циклічними 
видами спорту, цей показник може дорівнювати 40 
уд/хв. Однак, наші студенти задіяні лише у система-
тичних заняттях фізичними вправами в рамках на-
вчального процесу, тому такий показник ЧСС і явище 
брадикардії у нашому випадку відсутні, і загалом ЧСС 
перевищує середній показник для цього віку (табл.1), 
тоді як АТ знаходиться у межах норми. 

Показник відновлення ЧСС після дозованого 
навантаження ми вивчали у тому ракурсі, що реакція 
на стандартні (тестові) навантаження навіть при се-
редньому фізичному стані осіб характеризується зна-
чно коротшим періодом відновлення [4]. Однак, наші 
дослідження констатують, що і цей фізіологічний по-
казник тренованості у студентів знаходиться на низь-
кому рівні.

 Непокоїть той факт, що студентський вік – це 
критичний період розвитку багатьох фізичних якос-
тей, а, значить, і систем організму, а наше досліджен-
ня демонструє повне ігнорування можливістю збіль-
шити їх резервну потужність, адже, щоб розширити 
межі організму, треба давати йому граничні (допусти-
мі) навантаження. На жаль, самостійно організувати 
їх студент не в змозі, а за умов одноразових занять на 
тиждень це недопустимо і неможливо зробити. 

Для порівняння у таблиці 2 наводимо вже ві-
домі статистичні дані про резервні можливості орга-
нізму щодо згаданих вище фізіологічних показників 
показників [8].

Таблиця 1
Фізіологічні показники тренованості у студентів 1 курсу

Курс Стат. характе-
ристика

ЧСС, 
уд/
хв

АТс, 
мм.рт.ст

АТд, 
мм.рт.ст

оцінка 
відновлення 
ЧСС, балів 

 МСК, 
мл/кг/с

ЖЄЛ, 
мл

Життєвий 
індекс, мл/

кг

1 курс
 

X1 79,1 122,4 77,1 0,5 47,7 4264,7 63,2
σ 11,2 8,7 6,6 2,6 1,7 384,0 7,7

Таблиця 2
Загальні відомості про резервні можливості різних ланок організму

Показник У спокої При фізичному 
навантаженні Кратність, разів

ЧСС 70 220 3
АТ сист 120 200 2
АТ діаст 80 40 2
Ударний об’єм крові 60 180 3
Хвилинний об’єм крові, л 4,5 40 8
Частота дихання, разів/хв 10 60 6
Глибина дихання, л 0,5 5 10
Хвилинний об’єм дихання, л 6 120 20
Споживання кисню, л/хв 0,25 5 20
Виділення вуглекислого 
газу, л/хв

0,2 4 20
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Висновки.
Таким чином, провівши доступні дослідження, 

ми дійшли наступних теоретичних та практичних ви-
сновків:

фізіологічні як і біохімічні та морфологічні зміни в • 
організмі виникають у результаті тренування або 
занять фізичними вправами;
для нетренованого організму стандартна робота • 
виявляється більш складною, виконується ним 
із напругою і викликає передчасну втому(тепінг-
тест, проба Мартіне-Кушелевського);
більш тренований організм характеризується ниж-• 
чими показниками ЧСС у спокої, йому властиве 
явище брадикардії;
у організму, який характеризується кращими фізіо-• 
логічними показниками тренованості, добре урів-
новажені процеси збудження та гальмування; 
фізіологічні показники стану тренованості орга-• 
нізму юнаків 1 курсу у переважній більшості ви-
падків знаходяться на низькому та нижчому за 
середній рівні. 
В умовах технічного ВНЗ ми, на жаль, не мали 

змоги провести ще деяких фізіологічних досліджень 
(реакцію крові на фізичні навантаження тощо), які 
б давали повну характеристику фізіологічної трено-
ваності організму. Однак отримані нами результати 
уже сьогодні спонукають до підвищення вимог щодо 
ефективності та змісту фізичного виховання у ВНЗ.

Подальші дослідження планується спрямувати 
на вивчення фізіологічних показників тренованості у 
динаміці (посеместрово). У подальших дослідженнях 
планується використати менш відомий тест моторно-
кардіальної кореляції Е.Булич та І.Муравова [4], який 
дасть змогу вивчити прояв тренованості та реакцію 
організму на стандартне навантаження у студентів різ-
них років навчання і, таким чином, дасть об’єктивну 
оцінку оздоровчій стороні процесу фізичного вихо-
вання через визначення фізичного стану студентів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Бойко Г.М.

Національний університет фізичного виховання і спорту України
1

Анотація. Проаналізовано загальні закономірності, визначено особливості структури та фазового складу змагальної діяльності плавців 
високої кваліфікації, задіяних у паралімпійському спорті. З урахуванням особливостей структури змагальної діяльності плавців різних 
нозологій, визначено особливості психолого-педагогічного супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів у передстартовій, 
змагальній фазі та фазі післядії, що реалізується в умовах узгодженої взаємодії групового суб’єкта спортивної діяльності, специфічного 
для спорту інвалідів. 
Ключові слова: змагальна діяльність, структура, плавці, спорт інвалідів, психолого-педагогічний супровід.
Аннотация. Бойко Г.Н. Особенности сопровождения соревновательной деятельности спортсменов-инвалидов. Определены общие 
закономерности, особенности структуры и фазового характера соревновательной деятельности пловцов высокой квалификации в паралим-
пийском спорте. С учетом выявленных особенностей структуры соревновательной деятельности пловцов различных нозологий, опреде-
лены особенности психолого-педагогического сопровождения соревновательной деятельности спортсменов-инвалидов в предстартовой, 
соревновательной фазе и фазе последействия в условиях согласованного взаимодействия группового субъекта спортивной деятельности, 
специфического для спорта инвалидов. 
Ключевые слова: соревновательная деятельность, структура, пловцы, спорт инвалидов,  психолого-педагогическое сопровождение.
Annotation. Boyko G.N. Features of support of competitive activity of sportsmen-invalids. The general laws, features of structure and phase 
character of competitive activity of swimmers of high qualifi cation in Paralympics sports are defi ned. Taking into account the revealed features of 
structure of competitive activity of swimmers various nosology, features of psychological-pedagogical support of competitive activity of sportsmen-
disables in a before starting, competitive phase and a phase consequences in the conditions of the co-coordinated interaction of the group subject of 
sports activity specifi c to sports of invalids are defi ned. 
Keywords: competitive activity, structure, swimmers, sports of disables, psychological-pedagogical support.
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Вступ.
Стрімкий розвиток спорту інвалідів в Україні 

та світі, зростання рівня конкуренції спортсменів на 
змаганнях усіх рівнів актуалізує пошук шляхів удо-
сконалення системи підготовки спортсменів-інвалідів 
високої кваліфікації. Незважаючи на підвищення ува-
ги науковців до вивчення особливостей підготовки 
спортсменів-інвалідів, достатню кількість наукових 
доробок, присвячених аналізу структури змагальної 
діяльності у різних видах спорту [3, 6-8], вивчення 
специфічних рис структури змагальної діяльності 
плавців різних нозологій у паралімпійському спорті 
залишається поза увагою вчених. Це актуалізує ви-
явлення особливостей структури та фазового складу 
змагальної діяльності плавців у паралімпійському 
спорті, що потребують урахування в процесі роз-
робки та реалізації системи психолого-педагогічного 
спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої 
кваліфікації.

Дослідження виконується у відповідності до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 
2.5.2.: „Теоретико-методологічні основи психологіч-
ного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різ-
них нозологічних груп”, номер державної реєстрації 
0106U012125.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у здійсненні те-

оретичного аналізу структури та фазового складу 
змагальної діяльності плавців високої кваліфікації у 
паралімпійському спорті та виявлення особливостей 
психолого-педагогічного супроводу їхньої змагальної 
діяльності. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, уза-
гальнення даних спеціальної науково-методичної лі-
тератури та власного практичного досвіду підготовки 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації; методи 
математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.
Спортивну діяльність потрактовують як 

навчально-тренувальну та змагальну діяльність 
спортсменів, що здійснюється в системі впорядкова-
ної взаємодії суб’єктів спортивної діяльності [6, 11]. 
Підготовка до змагань і сама змагальна діяльність 
спортсмена «… розгортаються як єдиний підготовчо-
змагальний процес …» [6, с. 229], що вказує на «… 
єдність взаємозв'язку структур змагальної діяльності 
та підготовленості» [10, с. 21]. Встановлено, що ефек-
тивність управління спортивним тренуванням забез-
печується визначенням структури підготовленості та 
змагальної діяльності, специфічними для конкретної 
дисципліни того чи іншого виду спорту. З цією ме-
тою здійснюється розробка моделі підготовленості та 
змагальної діяльності, що потрактовується як орієн-
тир для визначення вихідного рівня підготовленості 
спортсмена та прогнозування результату змагальної 
діяльності.

У загальному сенсі змагальну діяльність пра-
вомірно розглядати як складний і багатогранний про-
цес, який утворюється сукупністю дій спортсмена під 
час змагань, що пов’язані з демонстрацією та оцінкою 
його можливостей в одному з видів спорту згідно з 
існуючими правилами, змістом рухової діяльності, 
способами змагальної боротьби та особливостями 
підходів до оцінки результатів [6, 7]. Вивчення та вра-
хування структури, змісту та результатів змагальної 
діяльності дозволяє здійснити науково обґрунтоване 
визначення: 1) загальної стратегії підготовки (засо-
бів, методів тренування та параметрів тренувальних 
навантажень, позатренувальних засобів впливу на 
функціональний стан та особистість спортсмена); 2) 
критеріїв для об’єктивної оцінки результату кожного 
окремого виступу спортсмена, що уможливить ви-
значення причин успіху або невдачі; 3) необхідних 
коректив, що мають бути внесені до плану підготов-
ки спортсмена; 4) спрямованості техніко-тактичної 
підготовки, зокрема, здійснення вибору оптимальної 
техніко-тактичної  моделі виступу спортсмена у відпо-
відності до адекватної його актуальним можливостям 
мети та прогнозованого рівня готовності майбутніх 
суперників; 5) особливостей моделювання змагаль-
них ситуацій у тренувальному процесі.
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Згідно з сучасними науковими поглядами, 
структуру змагальної діяльності утворюють «… 
змагальні дії спортсмена та комплексні форми його 
поведінки в процесі змагання» [6, с. 74].  Враховую-
чи принципові особливості кожного з видів спорту 
та окремих видів змагальної програми, управління 
змагальною діяльністю спортсменів має бути адап-
тованим до кожного конкретного виду з урахуванням 
тенденцій розвитку та закономірностей становлення 
спортивної майстерності й внутрішньовидової спеці-
алізації. Орієнтація системи підготовки на досягнення 
оптимальної структури змагальної діяльності як клю-
чового компонента підготовки спортсменів високої 
кваліфікації дозволяє створити необхідні умови для 
раціонального управління станом спортсмена та пере-
бігом адаптаційних змін, що забезпечують формуван-
ня оптимального рівня готовності до досягнення за-
планованого результату змагальної діяльності. Отже, 
метою підготовки висококваліфікованих спортсменів 
є досягнення максимально можливого спортивного 
результату, що забезпечується завдяки поглибленій 
індивідуалізації тренувального процесу та змагальної 
діяльності, а також виокремлення можливих способів 
ведення змагальної боротьби.

Аналіз літературних джерел дозволив визна-
чити фазовий характер змагальної діяльності (рис. 1). 
Передстартова фаза утворюється двома складовими: 
передстартовою розминкою, що безпосередньо пере-
дує змаганню та відповідає особливостям майбутньої 
змагальної діяльності, а також психологічним нала-
штуванням спортсмена на змагальну  діяльність. У 
передстартовій фазі вирішуються завдання, пов’язані 
з розгортанням передстартових фізіологічних змін в 
організмі спортсмена, формуванням стану оптималь-
ної бойової готовності до змагальної боротьби. 

Змагальна фаза передбачає безпосередню ре-
алізацією спортсменом попередньо обраної техніко-
тактичної моделі змагальної діяльності, що конкрети-
зується та корегується у відповідності до змагальної 
ситуації. За ходом змагальної боротьби спортсмен 
стикається з необхідністю сприймання та обробки по-
точної інформації техніко-тактичного, психологічно-
го та іншого характеру, специфіка якого визначається 
особливостями виду спорту. Така інформація співвід-
носиться з техніко-тактичною моделлю змагальної 
діяльності, напрацьованою спортсменом у тренуваль-
ному процесі у відповідності до мети та попереднього 
змагального досвіду. 

Здатність спортсмена до адекватного сприйман-
ня, обробки та використання поточної інформації за-
безпечує вибір раціональної тактики змагальної діяль-
ності. Отже, у змагальній фазі відбувається реалізація 
техніко-тактичного та функціонального потенціалу 
спортсмена, повнота яких безпосередньо пов’язана з 
рівнем його психологічної готовності до високоефек-
тивної змагальної діяльності.

Перебіг фази післядії визначається фактично 
реалізованим змістом змагальної діяльності, обсягом 
та інтенсивністю пов’язаного з нею навантаження та 
її результатом. Фаза післядії утворюється: процесами 
найближчого відновлення; аналізом процесуального 

аспекту змагальної діяльності та її результату; оста-
точним психологічним і функціональним відновлен-
ням спортсмена з можливим досягненням фази супер-
компенсації. 

Найближче відновлення пов’язане з повернен-
ням функціонального стану систем організму до ви-
хідного рівня, ресинтезом енергетичних субстратів, 
відновленням оперативної працездатності. Системо-
утворюючим фактором у структурі змагальної діяль-
ності спортсменів високої кваліфікації є спортивний 
результат. На думку вчених, його варто розглядати 
з чотирьох взаємопов’язаних позицій: соціальної 
(важливість і значущість результату для суспільства 
та самого спортсмена, престиж країни або окремого 
спортивного колективу, демонстрація можливостей 
людини, її творчої активності, формування потреби 
в дотриманні здорового способу життя);  біологічної 
(збереження та зміцнення здоров’я, адаптація до екс-
тремальних умов, вивчення резервних можливостей 
організму, удосконалення функцій і систем людини 
з метою ефективної протидії несприятливим умовам 
середовища); педагогічної (місце, що посів спортсмен 
за підсумками змагань, виконання ним розрядного 
нормативу); психологічної (формування особистос-
ті, розвиток комунікативних здібностей, підвищен-
ня психофункціональних можливостей, здатності до 
протидії стресовим факторам, розвиток та удоскона-
лення емоційно-вольової сфери спортсмена під час 
підготовки та участі у змаганнях) [4, 8, 9].  Психічний 
стан спортсмена у фазі післядії корелює зі значущими 
зовнішніми оцінками та самооцінкою процесуального 
аспекту та результату змагальної діяльності й впливає 
на розгортання й перебіг відновних процесів. Подаль-
ше психологічне та функціональне відновлення за-
безпечується розгортанням більш тривалих процесів 
у відповідь на «… відносно стійкі «сліди» минулого 
змагання» [6, с. 77], що зумовлюють надвідновлення 
біоенергетичних ресурсів та інших складових морфо-
функціонального статусу організму спортсмена.

Згідно з визначеною фазовою структурою зма-
гальної діяльності та у відповідності до завдань до-
слідження, потребують визначення особливості су-
проводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів 
(рис. 2). 

Визначення особливостей психолого-
педагогічного супроводу змагальної діяльності 
спортсменів-інвалідів актуалізує здійснення деталь-
ного аналізу особливостей взаємодії спортсменів зі 
специфічними для спорту інвалідів суб’єктами спор-
тивної діяльності та доведення правомірності розгля-
ду їхньої спільної діяльності як діяльності групового 
суб’єкта. 

Структурними компонентами передзмагальної 
фази є передстартова розминка та психологічне нала-
штування спортсмена на змагальну діяльність. Успіш-
не вирішення завдань розминки у спорті інвалідів, зо-
крема, у паралімпійському плаванні, забезпечується 
завдяки узгодженій взаємодії локального групового 
суб’єкта спортивної діяльності, до складу якого, крім 
тренера та спортсмена, входять суб’єкти, професійні 
дії яких забезпечують: 1) безпечний вхід спортсмена у 
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воду та здійснення рухової діяльності у відповідності 
до завдань, визначених тренером; 2) відпрацювання 
плавцями таких компонентів змагальної діяльності, 
як старт, поворот, фініш. 

Обсяг і характер специфічного для спорту 
інвалідів супроводу спортсменів із порушеннями 
опорно-рухового апарату та професійні дії тренерів-
супроводжуючих визначається в залежності від 
особливостей рухових обмежень спортсменів і за-
стосовується, переважно, тільки під час виконання 
спортсменом старту з води або зі стартової тумби. 
Професійні дії тренерів-таперів забезпечують вико-
нання спортсменами із вадами зору старту (підводять 
плавця до стартової тумби); повороту та фінішу (по-
дають плавцю спеціальні тактильні сигнали про необ-
хідність виконання повороту або фінішування).

Передзмагальне психологічне налаштування 
спортсмена забезпечується: передстартовою наста-
новою тренера; професійними діями психолога, який 
обирає та застосовує психологічні методи впливу на 
спортсмена в залежності від його передстартового 
стану та минулого стартового досвіду;  психологічним 
самоналаштуванням спортсмена. Планування змісту 

передзмагальної фази, пов’язаного з формуванням 
стану оптимальної бойової готовності спортсмена до 
змагальної діяльності здійснюється з урахуванням 
вимог регламенту, визначеного  IPC та міжнародною 
федерацією плавання спортсменів-інвалідів, згідно з 
яким, за 30 хвилин до старту припиняються будь-які 
контакти зі спортсменом, що можуть сприяти його 
психологічному та функціональному налаштуван-
ню на змагальну боротьбу. Отже, однією з основних 
здатностей спортсменів-інвалідів, що детермінує 
ефективність їхньої змагальній діяльності, є вміння 
утримувати оптимальний рівень збудження до почат-
ку змагання та безпосередньо за його ходом. У залеж-
ності від самопочуття, спортсмен у передзмагальній 
фазі має контролювати та вчасно корегувати власне 
збудження, підвищуючи або знижуючи його рівень. 
Безсумнівно, що формування здатності спортсменів-
інвалідів до самоконтролю та саморегуляції рівня 
збудження під час змагальної діяльності потребує 
відпрацювання відповідних психотехнічних навичок 
безпосередньо в тренувальному процесі з їх подаль-
шим закріпленням та удосконаленням під час участі у 
змаганнях різних рівнів. 

Рис. 1. Фазовий склад змагальної діяльності
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Структуру змагальної фази в спортивному 
плаванні утворюють старт, рівень швидкості подолан-
ня дистанції, поворот, фініш [3, 8, 9]. За результатами 
сучасних наукових досліджень встановлено наявність 
тісної кореляційної залежності між параметрами, що 
характеризують ефективність подолання стартово-
го відрізку, поворотних ділянок і фінішного відрізку 
дистанції та результатом спортсмена (r = 0,81+0,04), 
а також наявність тісної залежності між часом прохо-
дження ділянок плавання по дистанції з часом подо-
лання стартового, поворотного та фінішного відрізків 
(r = 0,79+0,03) [8, 9]. Отже, узгодженість взаємодії між 
спортсменами та специфічними для спорту інвалідів 
суб’єктами позначається на ефективності змагальної 
діяльності та її результаті. 

Необхідність специфічного супроводу 
спортсменів-інвалідів у змагальній фазі визначається 
характером і ступенем їхнього ураження, умовами та 
змістом змагальної діяльності [1, 2]. Зокрема, до осно-
вних функцій тренерів-таперів, у загальному сенсі, 
належить створення умов для безпечної змагальної ді-
яльності основних її суб’єктів, що реалізується завдя-
ки постійному страхуванню всіх незрячих спортсме-
нів і спортсменів із важкими ураженнями зору під час 
їхньої участі в змаганнях усіх рівнів. Змагальна діяль-
ність плавців з ураженнями опорно-рухового апара-
ту, які внаслідок моторних порушень різного ступеня 
важкості мають обмеження фізичної мобільності, пе-
редбачає формування іншого за структурою та функці-
ями специфічного для спорту інвалідів, зокрема, пара-

Рис. 2. Психолого-педагогічний супровід змагальної діяльності спортсменів-інвалідів
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лімпійського плавання, групового суб’єкта спортивної 
діяльності, що уможливлює постійну узгоджену вза-
ємодію спортсменів і тренерів-супроводжуючих. Про-
фесійні дії останніх забезпечують: безпечний вхід 
плавців у басейн і вихід із води; формування та збере-
ження необхідного стартового положення; виконання 
спортсменом старту, особливості техніки якого визна-
чені правилами змагань і встановлюється для плав-
ців кожного з функціональних класів окремо. У від-
повідності до правил змагань, встановлених IPC, для 
спортсменів із важкими ураженнями опорно-рухового 
апарату передбачена можливість виконання старту з 
води. Ступінь обмеження здатності плавців до безпеч-
ного входу в басейн і виходу з нього є критерієм, що 
визначає характер та обсяги професійних дій тренерів-
супроводжуючих у тренувальному процесі та під час 
участі спортсменів у змаганнях. Ефективність вико-
нання професійних дій суб’єктами спортивної діяль-
ності залежить від двох основних груп факторів, що 
визначають рівень їхньої професійної компетентності: 
ступеня володіння спеціальними навичками; здатності 
до взаємоузгодженої співпраці в межах специфічного 
групового суб’єкта спортивної діяльності. Зокрема, на 
старті діяльність групового суб’єкта спрямовується 
на: забезпечення безпечного та комфортного опус-
кання плавця у басейн і створення сприятливих умов 
для його подальшого переходу в стартове положення; 
утримання плавцем раціонального стартового поло-
ження (за необхідністю) до подачі стартового сигналу; 
забезпечення раціонального початку руху після стар-
тового сигналу; безпечний вихід плавця з води після 
завершення дистанції.

Вхід у басейн забезпечується узгодженими ді-
ями плавців і тренерів-супроводжуючих. Впевненість 
рухів останніх, відсутність метушливості, інших ознак 
хвилювання, дозволяє уникати негативного впливу на 
спортсмена додаткових стрес-факторів, що характерні 
для психологічно складних умов змагальної діяльнос-
ті, запобігає додатковому «зараженню» плавця знерво-
ваністю від супроводжуючих, сприяє зміцненню впев-
неності у власних можливостях, створює підґрунтя 
для успішного виступу у змаганнях. Ірраціональність 
діяльності групового суб’єкта у передстартовій фазі та 
на старті може стати причиною завчасного входу плав-
ця у воду, що зумовить зростання реактивної тривож-
ності спортсмена внаслідок вимушеного очікуванню 
стару. В свою чергу, тривале утримання напруженої 
стартової пози може призвести до невиправданої ви-
трати фізичної та нервово-психічної енергії плавця, 
його нераціональних або помилкових дій на старті, що 
спровокують дискваліфікацію спортсмена або зрос-
тання часу подолання стартового відрізку дистанції. 

Правилами змагань спорту інвалідів для плав-
ців кожного функціонального класу чітко регламенто-
вані всі можливі стартові положення. На старті спортс-
мен має перебувати у стані так званого «оперативного 
спокою». Це передбачає збереження виправданої, з 
біомеханічної точки зору, нерухомої пози до момен-
ту подачі стартового сигналу, що забезпечить подаль-
ший швидкий і раціональний початок руху плавця 
та оптимальну швидкість плавання по дистанції. За 

таких умов спортсмени з важкими ампутаційними 
ушкодженнями кінцівок, шийними та спинальними 
травмами, церебральними паралічами, іншими склад-
ними неврологічними розладами в більшості випад-
ків потребують допомоги тренерів-супроводжуючих, 
а локальний груповий суб’єкт спортивної діяльності 
має складатися з двох або трьох осіб [1, 2]. Отже, від 
узгоджених професійних дій групового суб’єкта спор-
тивної діяльності залежить ефективність виконання 
спортсменом стартових рухів, що позначається на за-
гальному результаті виступу спортсмена, адже в умо-
вах жорсткої конкуренції рівних за силами суперників 
найменша помилка може позбавити його заслуженої 
перемоги або місця на п’єдесталі.

Особливості реалізації спортсменом обраної 
техніко-тактичної моделі в змагальній фазі визнача-
ється: 1) інтегральними якостями, що обумовлюють 
ефективність його дій, пов’язаних із усіма компонен-
тами змагальної діяльності (стартом, швидкістю пла-
вання по дистанції, поворотом, фінішем); 2) психоло-
гічними особливостями змагальної фази, що пов’язана 
з характером взаємодії суперників. 

Для циклічних видів спорту характерною є 
просторово-часова взаємодія суперників. У кожний 
момент змагання спортсмен оцінює своє положення 
на дистанції у відповідності до положень суперни-
ків, що дозволяє йому «... вживати необхідних заходів 
для реалізації тактико-технічного, функціонального 
та вольового потенціалу у відповідності до змагаль-
ної ситуації» [5, с. 18]. Отже, за характером протидії 
між суперниками плавання належить до видів спорту 
з сумісно-індивідуальною взаємодією [5]. Умовність 
контакту в циклічних видах спорту, зокрема, спортив-
ному плаванні визначається тим, що спортсмени зма-
гаються на окремих доріжках, що робить неможливим 
їхній безпосередній фізичний вплив на суперників. 
Змагання сліпих і слабозорих плавців із гостротою 
зору < 10 % на краще око з корекцією, а також спортс-
менів із важкими порушеннями опорно-рухового 
апарату, зокрема, травмами шийного відділу хребта 
з ушкодженням спинного мозку на рівні сегментів 
С-1 – С-7, складними церебральними патологіями, 
іншими неврологічними розладами, що заважають 
спортсменам плавати в положенні на грудях, вільно та 
невимушено здійснювати поворот голови вбік під час 
фази вдиху, зоровий контакт із суперниками на дис-
танції надзвичайно ускладнений або повністю відсут-
ній. Це дозволяє нам передбачити домінування частки 
монофронтальної психічної активності сліпих і сла-
бозорих плавців, а також плавців із важкими уражен-
нями опорно-рухового апарату над біфронтальною в 
порівнянні зі здоровими спортсменами відповідного 
рівня кваліфікації та зумовлює особливості реалізації 
спортсменами-інвалідами техніко-тактичної моделі 
ведення змагальної боротьби.

Психолого-педагогічний супровід у фазі після-
дії пов’язаний із професійними діями традиційних і 
специфічних для спорту інвалідів суб’єктів спортив-
ної діяльності та має суто індивідуальний характер: 1) 
у фазі найближчого відновлення професійні дії ліка-
ря та масажиста допомагають спортсмену відновити 
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оперативну працездатність і створюють сприятливі 
передумови для подальшого функціонального та пси-
хологічного відновлення; 2) аналіз процесуального 
аспекту та результату змагальної діяльності передба-
чає здійснення ретельного аналізу показаного резуль-
тату, допущених спортсменом помилок і визначення 
об’єктивних причин їх допущення, а також оцінку 
ефективності професійної взаємодії спортсменів із 
специфічними для спорту інвалідів суб’єктами спор-
тивної діяльності на старті, під час повороту та фіні-
шу, що дозволяє виявити проблемні місця супроводу 
та внести необхідні корективи до системи підготов-
ки з метою їх подальшого усунення; 3) забезпечен-
ня психологічного та функціонального відновлення 
спортсмена та досягнення фази суперкомпенсації 
здійснюється в умовах узгодженої взаємодії групово-
го суб’єкта спортивної діяльності, а вибір конкретних 
методів і засобів впливу та організм та особистість 
спортсмена здійснюється у відповідності до обсягу та 
інтенсивності змагального навантаження, його пси-
хічного стану у фазі післядії, що корелює з результа-
том змагальної діяльності (r = 0,89). 

Висновки.
Психолого-педагогічний супровід тренувальної 

та змагальної діяльності забезпечується специфічним 
для спорту інвалідів груповим суб’єктом спортивної 
діяльності, об’єднаним спільною метою та мотиваці-
єю. Зміст та обсяг психолого-педагогічного супрово-
ду спортивної діяльності спортсменів-інвалідів висо-
кої кваліфікації визначається умовами та структурою 
їхньої тренувальної та змагальної діяльності, а також 
характером і глибиною моторних, сенсорних або інте-
лектуальних порушень спортсмена, що вказує на не-
обхідність суто індивідуального характеру супроводу. 

Взаємодія між спортсменом та іншими 
суб’єктами спортивної діяльності формується в про-
цесі тренувальної діяльності. Зокрема, помилки в діях 
таперів або супроводжуючих призводять до виник-
нення конфліктних ситуацій, втрати довіри спортсме-
на, появи страху, що зумовить підсвідоме зниження 
швидкості плавання на поворотній і фінішній ділян-
ках дистанції, негативно позначиться на результатах 
виступів у змаганнях.

У залежності від фази та особливостей струк-
тури змагальної діяльності спортсмена визначають-
ся склад і функції суб’єктів психолого-педагогічного 
супроводу спортивної діяльності, зокрема, вимоги до 
узгодженості їхній дій на старті, під час виконання 
повороту та на фініші. Передбачено, що за умови ви-
сокого рівня готовності спортсмена до змагальної ді-
яльності її результативність залежить від узгодженос-
ті взаємодії фахівців і спортсменів у межах групового 
суб’єкта спортивної діяльності. 

У результаті дослідження обґрунтовано нові 
підходи до вивчення спортсменів-інвалідів як осо-
бистості та активних суб’єктів спортивної діяльнос-
ті, що суттєво розширюють наукові відомості про 
особливості структури змагальної діяльності плав-
ців у спорті інвалідів і слугують підставою для роз-
робки теоретико-методологічних засад психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 

спортсменів високої кваліфікації та визначення шля-
хів подальшого удосконалення системи підготовки 
спортсменів-інвалідів на основі: визначення загаль-
них закономірностей, змісту та структури  змагаль-
ної діяльності плавців у спорті інвалідів; визначення 
основних детермінант, що вливають на ефективність 
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів-
інвалідів високої кваліфікації; визначення особли-
востей функціонування специфічних для спорту ін-
валідів групових суб’єктів спортивної діяльності у 
системі підготовки спортсменів високої кваліфікації.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язуємо зі обґрунтування прикладних аспектів 
психолого-педагогічного супроводу спортивної ді-
яльності плавців, що дістали розробки в технології 
практичної системи, яка враховує специфічні спосо-
би та умови тренувальної та змагальної діяльності 
спортсменів-інвалідів різних нозологій, зокрема, 
особливості структури та фазового складу змагаль-
ної діяльності.
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Аннотация. Выявлены сходства и различия в состоянии плавательной подготовленности среди мужчин и женщин разного возраста участ-
ников финальных заплывов на летнем чемпионате России в Москве -2008. Выявлена динамика плавательной подготовленности пловцов 
в зависимости от гендерных отличий. Определена сходная тенденция и различия в состоянии плавательной подготовленности на этапах 
многолетнего спортивного совершенствования среди мужчин и женщин разного возраста. Выявленные параметры динамики плавательной 
подготовленности позволяют объективно оценить состояние плавательной подготовленности спортсменов.
Ключевые слова: результат, отличие, пловцы, мужчины, женщины, чемпионат России. 
Анотація. Ганчар О.І. Особливості гендерних відмінностей результатів виступу плавців на літному чемпіонату Росії у Москві-2008. 
Виявлено подібності й розходження в стані плавальної підготовленості серед чоловіків і жінок різного віку учасників фінальних запливів 
на літньому чемпіонаті Росії в Москві -2008. Виявлено динаміку плавальної підготовленості плавців залежно від гендерних відмінностей. 
Визначено подібну тенденцію й розходження в стані плавальної підготовленості на етапах багаторічного спортивного вдосконалювання 
серед чоловіків і жінок різного віку. Виявлені параметри динаміки плавальної підготовленості дозволяють об’єктивно оцінити стан пла-
вальної підготовленості спортсменів.
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки, жінки, чемпіонат Росії.
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender differences of swimmers’ results on the Summer Championship of Russia – 2008. 
Likenesses and differences in a state of swimming readiness among men and women of different age of participants of fi nal dead metals in the years 
summer championship of Russia in Moscow-2008 are revealed. The dynamic of swimming readiness of swimmers is revealed depending on gender 
differences. The similar tendency and differences in a state of swimming readiness at stages of long-term sports perfecting among men and women of 
different age is determined. The revealed parameters of dynamic of swimming readiness allow to evaluate a state of swimming readiness of sports-
men objectively.
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Summer Championship of Russia.

© Ганчар А.И. , 2009

Введение.
Развитие спортивного плавания среди детей, 

подростков, молодёжи и взрослых на современном 
этапе характеризуется реальной возможностью для 
них поступательного улучшения своих результатов 
и в более зрелом возрасте, на что реально указывают 
наиболее яркие примеры из последней Олимпиады в 
Пекине-2008. Так американская пловчиха Дара Тор-
рес (1967 г. рождения) сумела в возрасте более 40 лет 
всё ещё успешно стартовать в финальных заплывах и 
получить олимпийскую награду. Исходя из этого, всё 
большую значимость для специалистов приобретают 
достоверные сведения о различных возможностях в 
достижении своих лучших результатов представите-
лями различного пола и возраста при обучении и со-
вершенствовании у них двигательных навыков пла-
вания [1-5]. Поэтому профессиональные интересы 
ученых и специалистов должны быть направлены на 
обоснование и разработку более эффективных техно-
логий обучения и совершенствования навыков спор-
тивного плавания в разных возрастных группах с уче-
том гендерных отличий обучающихся. 

Как показывает имеющийся опыт отечествен-
ной и зарубежной теории и практики, касающихся 
вопросов развития и совершенствования навыков 
спортивного плавания показывает, что определенное 
внимание уделено поиску улучшения техники суще-
ствующих способов, методики обучения, спортивного 
отбора и тренировки спортсменов разной квалифика-
ции в различных возрастных группах. Вместе с тем, 
каких-либо конкретных сведений о динамике отличий 
показателей в спортивном плавании среди юношей 
и девушек в существующих публикациях по теории 
и методике физического воспитания и спорта мы не 
обнаружили [6-16]. Вместе с тем имеются отдельные 
публикации по особенностям тренировки в женском 
плавании, как отечественных авторов [17-20], так и 
в зарубежной печати [21-27]. Поэтому для специали-
стов и любителей спортивного плавания наибольший 

интерес представляют особенности отличий в дина-
мике результатов выступления пловцов на достаточно 
престижных соревнованиях, какими являются фи-
нальные старты летнего чемпионата России. 

Избранная тема нашего исследования связана 
с планом НИР ОНМА и МОН Украины  на 2008-2010 
гг., РК № 0108U001487.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из разработки этой названной актуаль-

ной проблемы, нами избран, соответствующий объ-
ект исследования: динамика плавательной подготов-
ленности юношей и девушек, мужчин и женщин на  
этапах обучения и совершенствования навыков спор-
тивного плавания. 

Предмет исследования: особенности проявле-
ния сходства и различий формирования навыков спор-
тивного плавания у представителей разного пола и 
возраста на стартах летнего чемпионата России. 

Цель исследования: выявить уровень и степень 
формирования навыков спортивного плавания у пред-
ставителей мужского и женского пола на различных 
дистанциях по результатам участия их в сильнейших 
финальных заплывах на летнем чемпионате России в 
Москве-2008.

 Основными задачами явились: а) выявление до-
минирующих отличий и сходства в динамике показате-
лей плавательной подготовленности у представителей 
мужского и женского пола на различных дистанциях 
по данным их  стартов на летнем чемпионате России 
в Москве-2008; б) внедрение наиболее существенных 
результатов проведенного исследования в практику 
физического воспитания и спорта для возможного 
улучшения показателей плавательной подготовленно-
сти в разных возрастных группах на различных дис-
танциях. Основными методами  проведения  исследо-
вания явились: теоретический анализ литературных 
источников, обобщение документальных материалов, 
математическая статистика.

Результаты исследования. 
На финальных стартах летнего чемпионата 
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России, состоявшегося в июне 2008 г., призовые ме-
дали достались представителям 30 регионов России, 
которые соревновались по 19 видам программы, как у 
мужчин, так и у женщин (табл. 1). 

Наибольшее количество призовых наград, 
включая золотые, серебряные и бронзовые медали, 
досталась представителям Санкт-Петербурга-1 - 16 
(11 муж., 5 жен.). Далее,  по мере снижения рейтин-
га в получении призовых наград оказались пловцы 
Москвы-1 - 15 (9 муж., 6 жен.),  Пензенской области 
- 12 (2 муж., 10 жен.), Самарской области - 7 (5 муж., 
2 жен.), Ростовской - 6 (5 муж., 1 жен.), Архангель-
ской - 5 (2 муж., 3 жен.), Волгоградской - 5 (3 муж., 
2 жен.), Омской - 5 (2 муж., 3 жен.), Москвы-2 - 4 (2 
муж., 2 жен.), Рязанской - 3 (3 жен.), Новосибирской 
- 3 (1 муж., 2 жен.), Калужской - 3 (3 муж.), Татар-
стана - 3 (1 муж., 2 жен.), Челябинской области – 3 (3 
муж.), ХМАО-Югра - 3 (3 жен.), ЯНАО - 3 (3 жен.), 
Пермский край - 3 (3 жен.), Приволжский ФО - 2 (2 
жен.), Сибирский ФО - 2 (2 муж.), Нижегородская об-
ласть - 2 (1 муж., 1 жен.), Свердловская -1 (1 муж.), 
Белгородская -1 (1 муж.), Камчатский ФО - 1 (1 жен.), 
Центральный ФО - 1 (1 жен.), Ярославская область - 1 
(1 жен.), Санкт-Петербург-2 - 1 (1 муж.), КОМИ - 1 (1 
муж.), Оренбургская область - 1 (1 жен.), Приморский 
край - 1 (1 муж.), Удмуртия - 1 (1 муж.). 

Таким образом, среди мужчин наиболее успеш-
ными оказались пловцы Санкт-Петербурга-1, Мо-
сквы-1, Самарской, Ростовской, Волгоградской, Ка-
лужской, Челябинской и Архангельской областей, а 

среди женщин в большей мере отличились пловчихи 
Пензенской области, Москвы-1, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Омской, Рязанской областей, ХМАО-
Югра, ЯНАО, Пермского края (табл. 1).

Следует персонально отметить достаточно 
успешное выступление многих пловцов из различных 
регионов России на этих соревнованиях. Так на фи-
нальных стартах летнего чемпионата России золотые, 
серебряные и бронзовые медали получили, соответ-
ственно у мужчин и женщин: 50 м вольный стиль - 
Е. Лагунов, А. Гречин, С. Фесиков, а также А. Аксе-
нова, С. Федулова, О. Ключникова; 100 м вольный 
стиль - Е. Лагунов, А. Гречин, А. Сухоруков, а также 
А. Аксенова, Д. Белякина, С. Карпеева; 200 м воль-
ный стиль - Д. Изотов, А. Сухоруков, Н. Лобинцев, а 
также Д. Белякина, К. Володина, Т. Пономаренко; 400 
м вольный стиль - Н. Лобинцев, В. Романович, А. Ша-
мин, а также Д. Белякина, Е. Соколова, Е. Сильвестро-
ва; 1500 вольный стиль - В. Романович, И. Ларин, 
С. Большаков, а на 800 м вольный стиль - Е. Силь-
вестрова, Р. Сыч, А. Уварова. В эстафете 4×100 м 
вольным стилем призерами стали мужские команды 
Санкт-Петербурга-1, Сибирского ФО, Москвы-1, а у 
женщин - Приволжского ФО, Центрального ФО, Ом-
ской области. В эстафете 4×200 м вольным стилем 
призерами стали мужские команды Москвы-1, Вол-
гоградской области, Москвы-2, а у женщин - Омской 
области,  Приволжского ФО, Москвы-2. В плавании 
на спине золотые серебряные и бронзовые медали по-
лучили соответственно у мужчин и женщин: 50 м на 

Таблица 1
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата России по плаванию в Москве-2008 (по золотым, сере-

бряным и бронзовым медалям)
№ Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж
1. С.-Петербург-1 2=2+0 9=6+3 5=3+2 16=11+5
2. Москва-1 3=2+1 5=3+2 7=4+3 15=9+6
3. Пензенская 9=1+8 1=1+0 2=0+2 12=2+10
4. Самарская 2=2+0 3=2+1 2=1+1 7=5+2
5. Ростовская 4=3+1 1=1+0 1=1+0 6=5+1
6. Архангельская 3=2+1 1=0+1 1=0+1 5=2+3
7. Волгоградская 2=1+1 2=2+0 1=0+1 5=3+2
8. Омская 2=1+1 3=1+2 5=2+3
9. Москва-2 1=1+0 1=0+1 2=1+1 4=2+2
10. Рязанская 2=0+2 1=0+1 3=0+3
11. Новосибирская 1=0+1 2=1+1 3=1+2
12. Калужская 2=2+0 1=1+0 3=3+0
13. Татарстан 1=0+1 1=0+1 1=1+0 3=1+2
14. Челябинская 1=1+0 1=1+0 1=1+0 3=3+0
15. ХМАО-Югра 1=0+1 1=0+1 1=0+1 3=0+3
16. ЯНАО 2=0+2 1=0+1 3=0+3
17. Пермский 1=0+1 2=0+2 3=0+3
18. Приволжский ФО 1=0+1 1=0+1 2=0+2
19. Сибирский ФО 1=1+0 1=1+0 2=2+0
20. Нижегородская 2=1+1 2=1+1
21. Свердловская 1=1+0 1=1+0
22. Белгородская 1=1+0 1=1+0
23. Камчатский ФО 1=0+1 1=0+1
24. Центральный ФО 1=0+1 1=0+1
25. Ярославская 1=0+1 1=0+1
26. С.-Петербург-2 1=1+0 1=1+0
27. Коми 1=1+0 1=1+0
28. Оренбургская 1=0+1 1=0+1
29. Приморский 1=1+0 1=1+0
30. Удмуртия 1=1+0 1=1+0
Итого: медалей 38=19+19 38=19+19 39=20+19 115=58+57
Примечание: м - количество медалей у мужчин, ж - количество медалей у женщин
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спине - А. Вятчанин, М. Носков, Р. Рыбин, а также 
А. Зуева, К. Москвина, Е. Пятова; 100 м на спине - 
А. Вятчанин, С. Донец, Е. Алешин, а также А. Зуева, 
К. Москвина, С. Комарова; 200 м на спине - А. Вят-
чанин, С. Донец, П. Комаров, а также А. Зуева, С. Ко-
марова, К. Москвина. В плавании брассом золотые 
серебряные и бронзовые медали получили соответ-
ственно у мужчин и женщин: 50 м брассом - М. Ермо-
лаев, С. Гейбель, Д. Кривашеев, а также В. Артемьева, 
Е. Баклакова, А. Кузьмичева; 100 м брассом - Р. Слуд-
нов, Д. Коморников, Г. Фалько, а также Ю. Ефимова, 
Е. Богомазова, Е. Баклакова; 200 м брассом - А. Зи-
новьев, Г. Фалько, А. Иванов, а также О. Детенюк, 
А. Алексеева, Е. Баклакова.

В плавании баттерфляем золотые серебря-
ные и бронзовые медали получили соответственно 
у мужчин и женщин: 50 м баттерфляем - Е. Коро-
тышкин, И. Марченко, В. Ефремов и А. Калужский, 
а также Н. Сутягина, К. Осипова, А. Пичугина; 100 
баттерфляем - Н. Скворцов, Е. Коротышкин, М. Га-
нихин, а также Н. Сутягина, И. Беспалова, С. Феду-
лова; 200 м баттерфляем - Н. Скворцов, М. Ганихин, 
И. Скрыдлов, а также И. Беспалова, Я. Мартынова, 
М. Булахова.

В комплексном плавании золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 200 м комплексное - А. Тихонов, Д. Ка-
ленов, И. Воловик, а также С. Карпеева, А. Мусиен-
ко, В. Симонова; 400 м комплексное - Ю. Прилуков, 
А. Тихонов, А. Крылов, а также Я. Мартынова, С. Кар-
пеева,  Е. Рвянина. В комбинированной эстафете 
4×100 м призерами стали мужские команды Санкт-
Петербурга-1, Москвы-1, Сибирского ФО, а у женщин 
- Пензенской области, Санкт-Петербурга-1, Москвы-1. 
Пловцы других регионов России призовых наград не 
получили, что остро ставит перед ними проблему ка-
чественной подготовки спортивного резерва в плава-
нии на  перспективу.

При рассмотрении результатов финальных за-
плывов на различных дистанциях, нами получены 

средние результаты, которые наиболее характерны 
восьми участникам заплывов  разными способами 
плавания, как у мужчин, так и среди женщин с учетом 
их возрастных особенностей. Рассмотрение финаль-
ных заплывов позволяет детально изучить состояние 
подготовленности сильнейших пловцов на различных 
дистанциях, а также выявить особенности динамики 
результатов мужчин и женщин в разных возрастных 
группах (табл. 2). 

Наибольшее отличие возраста участников муж-
чин от женщин оказалось в плавании на 200 м брас-
сом (5,5), на 100 брассом (4,7), на 50 м баттерфляем 
(3,9), на 200 м на спине  возраст мужчин был больше 
чем у женщин (3,0), также как и в комбинированной 
эстафете (3,0). Наименьшее отличие возраста мужчин 
от женщин было отмечено в плавании на 200 м воль-
ным стилем (0,1), 50 м брассом (0,7), а также в пла-
вании на 50 м вольным стилем (0,9), 100 м брассом 
(1,0). Вместе с тем отмечено некоторое преобладание 
возраста женщин над мужчинами в плавании на 400 м 
вольным стилем (0,5), а также на 400 м комплексным 
плаванием (1,1.). 

Абсолютные значения средней скорости плава-
ния показывают, что устоявшаяся тенденция отличия 
результатов мужчин от женщин проявляются в соответ-
ствии с увеличением длины проплываемой дистанции. 
Исходя из этого, полученные результаты  целесообраз-
но рассматривать в соотношении показателей средней 
скорости плавания на ту или иную дистанцию, а также 
тем или иным способам плавания. 

В таблице 3 приведены обобщенные результаты 
отличия показателей средней скорости в преодолении 
дистанций различными способами среди мужчин и 
женщин. Так на дистанции 50 м вольный стиль зафик-
сирован у мужчин более высокий уровень результата 
на 0,290 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень со-
ставляет 0,246 м/с, на 200 м - 0,212 м/с,  на 400 м - 
0,154 м/с,  а на 800 м и на 1500 м - 0,108 м/с. 

В плавании способом на спине отмечено также 
существенное отличие имеющихся показателей: на 50 

Таблица 2
Средние данные отличия результатов финальных заплывов и возраста участников летнего чемпионата 

России по плаванию в Москве-2008 
Результаты финалов, мин, с Дистанции способов

плавания
Возраст пловцов,  г.

мужчины женщины отличие мужчины женщины ± отличие
22,81 26,28 3,47 50 м в/стиль 21,5 20,6 +0,9-
49,56 56,44 6,88 100 м в/стиль 22,6 21,1 +1,5-
1.48,68 2.02,83 14,15 200 м в/стиль 21,0 20,9 +0,1-
3.54,99 4.18,34 23,35 400 м в/стиль 20,1 20,6 -0,5+
15.42,63 8.59,18 6.43,45 1500 м/ 800 м в/стиль 19,5 20,5 +1,0-
3.27,94 3.52,17 24,23 4×100 м в/стиль 22,0 19,7 +2,3-
7.37,34 8.30,52 53,18 4×200 м в/стиль 20,9 19,7 +1,2-
26,22 30,14 3,92 50 м на спине 21,5 20,0 +1,5-
55,77 1.03,01 7,24 100 м на спине 23,6 21,0 +2,6-
2.01,49 2.14,53 13,04 200 м на спине 22,5 19,5 +3,0-
29,31 32,82 3,01 50 м брасс 20,6 19,9 +0,7-
1.02,21 1.09,70 7,49 100 м брасс 23,6 18,9 +4,7-
2.16,01 2.33,09 17,08 200 м брасс 23,1 17,6 +5,5-
24,70 28,05 3,35 50 м баттерфляй 23,9 20,0 +3,9-
53,94 1.01,57 7,63 100 м баттерфляй 23,8 21,4 +2,4-
2.01,41 2.16,77 15,36 200 м баттерфляй 21,1 19,8 +1,3-
2.05,36 2.19,64 14,28 200 м комплексное 21,0 19,0 +2,0-
4.23,84 4.55,01 31,17 400 м комплексное 20,0 21,1 -1,1+
3.47,54 4.15,04 27,5 4×100 м комбинир. 22,7 19,7 +3,0-
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м - 0,248 м/с, на 100 м - 0,206 м/с, на 200 м - 0,160 м/с. 
Более меньшее отличие результатов у женщин от муж-
чин зафиксировано в плавании брассом: на 50 м - 0,182 
м/с, на 100 м - 0,173 м/с, а на 200 м - только 0,164 м/с. 

В плавании баттерфляем отличие показателей 
у мужчин от женщин сходно с тенденцией как при 
плавании на спине, но в меньшей степени как при пла-
вании вольным стилем: на 50 м - 0,242 м/с, на 100 м 
- 0,229, на 200 м - 0,185 м/с. В комплексном плавании 
на 200 м отличие результатов составляет до 0,163 м/с, 
а на 400 м -  0,161 м/с.

В эстафетном плавании подобная тенденция 
отличия результатов отличается на более низком уров-
не: эстафета 4×100 м вольным стилем отличие ре-
зультатов составило - 0,201 м/с, в эстафете 4×200 м 
вольным стилем отличие было - 0,182 м/с, а в комби-
нированной эстафете 4×100 м это отличие находи-
лось на уровне - 0,189 м/с (табл. 3).

Таким образом, отличие результатов по параме-
трам средней скорости  у мужчин и женщин на разных 

дистанциях  в определенной мере характеризуется раз-
личными способами плавания: наименьшее отличие 
свойственно им на средних и стайерских дистанциях 
вольным стилем - 0,131 м/с, в комплексном плавании 
- 0,162 м/с,  в плавании брассом - 0,173 м/с,. Далее 
по степени увеличения отличия результатов следует 
эстафетное плавание - 0,190 м/с, плавание на спине - 
0, 204 м/с, плавание баттерфляем - 0,218 м/с, а самое 
большое отличие зафиксировано в плавании  вольным 
стилем - 0,249 м/с (максимум-минимум=0,118 м/с).

Можно также с определённой уверенностью 
утверждать, что отличие результатов в плавании сре-
ди мужчин и женщин в большей мере определяется 
различной длиной проплываемыми дистанциями (от 
0,240 м/с - на 50 м разными способами, до 0,108 м/с - в 
плавании на 800-1500 м вольным стилем=0,132 м/с), 
чем  способами плавания (от 0,249 м/с в плавании 
вольным стилем до 0,131 м/с  на средних дистанциях 
и в стайерском плавании вольным стилем=0,118 м/с).  

В конечном итоге, обобщенное отличие всех 
Таблица 3

Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате России в Москве-2008

Дистанция, м
Средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие спо-
соба плава-
ния м/ж, м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:22,81-50:26,28 2,192-1,902=0,290
0,249

0,194

100 м в/стиль 100:49,56-100:56,44 2,017-1.771=0,246
200 м в/стиль 200:1.48,68-200:2.02,83 1,840-1,628=0,212
400 м в/стиль 400:3.54,99-400:4.18,34 1,702-1,548=0,154 0.1311500/800 м в/стиль 1500:15.42,63- 800:8.59,18 1,591-1,483=0,108
4×100 м в/стиль 400:3.27,94-400:3.52,17 1,923-1,722=0,201

0,1904×200 м в/стиль 800:7.37,34-800:8.30,52 1,749-1,567=0,182
4×100 м комбинир. 400:3.47,54-400:4.15,04 1,757-1,568=0,189
50 м на спине 50:26,22-50:30,14 1,906-1,658=0,248

0,204100 м на спине 100:55,77-100:1.03,01 1.793-1,587=0,206
200 м на спине 200:2.01,49-200:2.14,53 1,646-1,486=0,160
50 м брасс 50:29,31-50:32,82 1,705-1,523=0,182

0,173100 м брасс 100:1.02,21-100:1.09,70 1,607-1,434=0,173
200 м брасс 200:2.16,01-200:2.33,09 1,470-1,306=0,164
50 м баттерфляй 50:24,70-50:28,05 2,024-1,782=0,242

0,218100 м баттерфляй 100:53,94-100:1.01,57 1,853-1,624=0,229
200 м баттерфляй 200:2.01,41-200:2.16,77 1,647-1,462=0,185
200 м комплексное 200:2.05,36-200:2.19,64 1,595-1,432=0,163 0,162400 м комплексное 400:4.23,84-400:4.55,01 1,516-1,355=0,161

Таблица 4
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате России в Москве-2008

Дистанция, м
Средняя скорость,

дистанция: время, м/с,   
 мужчины - женщины

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие дис-
танции  м/ж, 

м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:22,81-50:26,28 2,192-1,902=0,290
0,240

0,194

50 м на спине 50:26,22-50:30,14 1,906-1,658=0,248
50 м баттерфляй 50:24,70-50:28,05 2,024-1,782=0,242
50 м брасс 50:29,31-50:32,82 1,705-1,523=0,182
100 м в/стиль 100:49,56-100:56,44 2,017-1.771=0,246

0,214100 м баттерфляй 100:53,94-100:1.01,57 1,853-1,624=0,229
100 м на спине 100:55,77-100:1.03,01 1.793-1,587=0,206
100 м брасс 100:1.02,21-100:1.09,70 1,607-1,434=0,173
200 м в/стиль 200:1.48,68-200:2.02,83 1,840-1,628=0,212

0,177
200 м баттерфляй 200:2.01,41-200:2.16,77 1,647-1,462=0,185
200 м брасс 200:2.16,01-200:2.33,09 1,470-1,306=0,164
200 м комплексное 200:2.05,36-200:2.19,64 1,595-1,432=0,163
200 м на спине 200:2.01,49-200:2.14,53 1,646-1,486=0,160
4×100 м в/стиль 400:3.27,94-400:3.52,17 1,923-1,722=0,201

0,1904×100 м комбинир. 400:3.47,54-400:4.15,04 1,757-1,568=0,189
4×200 м в/стиль 800:7.37,34-800:8.30,52 1,749-1,567=0,182
400 м комплексное 400:4.23,84-400:4.55,01 1,516-1,355=0,161 0,158400 м в/стиль 400:3.54,99-400:4.18,34 1,702-1,548=0,154
1500/800 м в/стиль 1500:15.42,63- 800:8.59,18 1,591-1,483=0,108 0,108
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зафиксированных результатов у мужчин от женщин, 
по параметрам средней скорости плавания  соста-
вило 0,194 м/с, которое будет характерным для всех 
участников-пловцов на летнем чемпионате России в 
Москве-2008.

Выводы.
1. Выявлена динамика плавательной подготов-

ленности пловцов  различного профиля в зависимости 
от гендерных отличий участников финальных заплы-
вов на летнем чемпионате России в Москве-2008: са-
мое большое отличие зафиксировано в плавании  воль-
ным стилем – на короткие и средние дистанции 0,249 
м/с, а наименьшее 0,131 на средних и стайерских дис-
танциях (максимум-минимум=0,118 м/с), несколько 
меньшее отличие результатов у женщин от мужчин на-
блюдается в плавании баттерфляем - 0,218 м/с, далее 
несколько меньшее отличие наблюдается в плавании 
на спине - 0,204 м/с, в эстафетном плавании - 0,191 
м/с, в плавании брассом - 0,173 м/с, в комплексном 
плавании - 0,162 м/с. 

2. Определена сходная тенденция и различия в 
состоянии плавательной подготовленности на этапах 
многолетнего спортивного совершенствования среди 
мужчин и женщин разного возраста, на различных 
дистанциях среди участников финальных заплывов 
на летнем чемпионате России в Москве-2008: наи-
большее отличие проявляется на коротких дистанци-
ях разными способами плавания, а по мере их увели-
чения, это различие существенно уменьшается: на 50 
м - 0,240 м/с, на 100 м - 0,214 м/с, на 200 м - 0,177 м/с, 
на 400 м - 0,158 м/с, а на 800-1500 м  только 0,108 м/с. 
Обобщенное отличие всех результатов составило 0,194 
м/с, а отличие максимума-минимума=0,132 м/с, что 
свидетельствует о более высоком уровне гендерных 
различий на основе проплываемых дистанций (0,132 
м/с) чем при различных способах плавания (0,118 м/с)  
на изучаемом уровне спортивных соревнований. 

3. Полученные данные внесут существенный 
вклад в дальнейшее совершенствование программ-
ного обеспечения системы физического воспитания 
и спорта на основе гендерного подхода для учебно-
тренировочного процесса в спортивном плавании по 
улучшению рейтинга выступления сильнейших плов-
цов России на престижных соревнованиях, какими 
для них является летний чемпионаты, а также другие 
международные соревнования самого высокого уров-
ня. Выявленные параметры динамики плавательной 
подготовленности позволяют объективно оценить со-
стояние плавательной подготовленности с учетом ген-
дерного подхода у представителей различных возраст-
ных групп и спортивной квалификации, обучающихся 
в разных звеньях системы народного образования, фи-
зического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном на-
правлении следует сконцентрировать на изучении 
особенностей проявления гендерного фактора среди 
сильнейших пловцов-участников чемпионатов Евро-
пы и чемпионатов Мира, проходящих как длинной (50 
м), так и на короткой воде (25 м), а также на Олимпий-
ских играх и всемирных Универсиадах, что позволит 
выяснить степень его определенного, доминирующе-

го влияния на динамику результативности в спортив-
ном плавании. 
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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Гнатюк Т.М.
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Остроградського

1

Анотація. Викладено думки теоретиків та практиків у сфері фізичного виховання стосовно коректності застосування Державних тестів 
для оцінки фізичної підготовленості студентської молоді в умовах скорочення навчальних годин з фізичного виховання. Йдеться також про 
вплив індивідуальних соматометричних показників фізичного розвитку на показники фізичної підготовленості, зокрема, показників довжи-
ни тіла на кількість підтягувань у студентів-баскетболістів. Представлено результати досліджень за названими проблемами. 
Ключові слова: фізичне виховання, фізична підготовленість, оцінка, успішність, довжина тіла, фізичний розвиток, індивідуальні показни-
ки, коваріація, взаємозалежність.
Аннотация. Гнатюк Т.Н. Об усовершенствовании нормативов для оценки физической подготовленности студентов. Представлены 
мнения теоретиков и практиков в области физвоспитания о корректности использования Гостестов для оценки физической подготовлен-
ности студенческой молодежи в условиях сокращения количества учебных часов по физвоспитанию. Изучено влияние индивидуальных 
показателей физического развития на показатели физической подготовленности, а именно – показателей длины тела на количество под-
тягиваний. Представлены результаты исследований по этим вопросам. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовленность, физическое развитие, длина тела, индивидуальные показатели, 
ковариация, взаимозависимость.
Annotation. Gnatyuk T.N. About normative improvement for assessment of students’ physical condition. The article deals with the analyses 
of theorists and practitioners opinions in the fi eld of physical training concerning the reasonableness of using STATE tests for assessment of students 
youth physical condition under conditions of studying hours reduction in Physical Education. Have been studied the individual indices of physical 
development infl uence upon physical condition indices, particularly - the indices of length of body on the quality of chin-ups. The results according 
to these problems have been given in the research.
Key words: physical education, physical condition, physical development, length of body, individual indices, co-variation, interdependency. 
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Вступ.
Сучасна економічна ситуація в Україні, яка 

склалася під впливом світової кризи та внутрішніх 
політичних чинників, безумовно, негативно впливає 
на систему освіти і науки: скрізь спостерігається ско-
рочення навчальних (практичних) годин з фізичного 
виховання. Так, за даними опитувань викладачів усіх 
ВНЗ Полтавської області, проведених у січні 2009 
року, жоден університет Полтавщини не має 4-х годин 
з фізичного виховання на тиждень. Їх у кращому ви-
падку скорочено до 2-х, у гіршому – заняття з фізич-
ного виховання проводяться тільки на 1 – 2 курсах у 
обсязі 2-х годин. Звичайно, у такій ситуації зовсім не 
йдеться ні про здоров’я нації, ні про належну фізич-
ну підготовленість молоді. Наслідки першого досить 
глобальні і у недалекому майбутньому ляжуть тяга-
рем на плечі держави у вигляді сплати за лікарняни-
ми, численної інвалідності та передчасної смертнос-
ті. Так, екс-президент Росії В.В.Путін, виступаючи у 
Держдумі у 2002 р., констатував: «Щорічно мільйони 
росіян оформлюють інвалідність. Об’єм виплат за лі-
карняними листами досяг 3% річного фонду заробіт-
ної плати». 

А другий чинник – низька фізична підготов-
леність (у даному випадку – така, що не відповідає 
вимогам Держтестів) позбавить стипендій багатьох 
студентів. Отож, існує необхідність нівелювати 
вплив недосконалих критеріїв на загальну успіш-
ність студента. 

Ідея недосконалості існуючої системи оцінки 
фізичної підготовленості та необхідності перегляду 
окремих нормативів у Державних тестах піднімається 
сьогодні багатьма авторами [2,3,5,6]. До недоліків іс-
нуючої системи – Держтестів – відносять їх середньо-
статистичний характер, емпіричне походження тощо. 
Таку думку культивують науковці. Практики – трене-
ри, викладачі, вчителі – висловлюються більш кон-
кретно: у окремих тестах нормативи невиправдано за-
вищені (3000 м; 100м), у деяких їх можна переглянути 
в бік підвищення (силова комплексна вправа) [5, 6].

Очевидно, у ракурсі трагічних подій 2007 – 08 
н. р., (маються на увазі випадки смерті дітей та підліт-
ків під час занять фізичними вправами та змагань), у 
багатьох навчальних закладах поряд із посиленням ме-
дичного огляду, буде відмінено тестове випробування з 
витривалості (3000 м) і замінено його тестом Купера. 

Без заперечень, відміна цього нормативу змен-
шить і ризик нещасних випадків, і підвищить загаль-
ну успішність, адже не секрет, що саме з цього нор-
мативу вже давно отримується найбільше негативних 
оцінок (рис 1.). Другу позицію у цьому списку займає 
норматив з підтягування [6]. 

Однак, аналіз власної практичної роботи зі сту-
дентами, які займаються у секції баскетболу, дозволяє 
констатувати що і на сьогоднішній день ситуація не 
змінилася. І студенти секції баскетболу постійно «під-
тримують» позицію підтягування у цьому списку. Так, 
маючи в цілому непогані показники із бігу на 100, 3000 
м та у стрибку в довжину ( в середньому – 3,5 - 3,8 
бала) і відмінні у силовій комплексній вправі (близько 
4,68 бала), студенти-баскетболісти вкрай погано підтя-
гуються (у середньому 7-8 разів, похибка дослідження 
складає не більше 3% відсотків. Отже, ситуація харак-
терна для 97% контингенту баскетболістів. 

Пошук причин такого становища спонукав до 
проведеного та описаного нижче дослідження.

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічного університету імені 
Михайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було виявлення 

впливу індивідуальних особливостей фізичного розви-
тку юнаків секції баскетболу на кількість підтягувань.

Для досягнення мети ми мали вирішити ряд 
послідовних задач:

Вивчити стан питання за останніми літературними • 
даними;
Вивчити особливості фізичного розвитку (ФР) • 
юнаків, що відвідують секцію баскетболу КДПУ;
Вивчити вплив показників ФР на кількість підтя-• 
гувань;
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Провести аналіз взаємодії досліджуваних ознак, • 
якщо така має місце.
Внести та науково обґрунтувати пропозиції щодо • 
удосконалення нормативів з підтягування.
Методи дослідження було підібрано у відпо-

відності до поставлених задач. Серед них:
Аналіз літературних джерел та статистичних да-• 
них 2000 – 2008 рр.
Антропометричні вимірювання.• 
Тестування фізичної підготовленості.• 
Методи математичної статистики (кореляційний • 
аналіз Пірсона, коваріація, метод середніх вели-
чин).
Організація дослідження. 
Практичні дослідження було проведено у дру-

гому (весняному) семестрі 2007 – 08 н.р. за планом 
наукових досліджень кафедри фізичного виховання 
КДПУ. У ньому прийняли участь 30 студентів віком 
18-20 років. Усі вони є студентами КДПУ, за станом 
здоров’я відносяться до основної медичної групи і 
відвідують секцію баскетболу. 

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз літературних джерел та публікацій 

останніх років показує, що і рівень фізичної підготов-
леності, і рівень фізичного здоров’я населення Украї-
ни у основній масі оцінюється як низький та нижчий 
за середній. Серед основних причин, які називаються 
у Державних програмах розвитку фізичної культури 
і спорту (1998 та 2004 рр.), є зниження рівня рухової 
активності та наявність шкідливих звичок (у більш 
широкій інтерпретації – спосіб життя)[1,4]. 

Сьогодні ми маємо декілька причин, щоб пе-
реглянути нормативи з фізичної підготовленості у 
сторону їх адекватності, відповідності ситуації, що 
склалася. 

Перша причина. Як свідчать науковці-
дослідники [2,6,7,8], рівень рухової активності та фі-
зичної підготовленості молодих людей не підвищився: 
ні завдяки введенню третього уроку фізкультури, ні за 
рахунок інших заходів, передбачених Національною 

доктриною та попередніми державними програмами. 
Загальноосвітня школа, яка передує професійній, як 
«відбирала», так і продовжує «відбирати» здоров’я у 
дітей [7,8].

Ситуація не покращується, як передбачалося 
у Державних програмах, а погіршується. То ж постає 
питання: чи можна вимагати більшого, або одного 
й того ж, від контингенту, який фізично не міцніє, а 
слабшає? А з огляду на події, що відбуваються у ВНЗ 
останнім часом, - чи можна вимагати одного й того 
ж від студентів, яким з 1 вересня у 2 рази зменшили 
кількість практичних занять з фізичного виховання? 

Друга причина більш локальна – така, що може 
бути вирішена силами викладача та студента за згоди 
кафедри фізичного виховання ВНЗ. У основі її вирі-
шення лежить одностайність і теоретиків і практиків 
у тому, що нормативи мають обов’язково враховувати 
індивідуальні особливості. Такий підхід оцінюється 
як більш толерантний і об’єктивний [3,5,6]. На вирі-
шення цієї педагогічної задачі й були спрямовані наші 
зусилля.

Першим нашим кроком було вивчення особли-
востей фізичного розвитку, зокрема його соматоме-
тричних показників та показників ФП (табл. 1).

На підставі даних таблиці 1 можна стверджу-
вати, що за охватними розмірами тазу, талії, грудної 
клітини та за масою тіла групи можна було б вважа-
ти однорідними, однак достовірно це можна сказати 
лише стосовно показників, виділених у таблиці напів-
жирним шрифтом. 

Достовірні розбіжності зафіксовано лише за 
показниками довжини тіла (зросту), оскільки віро-
гідність похибки у середньому значенні околу талії 
>0,05. 

Стосовно ключового питання – фізичної підго-
товленості – таблиця свідчить про наступне: за усіма 
показниками ФП (біг, 100 м та стрибок у довжину) 
баскетболісти значно випереджають групу ЗФП (при 
р<0,01 та 0,03). 

У % відношенні найбільша розбіжність зафік-

Рис 1. Аналіз незадовільних оцінок з ФП юнаків 18 – 20 років [6].
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сована у підтягуванні і складає близько 33%. При оці-
нюванні цієї вправи в балах студенти-баскетболісти в 
середньому отримують 2 бали (за 5-бальною шкалою). 
Такий стан суттєво впливає на підсумкову оцінку з фі-
зичного виховання і на загальну успішність студента. 

Намагаючись установити зв'язок між осо-
бливостями ФР та ФП студентів-баскетболістів, ми 
провели аналіз кореляційних зв’язків між названими 
показниками. Однак, як видно із табл. 2, коефіцієнт 
кореляції Пірсона не перевищує 0,3, що при даному 
об’ємі вибірки класифікується як слабкий зв’язок. 

Однак, практична діяльність свідчить, що 
зв'язок між зростом та кількістю підтягувань існує і 
класифікується як обернено залежний – чим більша 
довжина тіла, тим менше кількість підтягувань. 

Тому дослідження було продовжено із викорис-
танням коваріаційного аналізу. Коваріація використо-
вується для визначення зв’язку між двома вибірками 
даних за середніми похідними відхилень для кожної 
пари. Якщо коефіцієнт кореляції знаходиться в меж-
ах від –1,0 до +1, то значення коефіцієнту коваріації 
не оцінюється, однак, як свідчить табл. 2, у нашому 
випадку саме коваріація показала, що на кількість під-
тягувань найбільший вплив має саме зріст, що співпа-
дає із спостереженнями викладача (-6,6). У таблиці 1 
показано, що саме цей показник найбільш достовірно 
відрізняє групи за ФР (р<0,03). 

Можна стверджувати, що саме зріст обернено 
впливає на кількість підтягувань. І викладачеві слід 
більш індивідуально підходити до оцінки ФП високо-
рослих юнаків, зокрема, підтягування.

Слід зауважити, що загалом найвищі значен-
ня коефіцієнту коваріації зафіксовано між зростом та 
стрибком у довжину, та масою і стрибком у довжину. 

Висновки. 
Фізична підготовленість студентів секції баскетбо-1. 

лу знаходиться на середньому рівні і за більшістю 
досліджуваних показників перевищує ФП студен-
тів групи ЗФП.
Найслабшим місцем у ФП та нормативом, за яким 2. 
баскетболісти відстають від груп ЗФП є підтягу-
вання. 
Низькі результати у підтягуванні можуть поясню-3. 
ватися і достовірно обґрунтовуються оберненою 
залежністю між цим видом фізичних вправ та до-
вжиною тіла.
Оскільки ми поділяємо думку тих вчених, які 

вважають, що при оцінюванні ФП слід обов’язково 
враховувати індивідуальні дані фізичного розвитку, 
то наші подальші дослідження буде спрямовано на 
пошук та застосування у практичній діяльності сучас-
них методик для розрахунку та оцінки оптимальної 
кількості повторень у названій вправі. 
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Таблиця 1
Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості юнаків секції баскетболу (n=30)

Показники  ФР  ФП

 Секція Стат. ха-
рактер.

Зріст, 
см

Окіл 
тазу, 
см

Окіл 
талії, 
см

ОГК, 
см

Маса, 
кг

Підтяг., 
разів

Біг
100 
м, с

Стрибок у 
довж., см

Баскетбол, 
X

184 96,7 82,3 91,4 70,6 7,1 13,9 240,0

ЗФП
X

177 94,7 75,6 93,2 70,1 9,4 14,5 226,7

різниця
X

7 2,03 6,73 -1,77 0,52 -2,33 -0,6 13,3

вірогідність
р

<0,03 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,03 <0,01

Різниця, % - - - - - - -33,02 -4,3 5,6
Таблиця 2

Взаємозалежність показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості юнаків секції баскетболу (n=30)
 Показники 

 ФП
Показники ФР

Підтягування Біг, 100 м Стрибок у довжину

кореляція коваріація кореляція коваріація кореляція коваріація

зріст -0,22 -6,60 0,02 -0,02 0,22 36,67
таз -0,19 -4,78 0,25 1,32 0,004 -8,63
талія 0,11 2,08 0,15 0,90 0,27 13,83
маса -0,08 -3,28 0,37 -0,02 0,25 33,11
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ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ПРИ СПОРТИВНИХ ТРАВМАХ
Голубєва М.Г.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
1

Анотація. Представлено принципи використання фітопрепаратів в місцевому лікуванні травматичних уражень у спортсменів. Висвітле-
но принципи місцевого застосування фітопрепаратів при травматичних ураженнях опорно-рухового апарату. Обґрунтовано доцільність 
місцевого застосування фітопрепаратів в практиці спортивної медицини. Описані найрозповсюдженіші рослини з регенеруючими і проти-
запальними властивостями, наведені основні аспекти їх використання. Фітопрепарати доцільно призначати самостійними курсами або в 
комплексному лікуванні. 
Ключові слова: фітопрепарати, травми, спорт, лікування.
Аннотация. Голубева М.Г. Принципы местного применения фитопрепаратов при спортивных травмах. Представлены принципы ис-
пользования фитопрепаратов в местном лечении травматических поражений у спортсменов. Рассмотрены принципы местного применения 
фитопрепаратов при травматических поражениях опорно-двигательного аппарата. Обоснована целесообразность местного применения 
фитопрепаратов в практике спортивной медицины. Описанные наиболее распространенные растения с регенерующими и противовос-
палительными свойствами, приведены основные аспекты их использования. Фитопрепараты целесообразно назначать самостоятельными 
курсами или в комплексном лечении. 
Ключевые слова: фитопрепараты, травмы, спорт, лечение.
Annotation. Golubieva M.G. Principles of local application of phytopreparations at sporting traumas. Principles of use phytopreparations in 
local treatment of traumatic defeats at sportsmen is presented in the article. Principles of local application phytopreparations are considered at trau-
matic defeats of a locomotorium. The expediency of local application phytopreparations in practice of sports medicine is justifi ed. Circumscribed 
most widespread plants with regenerating and anti-infl ammatory properties, are indicated the basic aspects of their use. Phytopreparations expedi-
ently to nominate as independent rates or in complex treatment.
Keywords: phytopreparations, trauma, sport, treatment.
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Вступ. 
Спорт є тією сферою людської діяльності, якій 

нерідко притаманний травматизм, що становить за-
грозу для здоров’я спортсмена, знижує ефективність 
тренувальної і змагальної діяльності [11]. 

Кількість спортивних травм постійно збільшу-
ється. У різних країнах світу вона складає 10-17% всіх 
ушкоджень і залежить від масовості і виду спорту [11]. 
Згідно сучасних даних, ушкодження і захворювання 
внаслідок перенапруження органів опорно-рухового 
апарату займають одне з провідних місць (75-80%) у 
структурі загальної захворюваності спортсменів [7]. 

За останні роки чітко позначилася тенденція 
до збільшення частоти травм м’яких тканин: забоїв 
м’язів, ушкоджень суглобів, сухожилків, сумково-
зв’язкового апарату, вивихів у порівнянні з перело-
мами кісток [7]. Найчастіше діагностуються забої 
м’яких тканин, гематоми, розтягнення та запалення 
м’язів і суглобового апарату, вивихи, переломи, пост-
травматичні невралгії, міальгії, артралгії, які можуть 
залишати тривалі негативні наслідки. 

Основною ознакою, що об’єднує травматичні 
захворювання, є больовий синдром різного ступеня ви-
раженості, який зумовлений механічними, запальни-
ми або судинними факторами. Відновлення здоров’я 
спортсмена після перенесеної травми нерідко вимагає 
тривалого часу і застосування різноманітних методів 
лікування: хірургічного, медикаментозного, а також 
засобів фізичної реабілітації. Проте ці заходи інколи 
бувають недостатньо ефективними, у деяких випадках 
спортсмени продовжують тренування, незважаючи на 
щойно перенесену травму, тому патологічний процес 
переходить у хронічну форму.

Застосування рослинних препаратів для ліку-
вання різних видів травматичних уражень сьогодні 
займає відносно незначне місце серед засобів симп-
томатичної терапії, хоча останнім часом фітотера-
певтичні середники поступово починають поверта-
ти свої позиції [13]. Проте в медицині давніх часів, 
коли побутові травми і велика кількість поранених у 

чисельних війнах вимагали швидкої і ефективної до-
помоги, рослинні препарати складали значну частину 
лікувальних засобів. До наших часів збереглися про-
писи „Рицарського бальзаму”, „Бальзаму командора”, 
які ефективно використовувались протягом століть, у 
складі яких основне місце займають рослинні компо-
ненти. Тому обмежене сьогодні призначення природ-
них ліків не можна вважати повністю виправданим. 
Знайомою у практиці лікарів, які займаються лікуван-
ням травматичних уражень опорно-рухового апарату, 
є ситуація, коли традиційні хіміотерапевтичні засоби 
не приносять бажаного ефекту, у той час як застосу-
вання фітотерапевтичних засобів „несподівано” дає 
значний позитивний результат.

Робота виконана за планом НДР Прикарпат-
ського національного університету імені Василя Сте-
фаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз та узагальнення 

даних наукової літератури, які висвітлюють принци-
пи місцевого застосування фітопрепаратів при трав-
матичних ураженнях опорно-рухового апарату та об-
ґрунтовують доцільність їх місцевого застосування в 
практиці спортивної медицини.

Результати дослідження. 
Використання фітопрепаратів для лікування 

травм саме у професійних спортсменів та у осіб, які 
займаються фізичною культурою і спортом, особли-
во актуально є тим, що деякі ефективні протизапаль-
ні засоби відносяться до групи допінг-препаратів. У 
той же час при лікуванні спортсменів лікарі часто 
стикаються з проблемою посттравматичних хроніч-
них захворювань, для лікування яких дієвість фіто-
терапії доведена вже давно. Крім того, незаперечни-
ми є загальні переваги фітотерапії – відносно низька 
токсичність, м’який фізіологічний ефект, активність 
по відношенню до штамів мікроорганізмів, стійких 
до антибіотиків. Незвичним, проте визнаним ліку-
вальним впливом є психостимулюючі саногенні ім-
пульси, зумовлені процесом застосування лікарських 
рослин [14].



33

Для лікування постравматичних уражень су-
глобів і навколосуглобових тканин класична медици-
на застосовує нестероїдні протизапальні препарати, 
методи фізичної реабілітації. Засоби нетрадиційної 
(народної) медицини у таких випадках можна роз-
глядати як додаткові, особливо у випадках, коли за-
хворювання набуває хронічного перебігу. Вплив фіто-
препаратів розрахований найчастіше на зігріваючий, 
подразнюючий, відволікаючий ефекти, які сприяють 
знеболенню, покращенню кровообігу, розсмоктуван-
ню гематом, зменшенню процесів запалення, стиму-
ляції регенерації тканин. 

Показання до застосування рослинних препа-
ратів при спортивних травмах умовно можна узагаль-
нити у такі групи:

Рани (свіжі, застарілі, ті, що погано загоюють-
ся, інфіковані);

Травми без пошкодження шкірних покривів 
(набряки, забої, гематоми);

Ураження суглобово-м’язового апарату (ар-
тралгії, артрити, бурсити, розриви зв’язок, тендині-
ти, тендовагініти, міальгії, міозити внаслідок пере-
тренувань);

Вивихи і переломи кісток.
При травмах без пошкодження шкірних по-

кривів, які характеризуються набряком, гематомою, 
болючістю, призначають фітопрепарати з протиза-
пальною, аналгезуючою, гемостатичною дією, які 
здатні ущільнити судинну стінку і нормалізувати 
мікроциркуляцію. У таких випадках народна меди-
цина пропонує місцеве застосування компресів або 
припарок з настоїв або відварів кореневищ аврану лі-
карського, купини лікарської, трави арніки гірської, 
буркуна лікарського, вербозілля звичайного, волош-
ки лучної, гісопу лікарського, лопуха звичайного, ма-
теринки звичайної, подорожника великого, реп’яшка 
язичкового. Для прискорення розсмоктування гема-
том пропонується прикладати свіже потовчене листя 
полину гіркого, для втирання у пошкоджені ділянки 
застосовувати настоянку купини лікарської [3, 4, 8, 
14, 15]. 

Універсальним засобом для лікування різнома-
нітних травматичних уражень (забої м’яких тканин, 
міозити, вивихи, переломи) народна медицина вва-
жає арніку гірську, препарати якої мають кровоспин-
ну, бактеріостатичну, відволікаючу дію, покращують 
кровообіг [3, 4, 8, 9]. Одним із препаратів цієї росли-
ни, який можна придбати в аптечній мережі, є „Др. 
Тайсс Мазь арніки”. Мазь характеризується місцево-
подразнюючою, протизапальною та антибактеріаль-
ною дією, призначається при травмах, розтяжіннях, у 
спортивній медицині – як засіб для масажу [13].

Препарати гіркокаштану кінського визнано вва-
жаються високоефективними при лікуванні посттрав-
матичних запальних процесів, набряків, гематом [6]. 
Його неофіцинальні та офіцинальні препарати (гелі 
„Ескузан”, „Аесцин”, „Венітан”, „Веностазин” тощо) 
при спортивних травмах зменшують проникність 
плазматичного бар’єру, володіють протизапальною, 
протинабряковою, капілярозміцнюючою активністю, 
антикоагулянтним й антиагрегантним ефектами, що 

сприяє нівелюванню клінічної симптоматики [3, 4, 13, 
15]. Препарати гіркокаштану у вигляді таблеток або 
настоянок в таких випадках також можна застосову-
вати всередину. 

Слід зазначити, що механізм дії більшості рос-
линних засобів при лікуванні суглобового синдрому 
залишається ще маловивченим. 

Одними з найбільш повноцінно досліджени-
ми вважаються препарати саліцилової кислоти. Вони 
здавна вважаються ефективними протизапальними 
засобами для лікування травматичних артритів і мі-
озитів. Ця кислота виділена з кори і листя верби. Її 
похідне – метилсаліцилат входить до складу ряду міс-
цевих протизапальних середників, зокрема „Бен-Гей”, 
„Бен-Гей спортивний”. Саліцилова кислота міститься 
у вигляді глікозидів у траві первоцвіту весняного, фі-
алки триколірної, гадючника в’язолистого, бруньках 
тополі чорної та ін. [3, 4, 8]. Експериментально до-
ведено, що вони володіють жарознижувальними та 
протизапальними властивостями. Перевагою є те, що 
в цих рослинах сполуки саліцилової кислоти містять-
ся в малих концентраціях, тому їх можна використо-
вувати без ускладнень як зовнішньо, так і всередину 
протягом тривалого часу [2]. 

Народна медицина з давніх часів використову-
вала для полегшення болів, зняття напруги м’язів, по-
кращення еластичності сполучної тканини, стимуляції 
кровообігу локальні і загальні ванни. Протизапальний 
вплив виявляють ванни або компреси на хворі місця із 
подрібнених квітів та інших частин злакових рослин 
(Flores Graminis – „сінний цвіт”). Лікувальний ефект 
цієї суміші зумовлений її хімічним складом (флавоно-
їди, кумарини, дубильні речовини). Офіційна медици-
на визнає його ефективність як локального теплового 
терапевтичного засобу при обмежених захворюван-
нях суглобів, м’язів, нервів. При спортивних травмах 
з цією ж метою можна використовувати мішечки із за-
пареними квітами ромашки лікарської та бузини чор-
ної або квітів волошки лучної [10].

Як зігріваючі засоби застосовуються компреси 
з листя яглиці, берези, осики, калюжниці болотної, 
трави арніки гірської, змієголовника молдавського, 
лободи білої. Добре віджате і попередньо запарене 
листя у серветці накладають на хворе місце, утеплю-
ють шерстяною тканиною і залишають до тих пір, 
доки зберігається зігріваючий ефект [3, 4, 8].

Ще одну групу рослин, які використовуються 
для лікування посттравматичних уражень опорно-
рухового апарату, складають рослини, що характери-
зуються місцевоподразнюючими або відволікаючими 
властивостями. До них відносяться гірчиця сарепт-
ська, перець стручковий, м’ята перцева, вовче лико, 
редька посівна [2]. Ці рослини застосовуються для 
розтирання хворих місць у вигляді соку (редька чор-
на, переступень білий), кашиці (хрін звичайний), на-
стоянки (дудник лікарський, переступінь білий, авран 
плямистий), настою на олії (лаванда колоскова) [3, 4, 
8], а також входять до складу численних гелів, мазей, 
лініментів [13].

Широко призначаються препарати гірчиці са-
рептської, перцю стручкового, олії терпентинної із 
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живиці ялини європейської [3, 4, 8, 15]. В сучасній ме-
дицині використовуються такі моно- та комбіновані 
препарати цих рослин як гірчичники, гірчичний спирт, 
мазі „Ефкамон”, „Еспол”, „Суприма-плюс”, „Капси-
цин”, „Капсикам”, „Камфоцин”, перцевий пластир, 
лініменти перцово-аміачний і перцово-камфорний 
тощо.

Відволікаюча дія гірчиці зумовлена наявністю 
в її хімічному складі синігрину, який під впливом фер-
менту мирозину у водному середовищі розкладається 
з утворенням ефірної олії, яка є сильним подразником 
шкіри [8]. 

Дія червоного перцю зумовлена наявністю кап-
сицину. Він призначається у вигляді мазей, лініментів, 
рідкого екстракту [13]. 

При місцевому лікуванні уражень суглобів 
ефективними виявились ефірні олії трави багна бо-
лотного, переступіня білого. Свіже коріння цих рос-
лин використовується для розтирання ушкоджених 
суглобів [3, 4, 14]. 

Для лікування спортивних артралгій, артри-
тів та міозитів доцільно застосовувати комплексний 
рослинний препарат „Д-р Тайс Ревма-крем”, який 
містить шведські гіркоти (кореня ревеню, дудника та 
відкасника, алое, листя сени, рилець шафрану та ін.) 
та екстракт червоно перцю, характеризується проти-
запальним та аналгезуючим ефектом [3, 4, 13].

Для зовнішнього застосування при травмах ре-
комендують ванни з ароматичних рослин, укутуван-
ня, розтирання мазями з ефірними оліями, які мають 
подразнюючий вплив і дають відчуття зігрівання з 
наступним знеболенням. Серед них найчастіше вико-
ристовується терпентинна олія (скипидар), а також ев-
каліптова, лавандова, лимонна і м’ятна олії [3, 4, 8]. 

Місцева дія м’яти перцевої зумовлена комплек-
сом біологічно активних сполук, серед яких першо-
чергове значення відіграє ментол. Він належить до 
терпенів і має притаманні цій групі подразнюючі і 
анестезуючі властивості. На основі активних речовин 
м’яти перцевої створений синтетичний препарат лєво-
ментол, який є оптичним ізомером ментолу. При нане-
сенні на шкіру обидва ізомери діють на поверхневі не-
рвові рецептори, спричиняючи відчуття прохолоди за 
рахунок стимуляції холодових рецепторів. Цей ефект 
досягається завдяки порушенню руху через клітинну 
мембрану іонів кальцію, які відіграють основну роль 
у визначенні чутливості холодових рецепторів. Завдя-
ки стимуляції цих рецепторів пригнічується відчуття 
болю [16]. При зовнішньому використанні ментоли 
зумовлюють звільнення судиннорозширюючих пеп-
тидів, які спричиняють додатковий знеболюючий та 
відволікаючий ефект [17]. 

Високоефективними при ураженні суглобів і 
м’яких тканин різного генезу вважаються комбінації 
ментолу або лєвоментолу із нестероїдними проти-
запальними препаратами – ібупрофеном, диклофе-
наком натрію (гелі „Диклоран-плюс”, „Дип Риліф”). 
При клінічних дослідженнях вони виявили високу 
ефективність при лікуванні артритів. Такі препарати 
швидше за інші місцеві форми нестероїдних протиза-
пальних препаратів починають виявляти анестезуючу 

дію, підтримують знеболюючий ефект на вищому рів-
ні і діють триваліший час [1]. Диклофенак і ібупро-
фен, які містяться у гелі, всмоктуються і впливають на 
ушкоджені тканини, а ментол діє місцево, проявляючи 
анестезуючий ефект і в цілому потенціює дію несте-
роїдних протизапальних препаратів. 

Значення фітопрепаратів у терапії переломів і 
вивихів кінцівок відносно невелике, фактично вони 
мають тільки допоміжне значення. Від рослинних лі-
ків в таких випадках треба очікувати знеболюючої та 
протизапальної дії. Тільки поодинокі рослини вира-
жено сприяють зростанню кісток. Одне з провідних 
місць серед них займає живокіст лікарський. Вже сама 
назва свідчить про унікальну здатність рослини спри-
яти регенерації кісток. Основою для такої активності 
вважається наявність в її корені алантоїну. Доказано, 
що він стимулює поділ клітин, розростання нових 
фібробластів [14]. Існує думка, що синергічною дією 
володіють наявні в корені алкалоїди симфітогліцин 
та консолідин [14]. Живокіст застосовується у вигля-
ді пасти із свіжого або сушеного кореня, мазі (1:1 на 
свинячому жирі [10], численні препарати різних фар-
мацевтичних виробників), які прикладаються до міс-
ця перелому. Крім того, в спортивній медицині мазь 
живокосту доцільно призначати при забоях м’яких 
тканин, болях в ділянці спини, ранах, які тривало не 
загоюються, виразках шкіри [13]. 

В народній медицині вважається, що подібним 
до живокосту регенеруючим впливом на кісткову 
тканину характеризуються чорнокорінь лікарський, 
золотушник звичайний, герань криваво-червона. Ха-
рактерно, що в народній медицині золотушник відо-
мий як «костов’яз», а герань, чорнокорінь і живокіст 
в різних місцевостях звуть «костолом». Як болезас-
покійливі, протизапальні засоби при переломах вико-
ристовують арніку гірську, розхідник лікарський, які 
прикладають до місця перелому або вивиху у вигляді 
компресів із настою або свіжої подрібненої трави [3, 
4, 5, 8]. Всередину для активації процесів регенерації 
у пошкоджених кістках як знеболюючі, заспокійливі, 
протизапальні засоби застосовують квіти нагідок лі-
карських, сік і олію обліпихи крушиновидної, суше-
ниці топяної, шипшини коричної [14, 15].

Фітопрепарати в спортивній медицині та-
кож доцільно використовувати для зняття відчуття 
м’язової втоми і напруження при значних фізичних 
навантаженнях. При максимальному анаеробному 
навантаженні розвиток втоми пов’язано із змінами 
киснево-транспортної системи, яка лімітує працез-
датність [12]. Хоча корекція втоми в спорті визнано 
проводиться фітопрепаратами адаптогенної дії (жень-
шень, родіола рожева, аралія манжурська, левзея та 
інші) [12], проте народна медицина з цією метою про-
понує свій метод – ванни з відвару листя вільхи сірої, 
парила звичайного [3, 4, 8].

Висновки
Аналіз літератури показав, що для лікування 

травматичних уражень шкіри, суглобів, м’язів, кіс-
ток використовуються кілька десятків рослин. Однак, 
приймаючи до уваги високий рівень розвитку меди-
каментозної терапії, ефективних хіміопрепаратів, які 
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стали основою сучасної медицини, треба розуміти, 
що фітотерапевтичні засоби не протистоять їм, а по-
винні застосовуватись в єдиному комплексі.

Фітопрепарати доцільно призначати:
самостійними курсами або в комплексному ліку-• 
ванні хронічних спортивних посттравматичних 
запальних процесів;

 при неповноцінних і нестійких результатах їх лі-• 
кування синтетичними препаратами; 
при ускладненнях або індивідуальній непереноси-• 
мості при застосуванні медикаментозних засобів.
Перспективи подальших розвідок з даного на-

пряму полягають у пошуку нових безпечних методів 
лікування спортивних травм.
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МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ФУТБОЛІСТІВ 8-10 РОКІВ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ПОЧАТКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Гурінович Х.Є., Трач В.М., Зіхор А.У., Чорнобай І.М. 
Львівський державний університет фізичної культури

1

Анотація. Оцінено морфофункціональний стан футболістів 8-10 років у різні періоди початкової підготовки. У дослідженні взяли участь 
20 дітей 8-10 років. Вивчено показники фізичного розвитку, антропометричних індексів, функціонального стану дихальної, серцево-
судинної та сечовидільної систем. Розроблено моделі взаємозв’язку між досліджуваними показниками. Наявність достовірних кореляцій-
них взаємозв’язків між показниками морфофункціонального стану футболістів свідчить про правильність побудови тренувального про-
цесу впродовж періодів базової підготовки. 
Ключові слова: футболісти 8-10 років, морфо-функіцональний стан, антропометричні індекси, моделі взаємозв’язку між показниками. 
Аннотация. Гуринович Х., Трач В., Зихор А., Чорнобай И. Морфофункциональное состояние футболистов 8-10 лет в разные перио-
ды начальной подготовки. Оценено морфофункциональное состояние футболистов 8-10 лет в разные периоды начальной подготовки. 
В исследовании приняли участие 20 детей 8-10 лет. Изучены показатели физического развития, антропометрических индексов, функцио-
нального состояния дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Разработана модель взаимосвязи между исследуемыми показателями. На-
личие достоверных корреляционных взаимосвязей между показателями морфофункционального состояния футболистов свидетельствует 
о правильности построения тренировочного процесса в течение периодов базовой подготовки. 
Ключевые слова: футболисты 8-10 лет, морфо-функциональное состояние, антропометрические индексы, модели взаимосвязи между 
показателями. 
Annotation. Gurinovych H., Trach V., Zihor A., Chornobaj I. Morphofunctional state of football players 8-10 years old in the different 
periods of basis training. It is appreciated morpho-functional state of football players of 8-10 years in different periods of initial preparation. 20 
children 8-10 years old have taken part in examination. Parameters of physical development, anthropometric indexes, functional state of respiratory, 
cardiovascular systems are investigated. The model of correlation between examined parameters is developed. The availability of reliable correla-
tions between parameters morpho-functional states of football players testifi es to correctness of construction of training process during periods of 
base preparation.
Key words: football players 8-10 years old, morpho-functional state, anthropometrics indices, models of correlation indices.
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Вступ. 
Футбол – один із найпоширеніших та 

найулюбленіших видів спорту як серед дітей, так 
і серед дорослого населення. Ця гра має значний 
вплив на організм футболістів. Вона сприяє 
розвитку рухових якостей, вдосконаленню обміну 
речовин, системи кровообігу, дихання, виділення 
тощо. Футбол – потужний засіб зміцнення здоров’я, 
підвищення працездатності та росту спортивної 
майстерності [2, 9]. 

В результаті аналізу науково-методичної 
літератури з футболу виявлено, що до проблеми 
фізичної підготовленості, технічної та тактичної 
підготовки юних футболістів зверталися чисельні 
науковці та тренери-практики: Бойченко Б.М., 2003 
[1]; Волков Л.В., 2002 [2]; Дулібський А.В., Фалес 
Й.Г. 2001 [5]; Пшебильські В., 1998 [7].

Вивчення матеріалів, що характеризують 
особливості футболу та його вплив на організм 
юних спортсменів дозволяє стверджувати, що 
сучасний юнацький футбол розвивається шляхом 
підвищення вимог до всіх сторін підготовленості 
юних футболістів. В процесі змагальної боротьби 
на організм юних спортсменів діють значні за 
величиною і тривалістю навантаження, які вимагають 
максимальної мобілізації можливостей організму та 
висувають серйозні вимоги до підготовленості юних 
футболістів. Проте необхідно пам’ятати, що поряд із 
вдосконаленням техніко-тактичної підготовленості, 
важливим завданням навчально-тренувального 
процесу є продумане підвищення функціональних 
можливостей юних футболістів. У результаті 
довгострокової адаптації до фізичних навантажень 
виявляються специфічні функціональні зміни, що 
підкріплюються морфологічною та функціональною 
перебудовами у системах організму [1, 5]. Це питання 
є актуальним і для футболу. 

Нами не виявлено інформації, яка стосувалася 

б детального та різнобічного дослідження морфо-
функціонального стану футболістів 8-10 років. Саме 
тому це стало предметом наших досліджень [3]. 

Дослідження проводилися відповідно до теми 
«Біохімічні критерії адаптаційних можливостей систем 
організму спортсменів у видах спорту швидкісно-
силової спрямованості» (номер держреєстрації 
0106U012609) Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у галузі фізичної культури і спорту на 
2006-2010 рр. Міністерства у справах сім’ї, молоді та 
спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: оцінити морфо-

функціональний стан футболістів 8-10 років у різні 
періоди початкової підготовки та на цій основі 
розробити моделі взаємозв’язку між досліджуваними 
показниками.

Об’єкт дослідження – початкова підготовка 
юних футболістів. 

Предмет дослідження – морфо-функціональний 
стан футболістів 8-10 років у різні періоди початкової 
підготовки. 

Завдання дослідження:
1. Визначити показники фізичного розвитку та 

соматотип футболістів 8-10 років у різні періоди по-
чаткової підготовки. 

2. Визначити функціональний стан дихальної, 
серцево-судинної та сечовидільної систем впродовж 
різних періодів початкової підготовки футболістів 
8-10 років. 

3. Розробити моделі взаємозв’язку між показ-
никами морфо-функціонального стану футболістів 
8-10 років у різні періоди початкової підготовки. 

Методи дослідження: Аналіз та узагальнення 
спеціальної науково-методичної літератури; антро-
пометричні дослідження (визначення зросту, маси 
тіла, обводу грудної клітки, індексів Кетле, Бругша 
та пондерального [8]; медико-біологічні методи до-
сліджень (спірометрія, пульсометрія, визначення ін-
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дексу Скібінскі, проведення функціональної проби 
Руф’є, дослідження сечі: визначення питомої ваги, 
рН, вмісту білка та креатиніну) [6, 8]; методи мате-
матичної статистики. 

Дослідження проведені на базі Перечинської 
школи-інтернату для дітей-сиріт, які позбавлені бать-
ківських піклувань (Закарпатська область). У дослі-
дженні взяли участь 20 дітей 8-10 років. Антропоме-
тричні та медико-біологічні дослідження проведені у 
медичних кабінетах вищевказаних шкіл. Біохімічні 
дослідження виконані на базі наукової лабораторії ка-
федри біохімії та гігієни Львівського державного уні-
верситету фізичної культури.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У зимовий період підготовки зріст футболістів 

складав 131±0,62 см, маса тіла – 30,2±1,04 кг, обвід 
грудної клітки – 63±0,82 см. Не виявлено достовірної 
відмінності від вікової норми у результатах зросту та 
обводу грудної клітки футболістів. Достовірна відмін-
ність зафіксована лише за величиною маси тіла, віко-
ва норма якої складає 34 кг (р<0,05). У весняний пері-
од підготовки зафіксоване лише збільшення маси тіла 
футболістів: в середньому вона становить 31±0,56 кг 
(р>0,05) та обводу грудної клітки на 0,5 см (р>0,05). 
У літній період підготовки зріст збільшився на 2 см, 
маса тіла – на 1 кг, обвід грудної клітки – на 0,5 см 
(р>0,05). Маса тіла футболістів зростає, проте не до-
сягає величини вікової норми. В осінній період під-
готовки зріст збільшився на 1 см, маса тіла – на 0,2 кг, 
обвід грудної клітки – на 1 см (р>0,05). 

На основі антропометричних даних для по-
глибленого аналізу морфо-функціонального стану 
футболістів нами використано обчислення антропо-
метричних індексів: Кетле, Бругша та пондерального. 
Отримані нами середні значення індексу Кетле фут-
болістів у досліджувані періоди часу достовірно від-
різняються від величин їх вікової норми і становлять 
відповідно: 210±0,15; 215±0,89; 220±1,12 та 223±1,07 
г/см –1 (р<0,05) відповідно. Це підтверджується і ниж-
чими показниками маси тіла при стандартних антро-
пометричних обстеженнях. 

Результати індексу Бругша вказують, що серед 
футболістів переважають діти із вузькою грудною 
кліткою. Достовірних змін впродовж періодів базової 
підготовки цей індекс не зазнав. Його величини впро-
довж дослідження складали 47±0,28; 49±0,34; 49±0,39; 
50±0,45; 50±0,41 для зимового, весняного, літнього та 
осіннього періодів підготовки (р>0,05). 

Середні значення пондерального індексу фут-
болістів достовірно не відрізняються від вікової норми 
як у зимовий, весняний, літній та осінній періоди по-
чаткової підготовки і становлять відповідно 22±0,12; 
22,8±0,32; 23,4±0,25; 23,6±0,24 (р>0,05) [4].

У футболістів у зимовий період підготовки ве-
личина ЖЄЛ становила 1450,00±24,12 мл (нижче ві-
кової норми на 250 мл) (р<0,05), у весняний період 
– 1480,00±13,81 мл (нижче вікової норми на 220 мл) 
(р<0,05), у літній період – 1500,00±10,12 мл (нижче 
вікової норми на 200 мл) (р<0,05), в осінній період – 
1550,00±10,36 мл (нижче вікової норми на 150 мл), 
(р>0,05). 

Частота серцевих скорочень у стані спокою 
футболістів достовірно не відрізнялася від вікової 
норми у досліджувані періоди часу. Так, у зимовий 
період підготовки вона становила 82,00±0,28 уд/хв., у 
весняний – 78,02±1,15 уд/хв., у літній – 80,26±2,10 уд/
хв., в осінній – 80,00±0,46 уд/хв. (р>0,05). 

Величина індексу Скібінскі у зимовий пе-
ріод часу становила 19,00±0,58 ум.од., у весняний 
– 20,10±0,46 ум.од, у літній – 20,10±0,46 ум.од та в 
осінній – 25,02±1,14 ум.од. Отримані результати до-
зволяють говорити, що функція дихальної та серцево-
судинної систем футболістів оцінюється «задовіль-
но» у всі досліджувані періоди. Прослідковується 
тенденція до покращення результатів при заняттях 
футболом. 

Результати фізичної працездатності за величи-
ною індексу Руф’є у зимовий період часу дозволили 
виявити, що у 20% футболістів вона незадовільна, у 
50% – задовільна, у 20% – середня, у 10% – добра, 
високої працездатності виявлено не було. У весняний 
період часу у 20% футболістів вона незадовільна, у 
45% – задовільна, у 25% – середня, у 10% – добра, 
високої працездатності виявлено не було. У літній пе-
ріод часу у 15% футболістів вона незадовільна, у 40% 
– задовільна, у 25% – середня, у 15% – добра, у 5% – 
висока. У осінній період часу у 10% футболістів вона 
незадовільна, у 40% – задовільна, у 25% – середня, у 
15% – добра, у 10% – висока. 

Біохімічні дослідження дозволили отримати 
наступні результати [4]. Спостерігаємо, що у зимовий 
період підготовки питома вага сечі в середньому скла-
дала 1,012±0,25 г/см3, у весняний період підготовки – 
1,014±0,15 г/см3, у літній – 1,015±0,20 г/см3, в осінній 
– 1,014±0,10 г/см3. Достовірних змін у величині дано-
го показника не зафіксовано, він знаходиться у межах 
вікової норми (р>0,05). Щодо показника рН сечі, то у 
зимовий період підготовки вона складала 6,5; у вес-
няний – 6,4; у літній – 6,5; в осінній – 6,2. Результати 
знаходяться у межах норми (р>0,05). Білка в сечі не 
виявлено впродовж усіх періодів підготовки, що вка-
зує на те, що фізичні навантаження під час тренуваль-
них занять та змагань відповідають функціональним 
можливостям організму футболістів. 

У стані спокою (до гри) величина екскреції кре-
атиніну у зимовий період становила 0,19±0,06 г/добу 
(27% норми), у весняний період – 0,22±0,04 г/добу 
(31,43% норми), у літній період – 0,23±0,11 г/добу 
(32,86% норми), в осінній – 0,31±0,12 г/добу (44,29% 
норми). Спостерігаємо достовірну відмінність отри-
маних результатів із віковою нормою для даного по-
казника (р<0,05). 

Після гри отримано наступні результати даного 
показника: у зимовий період часу – 0,28±0,08 г/добу 
(40% норми), у весняний – 0,26±0,08 г/добу (37,14% 
норми), у літній – 0,28±0,09 г/добу (40% норми), в 
осінній – 0,38±0,05 г/добу (54,29% норми). Отже, спо-
стерігаємо зростання величини екскреції креатиніну, 
проте вона лише в осінньому періоді становить по-
ловину вікової норми, а в інших періодах результати 
зростають несуттєво (р<0,05). Величина екскреції 
креатиніну як до початку тренувань, так і після них 
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не досягає вікової норми (р<0,05), хоча і зазнає пози-
тивної тенденції. Це, ймовірно, пов’язано із нижчими 
показниками маси тіла досліджуваних футболістів, а 
також із недостатньою величиною навантажень у тре-
нувальному періоді. 

Усього нами було опрацьовано 54 результати, 
які включають показники фізичного розвитку (зріст, 
маса тіла, обвід грудної клітки), антропометричні ін-
декси (індекс Кетле, Бругша, пондеральний), величи-
на ЖЄЛ, ЧСС, комплексна оцінка стану дихальної та 
серцево-судинної системи (індекс Скібінскі), фізична 
працездатність, біохімічні показники сечі (питома 
вага, рН сечі, наявність білку в сечі, величина екскре-
ції креатиніну). 

Найбільшу кількість взаємозв’язків між по-
казниками морфо-функціонального стану футбо-
лістів зафіксовано у зимовий, осінній та весняний 

періоди, дещо меншу – у літній період базової під-
готовки. Так, у зимовий період підготовки найбіль-
ше взаємозв’язків виявлено між показниками зросту, 
маси тіла, обводом грудної клітки, індексом Кетле. У 
весняний – між показниками зросту, обводом грудної 
клітки, індексом Скібінскі, Бругша, рН сечі, фізичною 
працездатністю, величиною екскреції креатиніну у 
стані спокої. В осінній період підготовки – між по-
казниками маси тіла, зросту, життєвою ємністю ле-
гень, фізичною працездатністю, частотою серцевих 
скорочень, рН сечі, індексами Кетле, Бругша, пон-
деральним. У літній період – між показниками маси 
тіла, життєвою ємністю легень, зростом та рН сечі. На 
основі отриманих коефіцієнтів кореляції побудовані 
узагальнені моделі взаємозв’язку між показниками 
морфо-функціонального стану футболістів у різні пе-

Рис. 1 Модель взаємозв’язку між показниками морфо-функціонального стану футболістів 8-10 років у зимо-
вий період початкової підготовки
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Рис. 2 Модель взаємозв’язку між показниками морфо-функціонального стану футболістів 8-10 років у весня-
ний період початкової підготовки
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ріоди початкової підготовки: у зимовий період рис. 1.; 
у весняний – рис. 2.; у літній – рис. 3.; в осінній – рис. 
4. Сильний кореляційний зв’язок позначено суціль-
ною лінією, середній – крапочками, слабкий – штрих 
пунктиром. 

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури по-

казав, що одним із важливих критеріїв підготовки 
спортсменів у будь-якому виді спорту є динаміка 

функціональних показників. У результаті довгостро-
кової адаптації до фізичних навантажень виявляються 
специфічні функціональні зміни, що підкріплюються 
морфологічною та функціональною перебудовами у 
системах організму. Не виявлено інформації, яка сто-
сувалася б детального та різнобічного дослідження 
морфо-функціонального стану 8-10-річних футболіс-
тів, саме тому обрана тема потребує розгляду.

2. Показники фізичного розвитку 8-10-річних 

Рис. 3 Модель взаємозв’язку між показниками морфо-функціонального стану футболістів 8-10 років у літній 
період початкової підготовки
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Рис. 4 Модель взаємозв’язку між показниками морфо-функціонального стану футболістів 8-10 років в осінній 
період початкової підготовки
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футболістів, окрім маси тіла, достовірно не відрізня-
ються від норми для даного віку дітей. Приріст по-
казників впродовж періодів дослідження відповідає 
віковим нормам. Величина індексів Кетле, Бругша та 
пондерального свідчать про те, що у обстежуваних 
футболістів існує невідповідність маси тіла його до-
вжині, у переважної більшості виявлено вузьку груд-
ну клітку та середній фізичний розвиток. 

3. Заняття футболом позитивно відображають-
ся на функціональному стані дихальної системи, на 
що вказує позитивна тенденція зростання величи-
ни життєвої ємності легень впродовж періодів базо-
вої підготовки, яка поступово досягає вікової норми 
(р>0,05). Це свідчить про збільшення резервних мож-
ливостей організму. Функціональний стан дихальної 
та серцево-судинної системи за величиною індексу 
Скібінскі оцінюється «задовільно», хоча і виявлено 
тенденцію до покращення результатів впродовж пері-
одів дослідження. Частота серцевих скорочень у стані 
спокою достовірно не відрізняється від вікової норми 
у досліджувані періоди базової підготовки (р>0,05). 

Показники фізичної працездатності під впли-
вом занять футболом мають позитивну динаміку. 

4. Обмінні процеси організму футболістів 
близькі до норми. Питома вага сечі впродовж періодів 
підготовки перебуває в межах норми, її рН оцінюєть-
ся як слабокисла. Білка у сечі не виявлено. Величина 
екскреції креатиніну як до початку тренувань, так і 
після них не досягає вікової норми (р<0,05), хоча і за-
знає позитивної тенденції. Це, ймовірно, пов’язано із 
нижчими показниками маси тіла досліджуваних фут-
болістів, а також із недостатньою величиною наванта-
жень у тренувальному періоді. 

5. Розроблено моделі взаємозв’язку між показ-
никами морфо-функціонального стану 8-10-річних 
футболістів. За отриманими результатами виявлено 
найбільшу кількість взаємозв’язків між показниками 

зросту, маси тіла, обводом грудної клітки, рН сечі, 
фізичною працездатністю, індексами Кетле, Бругша, 
пондеральним, що дає підставу вважати їх профіль-
ними для цієї обстежуваної групи спортсменів. На-
явність достовірних кореляційних взаємозв’язків між 
показниками морфо-функціонального стану 8-10-річ-
них футболістів свідчить про правильність побудови 
тренувального процесу впродовж періодів базової 
підготовки. 

В подальшому нами заплановане надання 
практичних рекомендацій щодо оптимізації морфо-
функціонального стану юних спортсменів під впли-
вом занять футболом. 
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ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Дорошенко О.Ю.
Бердянський державний педагогічний університет

1

 «…здоров’я має посідає перше місце в ієрархії потреб 
людей…Проте, на жаль, ціна здоров’я більшості людей 

усвідомлюється тоді, коли воно під червоного загрозою або у 
певному ступені втрачене »

І.І.Брехман 

Анотація. Розглядаються різні підходи до визначення поняття здоров’яформуючих і здоров’язберігаючих технологій. Визначено пріоритет-
ності проблеми реалізації здоров’язберігаючих і здоров’язформуючих освітніх технологій в навчально-виховному процесі. Представлено 
аспекти формування здоров’язберігаючого освітнього середовища у поліпшенні здоров’я школярів. Забезпечення належного методичного 
супроводу діяльності педагога сприятиме формуванню у дітей свідому добровільну мотивацію до отримання знань і збереження власного 
здоров’я.
Ключові слова: здоров’яформуючі, здоров’язберігаючі, технологія, здоров’я. 
Аннотация. Дорошенко О.Ю. Понятие здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих технологий в процессе подготовки учите-
лей физического воспитания. Рассматриваются разные подходы к определению понятия здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 
технологий. Определены приоритетности проблемы реализации здоровьеформирующих и здоровьесберегающих образовательных техно-
логий в учебно-воспитательном процессе. Представлены аспекты формирования здоровьесберегающей образовательной среды в улучше-
нии здоровья школьников. Обеспечение надлежащего методического сопровождения деятельности педагога будет оказывать содействие 
формированию у детей сознательной добровольной мотивации к получению знаний и сохранению собственного здоровья.
Ключевые слова: здоровьеформирующие, здоровьесберегающие, технология, здоровье. 
Annotation. Doroshenko O.U. The notion of health forming and health preserving technologies in the process of preparation of teachers of 
physical education. Different approaches to defi nition of concept of health forming and health preserving technologies are considered. Are deter-
mined priority problems of realization of health forming and health preserving educational technologies in teaching and educational process. Aspects 
of forming health preserving educational medium in martempering health of schoolboys presented. Maintenance of proper methodical attending of 
activity of the teacher will assist forming at children of conscious voluntary motivation to noegenesis and preservation of natural health.
Keywords: healthforming, healthpreserving, technology, health. 

© Дорошенко О.Ю., 2009

Вступ. 
Глобальні екологічні проблеми, економічні і 

суспільно-культурні занепади, байдуже ставлення 
до фізичної культури і спорту позбавляють людину 
найціннішого дару-здоров’я.

Тому наша держава приділяє значну увагу 
фізичному вихованню нації. Як свідчення цієї уваги, 
прийнята 12 вересня 1998 року Цільова комплексна 
програма ”Фізичне виховання-здоров’я нації”. Вона 
передбачає конкретні заходи щодо впровадження 
фізичної культури у повсякденне життя і побут 
населення України, як засобу покращення і зміцнення 
здоров’я.

Актуальність проблеми збереження здоров’я 
постала з появою першого хворого. Природно, зміна 
світоглядних установок призводила до докорінних 
змін в життєдіяльності суспільства, проте головною 
і незмінною метою і сенсом життя кожної людини 
була і залишається проблема збереження здоров’я 
підростаючого покоління.

Сучасні соціокультурні умови та орієнтири 
реформування шкільної освіти визначають 
актуальність удосконалення професійної підготовки 
педагогів у збереженні та формуванні здорового 
способу життя, що передбачено в офіційних державних 
документах України.

”Національна доктрина розвитку освіти 
України” пріоритетними напрямами визначає 
особистісну орієнтацію освіти та пропаганду 
здорового способу життя; пріоритетним завданням 
системи освіти визначає виховання людини в дусі 
відповідального ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної 
суспільної цінності.

На жаль, статистика стану здоров’я школярів 
сьогодні є досить невтішною. За даними Міністерства 
охорони здоров’я у 50 % школярів спостерігаються 
функціональні порушення різних систем організму, а в 
42% - різні хронічні захворювання. До першого класу 
вступають лише 27% здорових дітей. Залишається 
високий рівень загальної захворюваності дітей, який 
за останні роки виріс більше, ніж на 20%.

Цьому сприяють зростання та поширення 
гіподинамії, різке погіршення екології, збільшення 
стресових ситуацій, низький рівень медичної 
допомоги, ускладнення навчальних програм, 
недостатній рівень професійної підготовки фахівців 
з даної проблеми. Найбільший відсоток займають 
хвороби серцево – судинної, нервової, дихальної та 
імунної систем, а також порушення функції опорно 
– рухового апарату. Все це призводить до зниження 
активної життєдіяльності людини, скорочення 
тривалості життя та викликає занепокоєння за 
майбутнє нації.

В останні роки проблема формування здорового 
способу життя приділяється велика увага, внаслідок 
різкого погіршення стану здоров’я молодого поколін-
ня. Рішенням колегії Міністерства освіти і науки Укра-
їни було проведено реформування системи фізичного 
виховання у навчальних закладах з метою збереження 
і поліпшення здоров’я учнівської і студентської мо-
лоді. Необхідно привести зміст навчальних програм 
з фізичної культури, контрольні нормативи до них у 
відповідність до вікових, індивідуальних закономір-
ностей формування та розвитку дитини. Тому необ-
хідно впроваджувати в навчально-виховний процес 
здоров’яформуючі і здоров’язберігаючі технології.

Проблема ефективності професійної під-
готовки вчителів фізичної культури до оволодіння 
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здоров’яформуючими технологіями у сучасних умо-
вах зумовлена необхідністю подолання суперечнос-
тей, які виникають між: вимогами інформаційного 
суспільства до професійної підготовки майбутніх фа-
хівців фізичного виховання та спорту і їх кваліфіка-
цією відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня; 
змістом професійно-орієнтованих дисциплін і педаго-
гічними технологіями реалізації цього змісту; орієн-
тацією на нові моделі навчально-виховного процесу у 
вищій школі та традиційною підготовкою фахівця.

Отже, вирішення наведених суперечностей по-
требує пошуку більш гнучких підходів до підвищення 
рівня професійної підготовки фахівців, переосмис-
лення мети, змісту, функцій та завдань професійної 
підготовки у педагогічних навчальних закладах Укра-
їни відповідно до вимог сучасної освіти.

Проаналізувавши державний стандарт, про-
грами з навчальної дисципліни “Фізичне вихован-
ня“ нами було відмічено, що недостатня увага при-
діляється підготовці майбутніх вчителів фізичного 
виховання до оволодіння здоров’язберігаючими та 
здоров’яформуючими технологіями. У змісті цих нор-
мативних документів відсутнє такі поняття взагалі. 

Вивчення та аналіз науково-педагогічних дже-
рел свідчить про те, що проблеми збереження та 
формування здоров’я дітей і молоді постійно перебу-
вають у центрі уваги науковців, а саме: формування 
культури здоров’я учасників педагогічного процесу 
(О.М.Мельник, Н.Ф.Денисенко, О.П.Аксьонова); 
збереження здоров’я, формування здорового способу 
життя дітей та підлітків ( Е. Вільчковський, Г.Власюк, 
І.Петренко), які розглядали питання формування здо-
рового способу життя засобами фізичної культури; 
(Г.Голобородько, О.Дубогай, С.Свириденко) дослі-
джують цю проблему з точки зору вікових особли-
востей.

Теоретико-методологічні засади цих пи-
тань сформульовано у працях А.Г.Здравомислова, 
І.Н.Смирнова, Л.П.Сущенко та ін.; проблему 
суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого під-
ходу до виховання висвітлено в роботах І.Д.Беха, 
М.В.Левківського, А.Маслоу, В.Г.Постового, 
С.Л.Рубінштейна, К.І.Чорної та ін; формування здорово-
го способу життя засобами фізичного виховання дослі-
джували В.Г.Ареф’єв, Г.М.Арзютов, О.Ф.Артюшенко, 
О.М.Вацеба, Л.В.Волков, М.С.Герцик, Л.Д.Гурман, 
В.С.Дробинський, О.Д.Дубогай, С.А.Закопайло, 
М.Д.Зубалій, Є.В.Столітенко, Б.М.Шиян та інші.

Аналіз досліджень з проблеми формування 
здоров’язберігаючого освітнього середовища через 
реалізацію здоров’язберігаючих освітніх техноло-
гій в навчально-виховному процесі (Антонова Л.Н., 
Борисова І.П., Науменко Ю. В., Севрук А.І., Вайнер 
Е.Н., Смірнов Н.К., Сонькін В.Д. , Серіков В.В. , 
Вашлаєва Л.П., Петров О.В., Паніна Т.С та інші ), 
свідчить про спроби вчених переглянути загальні 
підходи до формування здоров’язберігаючого освіт-
нього середовища, з’ясувати новий зміст, форми , 
методи реалізації даної проблеми в умовах сучасної 
ситуації в освітній сфері. Проте, невирішеними за-
лишаються проблеми як змістової, так і процесуаль-

ної сторони підготовки майбутніх вчителів фізич-
ної культури до оволодіння здоров'язберігаючих та 
здоров'яформуючих технологій.

Роботу виконано згідно плану науково – до-
слідної роботи Бердянського державного педагогічно-
го університету.

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

ходів, теоретико-методичне обґрунтування поняття 
здоров'язберігаючих та здоров'яформуючих техноло-
гій в процесі підготовки учителя фізичного виховання 
у вищому навчальному закладі..

Завдання дослідження - вивчити та проана-
лізувати стан досліджуваної проблеми в психолого-
педагогічній літературі.

Методи дослідження:
- теоретичний аналіз і узагальнення літератур-

них джерел;
- педагогічне спостереження.
Результати досліджень.
Змінити ситуацію спроможна здоров'я-

зберігаюча та здоров'яформуюча педагогіка, в основі 
якої — технології, які вводять дитину, учня, його бать-
ків, педагогів у соціально-освітній простір без утрат 
для їхнього здоров'я, підвищуючи мотивацію на його 
формування, збереження, зміцнення, споживання, від-
новлення й передачу наступним поколінням.

В психолого-педагогічній літературі іс-
нують різні підходи щодо трактування поняття 
здоров'яформуючі і здоров'язберігаючі технології.

За визначенням В.В. Серікова, технологія в 
будь-якій сфері - це діяльність, що в максимальній мірі 
відображає об'єктивні закони даної сфери, побудована 
відповідно до логіки розвитку цієї сфери і забезпечує 
найбільшу для даних умов відповідність результату 
діяльності заздалегідь поставленим цілям. Виходячи з 
цього здоров’язберігаючу технологію можна визначи-
ти як діяльність, яка вибудовує стосунки між освітою і 
вихованням, переводить виховання в рамки людинот-
ворчого процесу, спрямованого на збереження і при-
множення здоров'я дитини.

Здоров’яформуючі освітні технології, за ви-
значенням Н.К. Смірнова, - це все ті ж психолого-
педагогічні технології, програми, методи, які направ-
лені на виховання у учнів культури здоров'я, особових 
якостей, що сприяють його збереженню і зміцненню, 
формування уявлення про здоров'я як цінність, моти-
вацію на ведення здорового способу життя.[12,67].

Здоров’язберігаюча технологія, на думку В.Д. 
Сонькіна, - це умови навчання дитини в школі (від-
сутність стресу, адекватність вимог, адекватність ме-
тодик навчання і виховання); раціональна організація 
навчального процесу (у відповідності з віковими, ста-
тевими, індивідуальними особливостями і гігієніч-
ними вимогами); відповідність учбового і фізичного 
навантаження віковим можливостям дитини; необхід-
ний, достатній і раціонально організований руховий 
режим.

Під здоров’язберігаючою освітньою техноло-
гією О.В.Петров розуміє систему, що створює мак-
симально можливі умови для збереження, зміцнення 
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і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, 
особового і фізичного здоров'я всіх суб'єктів освіти 
(учнів, педагогів і ін.).[9,37].

За визначенням М.Смірнова, здоров’язберігаючі 
технології – це комплексна, побудована на єдиній 
методологічній основі система організаційних та 
психолого-педагогічних прийомів, методів, техно-
логій, спрямованих на збереження, охорону та укрі-
плення здоров’я учнів, формування в них культури 
здоров’я, а також на піклування про здоров’я педаго-
гів [12,67].

Отже, науковці вважають, що поняття 
«здоров’язберігаюча і здоров’яформуюча» можна 
віднести до будь-якої педагогічної технології, яка в 
процесі реалізації створює необхідні умови для збе-
реження здоров’я основних суб’єктів освітнього про-
цесу – учнів та вчителів.

Ми вважаємо, що технологія (за сукупністю — 
здоров'яформуюча і здоров'язберігаюча) — це система 
цілеспрямованої алгоритмізованої взаємодії вчителя і 
учня, що спрямована на ФЗЗСВП здоров'я. Основні по-
казники такої технології — особистісна спрямованість, 
інтегрованість, інтенсивність — не дають додаткового 
навантаження на нервову систему і прискорюють твор-
чий розвиток особистості. Ідеальний кінцевий резуль-
тат у реалізації технологій — сформовані в учнів стійкі 
переконання щодо необхідності свідомого ставлення до 
власного фізичного і психічного здоров'я та його збе-
реження.

Ми приймаємо позицію фахівців, які акцентують 
на тому, що визначаючи поняття «здоров'язберігаючі і 
здоров'яформуючі технології», не слід обмежувати його 
розуміння як додатковий урок фізичної культури на тиж-
день, використання нетрадиційних засобів фізичної 
культури, форм фізичного виховання, фізкультурних 
хвилинок тощо. Важливий показник — внесення і ви-
користання в системі елементів здоров'я, збереження 
й здоров'я формування в технології навчання за всіма 
галузями державного освітнього стандарту.

Тому з позиції здоров'язберігаючої педагогіки не-
обхідний новий підхід до освіти, який вимагає перегля-
ду і якісного оновлення всього освітнього процесу. Не-
обхідна розробка і впровадження здоров'язберігаючих 
і здоров'яформуючих технологій, сутність яких постає 
в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які 
дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати 
більш високий рівень їхнього здоров'я, здійснюва-
ти моніторинг показників індивідуального розвитку, 
прогнозувати можливі зміни здоров'я і проводити 
відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реа-
білітаційні заходи з метою забезпечення успішності 
навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної 

«вартості», поліпшення якості життя суб'єктів освіт-
нього середовища [2].

Висновки. 
Таким чином, ми приходимо до розуміння пріо-

ритетності проблеми реалізації здоров’язберігаючих і 
здоров’язформуючих освітніх технологій в навчально-
виховному процесі як такої, що має визначальний ха-
рактер для формування здоров’язберігаючого освіт-
нього середовища у поліпшенні здоров’я школярів. 
Забезпечення належного методичного супроводу ді-
яльності педагога з реалізації здоров’язберігаючих 
освітніх технологій сприятиме використанню кожним 
з них тих програм та методів навчання і виховання, 
що пристосовані до дитини і формують в неї свідому 
добровільну мотивацію як до отримання знань та і до 
збереження власного здоров’я.

Вирішення проблеми збереження власного 
здоров'я закладено у самій людині, у знанні та розу-
мінні нею проблем формування, збереження, зміцнен-
ня і відновлення його, а також в умінні дотримувати-
ся правил здорового способу життя. Люди повинні 
усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави 
вцілому - за здоровим поколінням, бо фізично і мо-
рально здорова людина нездатна творити і приносити 
користь іншим людям.

У майбутньому плануємо розглянути 
організаційно-методичні засади підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури до оволодіння 
здоров’яформуючими технологіями.
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ

Дорошенко О.Ю., Мацейко І.І.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1

Анотація. Представлено авторську програму фізичної реабілітації склепіння стопи дітей середнього шкільного віку з плоскостопістю. 
В дослідженні брали участь 24 учні 5-х – 7-х класів. До першої групи ввійшли 12 дітей з діагностованою плоскостопістю ІІ-ІІІ ступенів. 
Дія комплексу лікувальної фізичної культури та масажу спрямована на зміцнення м’язів та зв’язок, що підтримують склепіння стопи. За-
стосування програми позитивно вплинуло на стан склепіння стопи школярів. Плоскостопість різного ступеня у дітей частково піддається 
корекції. 
Ключові слова: фізична реабілітація, плоскостопість, склепіння стопи.
Аннотация. Дорошенко А.Ю., Мацейко И.И. Профилактика и лечение плоскостопия у детей среднего школьного возраста. Пред-
ставлена авторская программа физической реабилитации свода стопы детей среднего школьного возраста с плоскостопием. В исследова-
нии принимали участие 24 ученики 5-7-х классов. В первую группу вошли 12 детей с диагнозом - плоскостопие ІІ-ІІІ степени. Действие 
комплекса лечебной физической культуры и массажа направлено на укрепление мышц и связок, которые поддерживают свод стопы. При-
менение программы положительно повлияло на состояние свода стопы школьников. Плоскостопие разной степени у детей частично под-
вергается коррекции. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, плоскостопие, свод стопы. 
Annotation. Doroshenko O.Y., Maceyko I.I. Prophylaxis and treatment of fl at foot of children of school age. The author’s program of a physical 
rehabilitation of the report stops of children of average school age with a platypodia is presented. 24 pupils of 5-7 classes take part in examination. 
The fi rst group included 12 children with the diagnosis - a platypodia ІІ-ІІІ degrees. The operation of complex medical physical training and massage 
is guided on solidifying of muscles which maintain the report stops. Application of the program positively has affected state of the report stops of 
schoolboys. The platypodia of a different degree at children in part exposs to correction.
Key words: physical rehabilitation, platypodia, arch.
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Вступ.
Порушення стопи у дітей з часом призводять 

до серйозних змін у всьому організмі. Як наслідок 
цього починають страждати органи, які розташовані 
вище, починаючи з ніг. З’являються болісні відчуття у 
хребті, який страждає від багаточисельних струсів при 
ходьбі. Виникають порушення у хрящових і кісткових 
клітинах, що призводить до хвороботворних процесів 
в клітинах спинного мозку і периферичних нервах, 
які від нього відходять. У людей з плоскостопістю 
раніше, ніж у інших, розвивається остеохондроз і де-
формуючий артроз. Низька ресорна функція плоскої 
стопи призводить до деформації хребта, внаслідок 
чого виникає сколіоз. За статистичними даними відо-
мо, що плоскостопість і сколіоз у 90 % випадках зу-
стрічаються одночасно [1].

Пружність і рухомість стопи забезпечують 
п’ять поздовжніх склепінь і одне поперечне. Склепін-
на конструкція стопи в живої людини підтримується 
завдяки формі кісток, міцності зв’язок і тонусу м’язів. 
Головною силою, що підтримує склепіння стопи, є 
м’язи-супінатори (передній і задній великогомілкові 
м’язи) і м’язи-згиначі (особливо довгий згинач вели-
кого пальця) [12].

Основною анатомічною характеристикою 
плоскої стопи є відсутність здатності утворювати 
жорстке склепіння. Основною функціональною ха-
рактеристикою є низька здатність до супінації при 
відштовхуванні від опори та надлишкова пронація. 
Причинами, що викликають розвиток плоскостопос-
ті, можуть бути: недорозвинені м’язи стопи, слабкість 
м’язово-зв’язкового апарату, надмірні фізичні наван-
таження, надлишкова вага, тривала гіпокінезія, не-
правильно підібране взуття, косолапість, ікс-подібна 
форма ніг, травми стопи та надп’ятково-гомілкового 
суглобу, генетично детермінована форма стопи. Го-
ловною причиною статичної плоскостопості є слаб-
кість м’язів і зв’язкового апарату, що підтримують 
склепіння стопи [13].

Тому актуальною є розробка комплексів фізич-
ної реабілітації та їх використання для лікування та 
профілактики плоскостопості.

Представлені в літературі комплекси мають 
багато спільних рис. Так, Мухін В.М. [7], Фонарьова 
Т.А. [11], Дубровський В.І. [2], Очерет А.А. [9], По-
рада А.М. [10] дають загальні рекомендації про те, які 
типи вправ слід застосовувати у ввідний, основний і 
заключний періоди реабілітації, але відсутня деталь-
на схема виконання запропонованих вправ у різні пе-
ріоди, а також не вказана кількість повторень кожної 
вправи.

Комплекси ЛФК Калюжнової І.А. [4], Міцке-
вича В.А. [8], Ловейко І.Д. [5], Лукаша А. [6] склада-
ються з вправ, які спрямовані на корекцію деформації 
стопи, позбавлення вальгусної установки п’ятки та 
збільшення висоти склепіння. Вправи виконуються з 
різних вихідних положень. В даних комплексах не на-
ведені рекомендації щодо зміни обсягу навантажень у 
різні періоди фізичної реабілітації, але наведена кіль-
кість повторень кожної вправи.

Єфімов А.П. [3] пропонує комплекс вправ для 
профілактики та лікування плоскостопості. В запропо-
нованому комплексі лікувально-корегуючої гімнасти-
ки також не наведені рекомендації щодо зміни обсягу 
навантажень у різні періоди фізичної реабілітації, але 
наведена тривалість кожного заняття (яке складається 
з трьох частин), кількість повторень кожної вправи. 

На основі описаних в літературі комплексів 
нами розроблений поглиблений комплекс ЛФК та ма-
сажу для лікування і профілактики плоскостопості у 
дітей 10-14 років.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у розробці та оцінці 

програми фізичної реабілітації для дітей 10-14 років 
з плоскостопістю. 

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел; плантографія за методом Мартиросова Е.Г.; 
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статистична обробка отриманих результатів загально-
прийнятими методами.

В дослідженні брали участь 24 учні 5-х – 7-х 
класів СЗОШ №12 м. Вінниці. Досліджувані, діти 
10-14 років обох статей, були поділені на дві групи. 
До першої групи ввійшли 12 дітей з діагностованою 
плоскостопістю ІІ-ІІІ ступенів. Другу групу склали 
12 дітей, у яких стан склепіння стопи наближався до 
верхньої межі норми.

Основою комплексу є вправи для зміцнення 
переднього і заднього великогомілкових м’язів і зги-
начів пальців. В комплекс входили вправи з предмета-
ми: захват пальцями ніг дрібних предметів і їх пере-
кладання. Для закріплення корекції використовували 
спеціальні види ходьби - на носках, п’ятках, зовніш-
ній поверхні стоп, з паралельною постановкою стоп. 
Виправленню положення п’ятки сприяла також ходьба 
похилою поверхнею. Частину спеціальних вправ ви-
конували у фіксованому положенні головок плеснових 
кісток на поверхні підлоги, у якому напруження згина-
чів пальців призводить не до їх згинання, а до збіль-
шення висоти поздовжнього склепіння. Всі спеціальні 
вправи включали у заняття разом із загальнорозвиваю-
чими при зростаючому дозуванні і поєднували з впра-
вами на виховання правильної постави.

Масаж застосовували двічі на день: після кож-
ного заняття ЛФК виконували класичний масаж, а 
щовечора, після теплих ванн – самомасаж. Масаж по-
чинали з гомілки у положенні лежачи на животі. Далі 
переходили до зовнішньої частини гомілки. Після ма-
сажу гомілки виконували масаж тильної поверхні сто-
пи. Потім масажували м’язи внутрішньої і зовнішньої 
сторони, тильну сторону стопи, а далі переходили на 
підошву. Після цього поверталися до масажування 
м’язів гомілки. Тривалість масажу 8-12 хв.

Діти самостійно виконували комплекс ЛФК та 
масажу двічі на добу, як домашнє завдання, впродовж 
шести місяців, крім того, два рази на тиждень комп-
лекс виконувався на уроках фізичної культури під ке-
рівництвом вчителя.

Результати дослідження.
Аналіз отриманих результатів показав, що прак-

тично у всіх дітей після виконання комплексу ЛФК та 
масажу стан склепіння стопи дещо покращився.

Результати проведеного обстеження наведені у 
таблицях 1 і 2.

Стан склепіння стопи оцінювали за такими 
показниками: коефіцієнт К, кути HC’K, NAP, 
QBR. Коефіцієнт К є показником поздовжньої 
плоскостопості. Кут HC’K визначає стан заднього 
відділу поздовжнього склепіння стопи. Кути NAP і 
QBR характеризують стан переднього відділу стопи. 

Таким чином, розроблена нами програма має 
позитивний вплив на стан склепіння стопи, оскільки 
показники покращилися в обох групах досліджуваних. 
Так, у першій групі досліджуваних зменшився ступінь 
плоскостопості, у другій групі – під дією комплексу 
зменшився ризик виникнення плоскостопості, тобто 
програма може застосовуватися як для лікування, так 
і для профілактики плоскостопості у дітей середнього 
шкільного віку.

Застосований нами комплекс більше впливає 
на поздовжнє склепіння стопи, що підтверджується 
статистично достовірною різницею величини коефі-
цієнта К. Вплив комплексу на передній та задній від-
діли стопи менше виражений, адже їх показники теж 
дещо покращилися, хоча зміни не є статистично до-
стовірними.

Отже, плоскостопість різного ступеня у дітей 
10-14 років частково піддається корекції і розробле-

Таблиця 1
Показники стану склепіння стопи у І групі досліджуваних 

Показники
К <HC'K <NAP <QBR

1 2 1 2 1 2 1 2

Варіаційний ряд

1,38
1,38
1,4

1,43
1,45
1,6

1,67
1,85
1,86
1,86
1,92
2,25

1,2
1,2

1,25
1,3

1,36
1,4
1,4

1,43
1,64
1,73
1,8
2

-21º
-16º
-14º
-10º
-6º
-5º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

-16º
-7º
-6º
-6º
-6º
3º
6º
0º
0º
0º
0º
0º

-6º
10º
11º
14º
14º
14º
16º
16º
18º
19º
19º
20º

1º
8º
8º

10º
11º
13º
13º
13º
14º
15º
15º
19º

4º
6º
9º
9º

10º
10º
11º
12º
12º
13º
15º
21º

3º
4º
4º
6º
7º
9º
9º
10º
10º
11º
12º
20º

х±m 1,67±
0,07

1,47
0,07

-6,00±
1,94

-2,10±
2,00

13,75±
2,50

11,66±
1,60

11,00±
1,56

8,75±
1,56

δ 0,23 0,25 6,44 6,74 7,97 5,52 5,21 5,21

P <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
Примітка: 1- до фізичної реабілітації;  2- після фізичної реабілітації.
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ний нами комплекс ЛФК та масажу можна рекоменду-
вати для профілактики і лікування у школярів серед-
нього шкільного віку.

Висновки.
Аналіз літературних джерел дозволив вста-

новити, що проблема реабілітації дітей з дефектами 
стопи є актуальною, оскільки від здоров’я стоп в ди-
тинстві залежить подальший нормальний розвиток 
організму людини. 

Розроблена програма фізичної реабілітації, що 
включає комплекс ЛФК та масажу, може застосовува-
тись для лікування і профілактики плоскостопості у 
дітей 10-14 років.

Застосування програми фізичної реабілітації 
позитивно вплинуло на стан склепіння стопи у дітей 
10-14 років. Середнє значення індексу стопи статис-
тично достовірно змінилося з 1,67 до 1,47 (Р< 0,001) у 
досліджуваних з плоскостопістю та з 1,01 до 0,91 (Р< 
0,001) у дітей, в яких стан склепіння стопи досягає 
верхньої межі норми.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти у напрямку вивчення ефективності впливу фізичної 
реабілітації на стан склепіння стопи у людей різних ві-
кових груп. 
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Таблиця 2
Показники стану склепіння стопи у ІІ групі досліджуваних

Показники
К <HC'K <NAP <QBR

1 2 1 2 1 2 1 2

Варіаційний ряд

0,90
0,93
0,93
0,94
0,97
1,00
1,03
1,03
1,05
1,06
1,13
1,15

0,72
0,75
0,83
0,86
0,89
0,90
0,90
0,93
1,00
1,03
1,06
1,1

-10º
-2º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
2º
5º
7º

10º

-8º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
7º
8º
9º

10º
11º

0º
3º
7º
8º

10º
10º
12º
12º
14º
14º
16º
20º

0º
3º
4º
4º
7º
7º
8º

10º
12º
13º
13º
18º

8º
9º
9º

10º
10º
11º
11º
11º
11º
12º
13º
15º

3º
4º
4º
6º
7º
7º

10º
10º
10º
11º
11º
11º

х±m 1,01±
0,02

0,91±
0,03

1,00±
1,85

3,08±
1,75

10,50±
1,85

8,50±
1,66

10,83±
0,64

7,83±
0,74

δ 0,08 0,12 6,13 5,82 6,13 5,52 2,14 2,45

P <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
Примітка: 1- до фізичної реабілітації;  2- після фізичної реабілітації.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ ВУЗІВ

Єгупов М.В.
Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ

1

Анотація. Проведено аналіз наукових досліджень механізму регуляції рухових функцій як складного рефлекторного процесу, в якому 
значна роль належить функціональному стану нервових центрів, дозволяє пояснити численні чинники зміни м’язової працездатності. Осо-
блива увага приділяється на роль активного відпочинку і його застосування як засобу підвищення працездатності студентів музичних ВНЗ. 
Вперше проблема активного відпочинку розглядається стосовно музикантів як професіоналів, а також тих хто навчається цій професії.
Ключові слова: оптимізація навчання, активний відпочинок, регуляція функцій руху.
Аннотация. Егупов Н.В. Физические упражнения как способ повышения работоспособности, быстрого восстановления функций 
организма студентов музыкальных вузов. Проведен анализ научных исследований механизма регуляции двигательных функций как 
сложнорефлекторного процесса, в котором значительная роль принадлежит функциональному состоянию нервных центров, позволяет объ-
яснить многочисленные факторы изменения мышечной работоспособности. Особое внимание обращается на роль активного отдыха и его 
применение как средства повышения работоспособности студентов музыкальных ВУЗов. Впервые проблема активного отдыха рассматри-
вается применительно к музыкантам как профессионалам и тем, кто обучается этой профессии.
Ключевые слова: оптимизация обучения, активный отдых, регуляция двигательных функций.
Annotation. Yegupov M.V. Physical exercises as a way of increase of work capacity, fast restoration of organizm functions of the students of 
musical Institutes of higher education. The author analyzes the scientifi c researches of the mechanism of regulating motor functions as complex 
refl ex process in which the signifi cant role belongs to the functional condition of nerve centers; and it affords to explain the numerous factors of 
changing the muscular capacity for work. The special attention is payed to a role of active rest and its application as means of increase of capacity for 
work of the students of musical institutes of higher education. For the fi rst time problem of active rest is considered with reference to the musicians 
as to the professionals and those who is trained of this trade.
Key words: optimization of education, active rest, motor function regulation.
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Вступ.
Виробництво, культура і побут в ХXI столітті 

випробовують весь зростаючий вплив науково-
технічного прогресу, в результаті якого різко 
знижується об’єм рухової активності людини. В той 
же час сучасна людина знаходиться в умовах постійної 
інтелектуальної та емоційної напруги.

Гіпокінезія стала проблемою людства. Тим 
часом дані наукових досліджень свідчать про те, що 
обмеження або відсутність рухової діяльності сприяє 
розвитку різного роду захворювань, прискоренню 
і активізації процесів передчасного старіння. 
Перебіг цих процесів посилюється при поєднанні 
гіподинамічного режиму з розумовою і емоційною 
напругою і перенапруженням.

Перевантаження нервової системи і недостатня 
тренованість інших систем організму /серцево-
судинної, дихальної та інших/ призводять до утворення 
так званого “порочного круга”. В результаті первинних 
порушень в роботі головного мозку погіршується 
нервова регуляція серцево-судинною та інших систем 
організму, що у свою чергу негативно позначається на 
діяльності центральної нервової системи.

Особливо страждає від нервово-емоційних 
перевантажень серцево-судинна система, вона 
виявляється найуразливішою.

Серцево-судинні захворювання називають 
“хворобою століття”. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я /ВОЗ/, ці захворювання 
викликають в світі найбільш високу смертність.

Значною гіпокінезією характеризується і 
учбовий процес студентів музичних вузів. Учбова 
діяльність в аудиторіях, музичних класах, самостійна 
музична і теоретична підготовка поза стінами 
учбового закладу при постійному дефіциті часу 
сприяють малорухливому способу життя студентів, 
що негативно позначається на їх стані здоров’я і 
працездатності.

Разом з цим в літературі з’являється все більше 

даних, вказуючи на те, що спеціально організована 
рухова діяльність - фізичні вправи, - є кращим і 
найбільш доступним засобом профілактики наслідків 
гіпокінезії.

Вивчення способу життя студентів музичних 
вузів привело до виводу, що більшість студентів 
не дотримуються рухового режиму, не надають 
належного значення систематичним заняттям 
фізичною культурою і спортом. Разом з тим вже 
зовнішні ознаки / погана координація рухів, 
порушення постави, блідість шкірних покривів у 
студентів консерваторії, поширеність серед них деяких 
захворювань, хронічних тонзилітів, серцево-судинних 
захворювань, близорукості / указують на необхідність 
пошуку раціонального режиму занять.

Особливо важливими є питання підвищення 
працездатності, можливості швидкого відновлення 
функцій після гри на музичних інструментах.

Нам представляється, що проведення 
відповідних досліджень дасть можливість фізіологічно 
обґрунтувати тривалість гри і відпочинку при заняттях 
спеціальністю студентів музичних вузів. Тим паче, 
що, якщо для студентів технічних і гуманітарних 
вузів є деякі розробки і рекомендації, що стосуються 
організації раціонального режиму навчання і 
відпочинку, то для вузів музичного профілю такі 
рекомендації в даний час відсутні. Ті небагато висловів 
з приводу режиму праці і відпочинку піаністів, які 
є в літературі /Й.Гат, 1959; І.Гофман, 1961; Г.Коган, 
1963; С.І.Савшинський, 1963/, засновані лише на 
суб’єктивних враженнях, які потребують наукового 
розвитку і обґрунтування.

Робота виконана за планом НДР Інституту ви-
щої освіти Академії педагогічних наук України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - аналіз наукових досліджень ме-

ханізму регуляції рухових функцій та ролі активного 
відпочинку і його застосуванню як засобу підвищення 
працездатності студентів музичних ВНЗ.
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Результати досліджень.
Пасивний відпочинок /спокій/ не завжди є як-

найкращою формою відпочинку.
Розуміння механізму регуляції рухових функ-

цій як складного рефлекторного процесу, в якому 
значна роль належить функціональному стану не-
рвових центрів, дозволяє пояснити численні факти 
зміни м’язової працездатності, роздратування різних 
органів, що розвиваються під впливом почуттів. Ще 
в XIX столітті В.О. Бугуславський /1891/ і П.А. Ко-
нопасевич /1892/ зареєстрували закономірні зміни 
працездатності під впливом подразнення екстеро-
рецепторів / обприскування холодною водою, запах 
аміаку та ін./. В подальшому з’ясувалося, що істотний 
вплив на працездатність надає звукове подразнення 
/L. Hofbauer/1897/ і масаж A. Magioza /1892/, причому 
не стільки стомлених, скільки непрацьовитих м’язів 
/І.М. Саркісов-Серазіні і М.Й. Лейкін, 1953/.

Особливе місце зайняла опублікована в 1903 р. 
стаття І.М. Сєченова «До питання про вплив подраз-
нення аферентних нервів на м’язову роботу людини», 
в якій вперше описаний ефект кращого відновлення 
працездатності стомлених м’язів під час відпочинку, 
пов’язаного з діяльністю інших м’язових груп / отри-
мавши згодом назву феномена Сєченова або активно-
го відпочинку/.

Описаний І.М. Сєченовим феномен йшов вроз-
різ із загальноприйнятими уявленнями. Ще A. Mosso 
/1893/ вважав фізичною помилкою рекомендувати 
вправи при стомленні, оскільки при цьому, на його 
думку, працездатність м’язів падає, отже, ці вправи 
з’являться додатковим навантаженням.

Подібного ж погляду дотримувався С.І. Ка-
плун /1926/, стверджуючи, що “...ні в якому випадку 
не можна навіть вважати, що один вид роботи може 
сприяти зменшенню стомлення від іншого” [1].

Проти активного відпочинку виступав і видний 
представник західнонімецької фізіології E.A. Muller 
/1953/. Він писав, що «...відпочинок залежить від ряс-
ного постачання стомлених м’язів кров’ю. Якщо ж 
працюють якісь м’язи, вони віднімають кров від інших 
м’язів і таким шляхом заважають відпочинку” [2].

Відкриття І.М. Сєченова показало неправиль-
ність поширених уявлень про спокій як кращою фор-
мою відпочинку в процесі діяльності. Аналізуючи 
відмічене ним явище, І.М. Сєченов прийшов до ви-
сновку, що безпосередньою причиною підвищення 
працездатності в цих умовах є рефлекторні впливи, 
що виникають при включенні м’язів, що працюють 
під час відпочинку. Ці впливи «заряджають енергією 
нервові центри», тим самим підвищуючи працездат-
ність стомлених м’язів і усуваючи відчуття втоми. Не 
маючи в своєму розпорядженні певних відомостей 
щодо тих, що відбуваються при цьому в центральній 
нервовій системі змін, І.М. Сєченов вимушений був 
обмежитися найзагальнішим тлумаченням явищ.

Подальші дослідження показали принципову 
правильність такого розуміння і конкретизували певні 
його сторони. Хоча до теперішнього часу фізіологіч-
ний механізм активного відпочинку не може вважати-
ся абсолютно розкритим, а деякі його ланки все ще за-

лишаються предметом дискусій, ряд істотних сторін 
розвитку феномена Сєченова з’ясований достатньо 
повно.

Не дивлячись на велику теоретичну і практич-
ну цінність роботи І.М. Сєченова, деякий час вона не 
привертала уваги дослідників. Лиш в тридцятих роках 
ХХ століття в розробку проблеми активного відпочин-
ку включаються найбільші фізіологічні лабораторії.

Сєченовський напрям продовжили в своїх до-
слідженнях Л.Л. Васильєв /1923/, В.В. Єфімов /1926/. 
Автори відзначили, що стомлення м’язів супроводжу-
ється підвищенням працездатності їх антагоністів.

Л.Л.Васильєвим і А.А.Князевим /1926/ була 
зроблена спроба пояснення цього явища. Збіль-
шення працездатності м’язів антагоністів ці автори 
пов’язують з підвищенням збудливості нервових цен-
трів при гальмуванні, що виникає в результаті реце-
прокних відносин.

Дослідження, проведені М.Е.Маршаком /1932/, 
показали, що активний відпочинок підвищує м’язову 
працездатність не тільки при динамічній, але і при ста-
тичній роботі. Ним встановлено також, що активний 
відпочинок не завжди є ефективнішим пасивного - за 
певних умов включення додаткової діяльності знижує 
працездатність стомлених м’язів. Цю закономірність, 
що виявляється, як правило, в умовах утомливої ро-
боти, підтвердили згодом ряд дослідників /С.П. На-
рікашвілі і Ш.А. Чахнашвілі, 1947; В.В. Розенблат, 
1949, 1961; С.І. Крапівенцева, 1951 та І.В. Муравов, 
1955, 1958/.

На думку М.Е. Маршака (1932), в основі ме-
ханізму активного відпочинку лежать функціональні 
зміни нервових центрів, позитивній ефект досяга-
ється за рахунок розгальмовування нервових центрів 
під впливом додаткових подразників і, навпаки, зміна 
функціонального стану нервових центрів у бік галь-
мування дає негативний ефект.

М.Е. Маршаком була підтверджена правиль-
ність висловленої думки І.М. Сєченовим про цен-
тральну природу механізму розвитку ефекту активно-
го відпочинку.

Зміни працездатності залежно від подразнен-
ня різних рецепторів вивчав також Д.І. Шатенштейн 
/1936,1939/. Автор прийшов до висновку, що істотну 
роль в процесі стомлення і відновлення грають не су-
динні, а центральні зміни.

З протилежної позиції механізм активного від-
починку пояснює Г.В. Попов /1933/. Посилаючись на 
дані E. Weber /1910/ про зміну кровообігу не тільки 
в працюючій, але і такій, що в покоїться кінцівці, 
Г.В. Попов бачить в активуючій діяльності засіб, що 
підсилює кровообіг як в працюючих, так і таких, що 
в покояться м’язах. Збільшення кровообігу, на думку 
Г.В. Попова, і є причиною інтенсивного перебігу від-
новних процесів. Проте вирішальна роль в збільшен-
ні судинних реакцій належить центральній нервовій 
системі.

Розглядаючи поєднання рухів верхньої кінців-
ки в умовах реалізації феномена Сєченова як окремий 
випадок багатообразних взаємин різних груп м’язів, 
Г.В. Попов /1938/ привернув до пояснення механізмів 
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розвитку активного відпочинку міжцентральні зв’язки 
і перш за все реципрокні взаємини. Саме взаємини не-
рвових центрів в період додаткової діяльності можуть 
викликати як позитивний, так і негативний ефект при 
активному відпочинку /Г.В. Попов, 1959/.

Обширний матеріал по фізіології активного 
відпочинку був зібраний А.Н.Крестовніковим і його 
співробітниками. При дослідженні змін сили м’язів 
рук під час учбово-тренувальних занять із штангіста-
ми А.Н. Крестовнікову і А.Ф. Корякіной /1934/ вдало-
ся виявити, що після виконання вправ, в яких наванта-
ження доводиться головним чином на відносно рідко 
працюючі м’язи, сила рук значно зростає. А.Н. Крес-
товніков висловив думку, що в основі механізму ак-
тивного відпочинку лежать реципрокні взаємини не-
рвових центрів.

Дослідження С.В. Янаніса /1944/ підтвердили 
позитивний вплив включення додаткової діяльності в 
період відпочинку на зміну працездатності стомлених 
м’язів. Рекомендуючи широко застосовувати “відволі-
каючі вправи” в спортивній діяльності, автор рахуючи 
підвищення ефективності відпочинку під впливом до-
даткової діяльності неутомлених м’язів результатом 
судинних впливів.

С.В. Янаніс /1944/, не враховуючи відомих на 
той час чинників, заперечливих основну роль місце-
вих змін кровообігу в стомлених м’язах /М.Е. Мар-
шак, 1933;  Д.І. Шатенштейн, 1939/ привертає разом з 
даними E.Weber  /1914/ результати дослідів D.F. Barr 
und H.E. Himwich /1923/, що свідчать про зменшення 
надмірної кількості молочної кислоти при проходжен-
ні її через непрацюючу кінцівку.

Серед робіт по фізіологічній характеристиці 
впливу активного відпочинку на м’язову працездат-
ність особливий інтерес представляють досліджен-
ня С.П. Нарікашвілі і Ш.А. Чахнашвілі /1947, а, б/. 
Автори встановили, що ефективність активного від-
починку залежить значною мірою від інтенсивності 
роботи, що приводить до стомлення. Як при дуже ма-
лих навантаженнях на працюючій руці, коли робота 
може продовжуватися довго майже без стомлення, 
так і при украй утомливій діяльності вплив активно-
го відпочинку виявляється неефективним. Результа-
ти досліджень показали, що ефективність активного 
відпочинку зростає із зміною /до певної межі/ ритму, 
тривалість навантаження на м’язи, що працюють під 
час відпочинку стомлених м’язів. Автори на першо-
му етапі дослідження розглядали механізм активного 
відпочинку як результат підвищення збудливості не-
рвових центрів стомлених м’язів. Згодом вони зміни-
ли свої погляди відповідно до уявлень про оновлюючу 
роль процесу центрального гальмування /С.П. Нарі-
кашвілі, 1953; Ш.А. Чахнашвілі, 1956/.

Значний внесок в розуміння механізму актив-
ного відпочинку вніс учень І.П. Павлова - Г.В. Фоль-
борт /1948/.

На підставі великого експериментального ма-
теріалу Г.В. Фольборт зробив висновок про оновлю-
ючу роль процесів гальмування. Це дозволило йому 
висунути положення про те, що в основі механізму 
розвитку феномена Сєченова лежить поглиблення 

гальмування в нервових центрах стомлених м’язів, 
викликане індукційними взаєминами, що виникають 
в результаті включення активуючої діяльності. Погли-
блення гальмування в стомлених центрах стимулює 
відновні процеси і приводить до швидкого підвищен-
ня працездатності.

Концепція Г.Б. Фольборта про оновлюючу 
роль процесу гальмування, що базується на великому 
фактичному матеріалі, лягла в основу представлень 
багатьох дослідників /В.В. Розенблат, 1951,1961; С.І. 
Крапівінцева, 1951; А.К. Верещагін, 1953; І.М. Трах-
тенберг і І.В. Савицький, 1954,1955; М.І. Виноградов, 
1958.

Дослідження А.І. Ройтбака і Ц.М. Дедебришві-
лі /1959/ встановлено, що в механізмі стимулюючого 
впливу активного відпочинку на відновлення м’язової 
працездатності істотна роль належить збудженню ре-
тикулярної формації, яке потім реалізується в акти-
вуванні діяльності кіркових центрів. Ці дослідження 
підтверджують вислови ІІ.К. Анохіна (1958) про те, 
що зміни працездатності стомлених м’язів багато в 
чому пов’язані з функцією ретикулярної формації 
стовбура мозку, що є своєрідним акумулятором енер-
гії ефективних імпульсацій.

У дослідженнях А.М. Горчакова (1964) в осно-
ву механізму активного відпочинку покладені різні 
типи зміни м’язової працездатності, що характери-
зуються різним співвідношенням основних нерво-
вих процесів в корі головного мозку (М.В. Лейник, 
1951,1952). А.М. Горчаков вважає, що, можливо, при 
першому типі зміни працездатності у фізіологічному 
механізмі активного відпочинку провідна роль нале-
жить посиленню процесів гальмування, при другому 
- урівноваженню процесів збудження і гальмування; 
при третьому типі зміни, що спостерігаються, в не-
рвових центрах в умовах активного відпочинку ана-
логічні тим, які розвиваються під час розминки, а при 
четвертому типі - підвищення працездатності забезпе-
чується розгальмовуванням нервових центрів.

Таким чином, питання про суть змін в цен-
тральній нервовій системі, викликаних аферентними 
імпульсами, донині залишається невиясненим.

Існуючі розбіжності багато в чому відносять-
ся в різному розумінню функціональних зрушень, що 
наступають в центрах стомлених м’язів під впливом 
активного відпочинку.

Стосуючись механізму розвитку феномена Сє-
ченова, А.С. Мелія (I960) відзначає, що позитивний 
вплив додаткової діяльності забезпечується в резуль-
таті індукційних взаємин з центрами кінцівки, а нега-
тивний ефект, що виражається в зниженні працездат-
ності, розвивається при іррадіації гальмування.

Розвиток ефекту активного відпочинку знахо-
диться в тісному взаємозв’язку з рівнем тренованос-
ті організму. Сєченовський ефект розвивається тим 
швидше, чим більш тренованим є організм. Саме у 
тренованих людей Ш.А. Чахнашвілі (1947) отриманий 
був факт миттєвого розвитку феномена Сєченова.

Як виявляється з проведеного короткого огляду 
літератури, питання професійної підготовки студентів 
консерваторій в аспекті супроводжуючого її стомлен-
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ня і відновлення фактично ще не вивчено.
Є лише окрема вказівка на те, що гра на музич-

них інструментах супроводжується розвитком розу-
мового і фізичного стомлення.

Нам не вдалося виявити в літературі яких-
небудь рекомендацій по правильній організації уч-
бового процесу, тривалості самостійної гри, а також 
організації ефективного відпочинку.

Тим часом відомо, що стомлення, що розви-
вається в процесі будь-якої трудової діяльності, при 
неправильному чергування праці і відпочинку може 
викликати розвиток стану перевтоми і перенапружен-
ня. Як відомо, ці стани вже відносяться до категорії 
патологічних, таких, що вимагають застосування лі-
кувальних і профілактичних заходів.

У величезній кількості є роботи, присвячені 
організації активного відпочинку для представни-

ків різних професій. Робіт, що стосуються музикан-
тів як професіоналів, так і тих хто навчається ми не 
виявили.

Проте феномен активного відпочинку не обу-
мовлюється яким-небудь обмеженим колом професій, 
а має загальнофізіологічне значення.

Отже, можна чекати позитивного ефекту від за-
стосування певних методик активного відпочинку і в 
практиці підготовки студентів музичних вузів.

Зміни температури шкіри над дельтовидним 
м’язом.

Всього було обстежено 21 людину під час гри 
на фортепіано, 10 чоловік після пасивного і 11 - піс-
ля активного відпочинку. Проведено 525 вимірювань 
температури. Середні дані результатів вимірювання 
температури представлені в таблиці 1 та на рис. 1.

Зміни температури дельтовидного м’яза під час 

Таблиця 1
Статистичні показники зміни температури шкіри над працюючим дельтовидним м’язом

Час в хвили-
нах

n M m G t P

Гра на інструменті
Вих 21 34,3 0,08 0,36

2
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180

34,2
34,6
35,1
35,5
34,9
34,8
35,0
35,1
35,3
34,9
34,8

0,09
0,08
0,06
0,07
0,04
0,04
0,04
0,03
0,07
0,05
0,05

0,39
0,38
0,27
0,33
0,17
0,17
0,19
0,15
0,92
0,23
0,23

0,92
2,78
8,85
12,0
7,61
6,45
8,85
10,5
10,2
7,1

5,83

-
0,01

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Пасивний відпочинок
0 10 34,9 0,06 0,19 6,6 0,001
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180

34,9
34,8
34,7
34,7
34,6
34,6
34,8
34,5
34,3
33,9
33,8
34,2

0,07
0,07
0,05
0,06
0,05
0,10
0,05
0,10
0,09
0,09
0,05
0,06

0,22
0,23
0,17
0,19
0,17
0,33
0,17
0,32
0,28
0,27
0,15
0,18

5,6
4,9
4,2
4,4
3,1

2,84
5,75
1,63

0
3,63
5,96
1,12

0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,05

0,001
-
-

0,01
0,001

-
Активний відпочинок

0 11 35,2 0,09 0,29 8,1 0,001
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180

35,0
34,9
34,1
34,4
34,0
33,9
33,7
34,2
34,5
34,1
34,2
34,4

0,06
0,07
0,04
0,07
0,03
0,05
0,05
0,06
0,05
0,06
0,06
0,07

0,21
0,24
0,14
0,23
0,12
0,17
0,18
0,19
0,16
0,21
0,20
0,24

7,5
6,1
2,2

1,02
3,4
4,6
6,9

1,12
2,4

2,15
1,11
1,00

0,001
0,001
0,05

-
0,01

0,001
0,001

-
0,05
0,05

-
-
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гри дають також чітко виражені 1-й і 2-й періоди. У 
другому періоді температура протягом 40 хвилин під-
вищується від початкового рівня на 1,3°С і під час 
останніх 40 хвилин гри знов понижується р < 0,001.

Зміна температури дельтовидного м’яза свід-
чить про її інтенсивну участь в грі піаніста. Поча-
ток розвитку стомлення наголошується вже після 
40 хвилин гри, подальше підвищення температури 
ув’язується з вольовим подоланням стомлення, яке 
втрачає свою дію через 2 години 20 хв., після чого на-
голошується повторне пониження температури, вка-
зуючи на глибоке стомлення цього м’яза.

Зміна температури дельтовидного м’яза під 
час пасивного відпочинку дає чітко виражені 3-й і 4-й 
періоди. На 120-й хвилині температура приходить до 
початкового рівня і продовжує знижуватися, на 160-й 
хвилині починає підвищуватися, досягаючи початко-
вого рівня до 180-ї хвилини р < 0,001.

Зміна температури після активного відпочинку 
також має чітко виражені 3-й і 4-й періоди, проте від-
новлення протікає значно швидше: на 25-й хвилині 
температура приходить до початкового рівня, на 40-й 
хвилині підвищується вище за початковий рівень р< 
0,001.

Висновки.
Таким чином, зміни температури шкіри над 

дельтовидним м’язом, також як і над іншими працю-
ючими м’язами, характеризуються наявністю 4 пері-
одів.

Активний відпочинок приводить до швидшого 
відновлення початкової температури. Відмінною осо-
бливістю змін температури шкіри над дельтовидним 
м’язом є наявність періоду зниження температури на 
60-80-й хвилині гри, що, як вже було сказано, свідчить 
про розвиток стомлення.
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Рис. 1. Зміни температури шкіри дельтовидного м’яза / середні дані/
А - під час гри, Б - після занять;
пунктирна лінія – початковий рівень.
«Б» суцільна крива - після активного відпочинку;
пунктирна крива - після пасивного відпочинку.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХ-
СЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Запорожанов В.А., Борачински Т.
Ольштынска Высшая Школа им. Юзефа Русецкого, Ольштын, Польша

1

Аннотация. Представлены материалы изучения координационной способности 249-и обследованных по показателям точности дифферен-
цирования усилий статического и динамического характера. Регистрировали точность дифференцировки усилий кисти в задании на 100 N 
ниже максимального и, опосредованно, точность усилий при ударе мяча в цель в гольфе (см). В серии многократных повторений измерений 
получен материал, характеризующий способность обследованных точно воспроизводить задание и быстро обучаться точности дифферен-
цировки усилий в специфических условиях исследования. Обоснованы шкалы количественной и качественной оценки, соответствующей 
координационной способности.
Ключевые слова: координация, дифференциация, усилия, мощность,  критерии, шкалы.
Анотація. Запорожанов В.О., Борачиньскі Т. Удосконалення оцінки координаційних здібностей тих, хто займається фізичними 
вправами. Представлені матеріали вивчення координаційних здібностей 249-и обстежених за показником точності диференційності зу-
силь статичного та динамічного характеру. Реєстрували точність диференційності зусиль кисті у завданні на 100 N нижче максимального 
і, безпосередньо, точність зусиль при ударі м’яча в ціль у гольфі (см). У серії багаторазових повторів вимірів отримано матеріал, який 
характеризує здібність обстежуваних точно і швидко навчатися точності диференційності зусиль у специфічних умовах дослідження. Об-
ґрунтовано шкали кількісної та якісно оцінки відповідної координаційної здібності.
Ключові слова: координація, диференційність, зусилля, потужність, критерії, шкали.
Annotation. Zaporozhanov VA, Boraczynski T. Evaluation improvement of coordination abilities in physically active persons. The authors 
presented the results of coordination abilities on the basis of indices accuracy of static and dynamic force differentiation in 249 examined persons. 
The subjects performed many attempts of isometric hand grip with a force of 100 N less than the maximum value assessed at the beginning of the 
test and  hits of a golf ball to the target. The collected data characterized the accuracy and the rate of learning kinesthetic differentiation in specifi c 
conditions. The quantitative and qualitative evaluation scales of these coordination abilities were drawn up.
Key words: coordination abilities, kinesthetic differentiation, force, power, criteria, scale.
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Введение. 
Логика исследования строилась на общеиз-

вестных положениях о том, что координация движе-
ний человека обусловлена сложным характером пси-
хофизиологических взаимоотношений двигательного 
и других анализаторов, сенсомоторного механизма, 
состоянием центральных и периферических отде-
лов нервной системы человека. Также принимали во 
внимание, что соответствующее физическое качество 
человека во многом обусловлено предшествующим 
двигательным опытом и реализуется в условиях вы-
полнения сложных координационных действий, ре-
зультат которых зависим от точности дифференци-
рования пространственных, временных и силовых 
параметров движения (1, 4, 6). 

Таким образом, точность дифференциров-
ки усилий во времени и пространстве в сложно-
координационных упражнениях рассматривается как 
один из критериев координационных способностей 
человека. К числу таких критериев относят и способ-
ность обучаемости сложным координациям. При этом 
подчёркивается, что способность обучаемости но-
вым координационно сложным упражнениям весьма 
специфична, характерна низким переносом навыка в 
другие, менее сходные между собой условия деятель-
ности (4, 7). Это связывается со специфическими осо-
бенностями развития отдельных анализаторов и их 
взаимодействия. По всей видимости, комплексный 
характер физиологического механизма организации 
произвольных движений человека и сложность его 
количественной оценки привели к тому, что в услови-
ях физического воспитания и спорта система оценки 
координационных способностей занимающихся оста-
ётся ещё недостаточно научно обоснованной и стан-
дартизированной (2, 3, 5, 8, 9). 

Цель, задачи, материал и методы. 
Цель исследования – расширить знания в во-

просе изучения одной из координационных способ-
ностей человека, а именно – дифференцировать свои 
усилия в диапазоне субмаксимальных и минимальных 

мышечных напряжений статического и динамическо-
го характера; а также такой координационной способ-
ности как обучаемость точности дифференцировать 
усилия в этих же условиях деятельности. Полагали, 
что полученные знания могут быть использованы в 
дальнейшем совершенствовании системы контроля 
и оценки координационных способностей занимаю-
щихся физическими упражнениями.

Материал и методы. В исследовании принима-
ли участия студенты общеобразовательного учебного 
заведения, чья двигательная активность ограничива-
лась только учебным планом по дисциплине физи-
ческая культура. Общие сведения об обследованных 
представлены в табл. 1.

На первом этапе, в лабораторных условиях, ис-
следовали способность точно дифференцировать силу 
кисти ведущей руки. По условиям измерения, каждый 
обследованный выполнял десять повторений с задани-
ем точно воспроизвести усилия на 100 N ниже своего 
максимального, зарегистрированного как исходное. 
Использовался кистевой тензометрический динамо-
метр DR4-Р (JBA, Plska) в общей схеме компьютери-
зированного стенда, включающего усилитель тензо-
сигналов WTPS,  компьютерную программу MAX v 
5,5 (JBA, Plska). Исходное положение обследованного 
– основная стойка, рука вдоль тела. Регистрировали 
максимальную силу (Fmаx), выраженную в Ньютонах 
(N), и ошибку измерения заданной величины. После 
каждого измерения обследованный информировал-
ся о величине ошибки. Фиксировали два показателя: 
ошибку первого измерения и ошибку в десяти после-
довательных измерений. Оценку способности обучае-
мости дифференцировать усилия субмаксимальной 
мощности рассчитывали в виде процентного отно-
шения первого и десятого измерений. В целом у 171 
обследованных в сумме десяти повторений у каждого 
получено 1710 данных.  

На втором этапе исследовали способность 
дифференцировать проявление силы в динамических 
условиях, моделирующих координацию движений 
при ударе мяча в цель в гольфе. Дистанция до цели 
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составляла 9 м. Цель удара обозначалась на пересе-
чении фронтальной и сагиттальной линий с сантиме-
тровой шкалой. Отклонение мяча в момент остановки 
от цели фиксировали в сантиметрах, что опосредо-
ванно характеризовало ошибку расчета силы удара. 
По условиям обследования каждый участник выпол-
нял десять последовательных ударов мяча, находясь 
в положении стандартной стойки игрока. Анализ точ-
ности десяти последовательных ударов мяча в цель 
позволял судить о состоянии двигательной памяти 78 
обследованных в этих условиях и их способности к 
обучаемости. В аналогичных условиях проведено де-
сять последовательных контрольных сессий, в ходе 
которых каждый из состава обследованных совершил 
в сумме по 100 ударов мяча в цель. В целом было по-
лучено 7800 измерений. 

Общий массив измерений первого и второго 
этапа обследования обрабатывался статистически-
ми методами, предусмотренными в пакете программ  
«Статистика 7.0». Общий материал измерений иссле-
довался на предмет соответствия требованиям Гаус-
са. Это позволяло рассчитывать пропорциональные 
Т-шкалы для количественной и качественной оценки 
способности дифференцировать усилия обследован-
ных в задаваемых условиях двигательной деятель-
ности. Для расчёта оценочных шкал использовался 
следующий алгоритм:  

Т =50 + 10 · Хі – М/σ;
где, Хі – результат каждого измерения,

М – средний результат измерений,
σ – стандартное отклонение.
Такой подход широко используется в исследо-

ваниях для обоснования оценки уровня специальной 
подготовленности занимающихся (3, 8). В исследова-
нии характера переноса способности дифференциро-
вать и обучаться этой способности в условиях много-
кратного повторения в разных двигательных заданиях 
использовали метод ранговой корреляции Спирмана.  

Использование этих статистических методов 
позволяло характеризовать состояние координацион-
ных способностей обследованных в двух направле-
ниях:  дифференцировать усилия субмаксимальной 
и малой мощности в разных условиях измерения, 
статического и динамического характера; быстро обу-
чаться точности дифференцировать соответствующие 
усилия в этих же условиях измерения (3).

Результаты исследований.
Общий массив контрольных измерений, заре-

гистрированных на первом и втором этапах обследо-
вания, анализировали на предмет соответствия требо-
ваниям Гаусса.  Пример расчёта на рис. 1, рис. 2.

Результаты анализа, в целом, позволяли счи-
тать, что массив контрольных измерений способности 
дифференцировать усилия, как в статических, так и 
в динамических условиях обследованного континген-
та можно признать соответствующим требованиям 
нормального характера. Это позволяло разрабатывать 
шкалы количественной и качественной оценки коор-
динационных способностей по показателю точности 
дифференцировки усилий согласно метрологических 
требований (3).  

Обращает внимание, что состав обследованных 
характеризовался существенными индивидуальными 
различиями, как в способности изначально дифферен-
цировать, так и совершенствовать соответствующую 
способность в условиях многократного повторения 
упражнений (табл. 2 и 3).

Как видно в таблицах, высокие значения коэф-
фициентов вариации (V%=56,7-86,9) свидетельство-
вали о том, что в числе обследованных встречались 
лица с существенно разным уровнем развития точно-
сти дифференцировать усилия, как в статических, так 
и в динамических условиях мышечных усилий.

Высокие различия в уровне физической под-
готовленности обследованных в разных упражнениях 
встречались и в исследованиях других авторов (2, 5, 
9). Однако это только подчёркивало целесообразность 
использования количественных и качественных кри-
териев в шкалах для определения уровня развития 
двигательных качеств и способностей занимающихся. 
Вместе с тем, в исследовании получены позитивные 
результаты, свидетельствующие об особенностях со-
вершенствования точности дифференцировки усилий 
субмаксимальной и малой мощности в статических и 
динамических условиях. Эта общая закономерность 
хорошо видна в табл. 1 и 2. Так, например, способ-
ность дифференцировать силу кисти на 100 N ниже 
своих максимальных возможностей у 171 обследо-
ванного в серии из десяти повторений улучшалась в 
среднем на 50,9%. А у 78 обследованных, по данным 
предварительного и заключительного тестирования, 
способность дифференцировать усилия малой мощ-

Таблица 1
Общие данные о контингенте  обследованных

Этапы исследования Пол Статистические параметры, возраст
n М ±σ min max V%

I М 171 22,1 2,4 19,5 28,5 11,8

II
М 69 22,7 1,8 19,3 27,6 9,6Ж 9 20,9 1,7 18,1 23,4

Таблица 2
Статистические показатели точности дифференцирования усилия кисти в задании на 100 N ниже от 

максимальных при десятикратном повторении (n=171)
Порядок измерений и их досто-

верность М σ min max V%
Первое 45,2 39,3 0 212 86,9
Десятое 22,2 18,7 0 113 84,3

Изменения метрические 23,0 20,6 - 99 2,6
Достоверность статистическая 50,9% t=7,4; р < 0,001



54

Statystyki opisowe (Weight. sta)
N ważnych Średnia Min  Max Dolny kwar-

tyl
Górny 

kwartyl
Odch. std. Standard.  

bląd
171 29,27 6,50 81,80 19,90 36,10 12,97 0,99

Рис. 1. Гистограмма распределения результатов точности воспроизведения заданных величин силы кисти и 
её основные параметры (n=171)

Statystyki opisowe (Weight. sta)
N ważnych Średnia Min  Max Dolny kwar-

tyl
Górny 

kwartyl
Odch. std. Standard.  

bląd
78 116,89 40,30 180,21 102,91 131,50 25,10 0,90

Рис. 2. Гистограмма распределения результатов точности удара мяча в цель в условиях имитации гольфа 
(n=78)

ности при ударе мяча на точность с дистанции девять 
метров улучшалась на 25,1%. 

И в первом, и во втором исследовании имело 
место выраженное повышение способности диффе-
ренцировать усилия (t=7,49; р <0,001 и t=2,69; р<0,01 
соответственно). При этом различия между обследо-

ванными оставались высокими (табл. 2 и 3). Анализ 
индивидуальных данных контингента обследованных 
свидетельствовал, что у многих из них в процессе 
многократных повторений упражнений совершен-
ствование способности дифференцировать свои уси-
лия оказывалось неодинаково выраженным. Это при-
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водило, в свою очередь, к существенному изменению 
ранга, установленного у участников исследования по 
результатам исходных измерений с рангом по резуль-
татам заключительного измерения. Так, например, 
обследованный Р.О. по результатам предварительного 
обследования занимал первую ранговую позицию в 
группе участников, а в заключительном обследовании 
оказывался только на шестнадцатой позиции. Обсле-
дованный  С.Т. с четырнадцатой позиции в ранге по 
результатам исходного обследования переместился на 
третью позицию. Такое несовпадение ранга на фоне 
общего улучшения способности дифференцировать 
свои усилия в статических и динамических условиях 
исследования имело место у большей части контин-
гента обследованных (табл. 2 и 3). В целом несовпаде-
ние рангов обследованных в процессе совершенство-
вания способности дифференцировать усилия нашло 
отражение в результатах корреляционного анализа 
(r=0,012; р >0,05). 

По данным нашего контингента обследован-
ных, обнаруживались существенные различия в уров-
не развития способностей изначально дифференци-
ровать и в дальнейшем совершенствовать точность 
мышечных усилий субмаксимальной и малой мощно-
сти в статических и динамических условиях специфи-
ческой деятельности.

Принимая во внимания соответствия общего 
массива измерений, полученного в исследовании, тре-
бованиям Гаусса (рис. 1 и 2) сочли возможным обо-
сновать две автономные T-шкалы. Одну из них для 
оценки точности дифференцировки усилий субмакси-
мальной мощности статического характера (табл. 4), а 
другую для оценки дифференцировки усилий малой 
мощности динамического характера (табл. 5). 

Выводы. 
В целом результаты исследования подтвержда-

ют мнение многих специалистов о сложной структу-
ре координации движений как одного из физических 
качеств человека. Также свидетельствуют о низком 
переносе способности дифференцировать усилия 
разной мощности в разных условиях деятельности и 
координационной сложности упражнений. Использо-
вание предложенных в статье количественных и каче-
ственных критериев позволяло объективно характе-
ризовать состояние координационных способностей 
контингента обследованных по показателю точности и 
быстроты её совершенствования при дифференциров-
ке мышечных усилий в специфических условиях про-
веденного исследования. Можно полагать, что такой 
метрологический подход к оценке координационных 
способностей, при условии адаптации к конкретным 
видам разных координационно сложных действий, с 
учётом общей физической подготовленности контин-
гента, может использоваться в процессе физического 
воспитания и спорта.
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Таблица 3
Статистические показатели совершенствования точности дифференцирования  усилий при имитации 

удара мяча в цель в условиях гольфа в предварительном и заключительном обследованиях (n=78)

Этапы исследования и их достоверность М σ min max V%
Предварительный (см) 116,9 63,0 29,2 195,0 56,7
Заключительный (см) 87,5 52,7 21,2 175,1 61,6

Изменения метрические (см) 29,4 10,3 5,0 19,9 2,4
Достоверность статистическая 25,1% t=2,69; р < 0,01

Таблица 4
Количественные и качественные критерии способности дифференцировать усилия субмаксимальной мощ-

ности при сгибании кисти на 100 N ниже индивидуально максимальных
Оптимальные пределы 
точности (N)

41,0
35,5

34,5
29,3

29,0
22,5

22,0
16,0

15,9
4,5

Баллы 10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

Качественные критерии низкий ниже средне-
го средний выше средне-

го высокий
   Таблица 5

Количественные и качественные критерии способности дифференцировать усилия малой мощности дина-
мического характера при ударе мяча в цель

Оптимальные пределы 
точности (см) >100 93

83
73

53
43

33
23

13
Баллы 10

20
30

40
50

60
70

80
90

100
Качественные крите-
рии низкий ниже средне-

го средний выше средне-
го

высокий 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Кириенко Н.П., Шпак Т.В.
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта

1

Аннотация. Определены показатели оценки функциональных возможностей организма велосипедистов на различных этапах подготовки в 
лабораторных условиях при выполнении на велоэргометре специальной ступенчато – повышающей нагрузки «до отказа» и в естественных 
условиях индивидуального прохождения дистанции на треке. Использованы данные измерение частоты сердечных сокращений, потре-
бления кислорода, расчета кислородного пульса. Проанализирована динамика показателя энергетической стоимости работоспособности 
велосипедистов в процессе выполнения специальной нагрузки  в лабораторных и естественных условиях. 
Ключевые слова: нагрузка, энергетическая стоимость, работоспособность, лабораторные, естественные условия, функциональные воз-
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Введение. 
Специальная работоспособность велосипеди-

стов является результатом сложного сочетания многих 
факторов. Это генетические предпосылки, унаследо-
ванные черты сердечно-сосудистой системы и типов 
мышечных волокон, состояние здоровья и режима 
питания, объемы тренировочных нагрузок и соревно-
вательной деятельности и др. [4, 5, 6]. Детерминантом 
различных уровней спортивной работоспособности 
служат специфические физиологические проявления, 
которые характеризуют потенциальные возможности 
организма спортсмена. 

Возможно моделирование достижения рекорд-
ных результатов в велосипедных гонках на треке, в 
частности в темповых видах, на основании физиоло-
гической и биомеханической информации с использо-
ванием современных инновационных технологий.

Высокие результаты в индивидуальной и ко-
мандной гонке преследования на треке зависят от эф-
фективности расходования энергетического потенци-
ала и уровня аэробной мощности. Рекордсмены мира 
2000 г в командной гонке преследования на 4000 м на 
треке, велосипедисты сборной команды Германии,  в 
год установления рекорда, выполнили объем трениро-
вочных нагрузок на шоссе в пределах 29000-35000 км. 
Контроль интенсивности тренировочных нагрузок в 
естественных условиях осуществлялся по данным 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и базировал-
ся на предварительных лабораторных исследованиях 
определения индивидуальной максимальной ЧСС и 
уровня лактата [2,3,7,10]. 

Достигать высокого уровня аэробной мощно-
сти, которая позволяет выполнять работу в пределах 
480-520 Вт, стало возможным благодаря оптимально-
му планированию тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. 

В настоящее время, в велосипедном спорте в 
тренировочном процессе и в соревновательной дея-
тельности мощность специальной работы планирует-
ся и контролируется системой SRM [10]. 

В большинстве научных сообщений вни-
мание исследователей акцентировано на пиковые 
физиологические показатели при выполнении спе-
циальных нагрузок и контролю эффективности рас-
ходованию энергетического потенциала с использо-
ванием показателей регистрируемых в процессе ее 
выполнения [3]. 

Анализ литературных источников показал 
всевозрастающий интерес исследователей к теме 
определения и оценки энергетической стоимости спе-
циальных нагрузок различной мощности и продолжи-
тельности в велосипедном спорте.

Работа выполнена в рамках темы 1.3.5. «Ор-
ганизационные и практические основы научно-
методического обеспечения подготовки национальных 
команд к олимпийским играм» № государственной 
регистрации 0106U010995 сводного плана научно-
исследовательской работы в отрасли физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование возмож-

ности определения энергетической стоимости специ-
альной работоспособности при выполнении физи-
ческой нагрузки велосипедистов в лабораторных и 
естественных условиях.

Организация и методы исследования. 
Использовались результаты исследований че-

тырех спортсменов, претендовавших на участие в 
главных соревнованиях года в командной и индивиду-
альной гонках преследования на треке. 

Испытуемые спортсмены имели высокую ква-
лификацию - мастера спорта международного класса 
(МСМК), возраст 19-21 год, вес 73–76 кг, рост 179-180 
см, ВМІ 22-23.

В лабораторных условиях, специальную физи-
ческую нагрузку спортсмены выполняли на велоэрго-
метре «Spintrainer» итальянской фирмы «Technogym» 
с использованием быстродействующего портативного 
телеметрического автоматизированного комплекса 
«Cosmed K4b2» по программе в следующей последо-
вательности: 
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1.- 3 минуты, свободное педалирования мощ-
ность 90 Вт;

2. -12 минут, частота оборотов 60-70  в минуту. 
Мощность 126 Вт;

3. - 5 минут, свободное педалирования, восста-
новление  ЧСС до 120 уд в минуту. мощность 90 Вт;

4. Нагрузка ступенчато – повышающейся мощ-
ности, с повышением каждые 2 минуты на 50 Вт, при 
подержании постоянной скорости (частоты педалиро-
вания) выполнялась до «отказа»;

4. Восстановление – 8 минут (ненагруженное 
педалирования).

Спортсмены выполняли специальную нагрузку 
на своем персональном велосипеде, что исключало 
дискомфорт при выполнении нагрузки «до отказа». В 
процессе выполнения теста постоянно регистрирова-
лись мощность (в ваттах), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) уд·мин-1, абсолютное и относительное 
потребление кислорода (л·мин-1, мл·кг-1·мин-1)  и рас-
считывался кислородный пульс. 

Оценку стоимости энергообеспечения в лабо-
раторных условиях проводили на последних 5 ми-
нутах ступенчато - повышающей нагрузки.Анализ 
проводили по схеме: последние 5-4 минуты перед 
«отказом» принимались за 100%, 3-2 мин  за 90%, и 
1 мин – 80%. 

Подобная модель тестирования в лабораторных 
условиях позволила нам определить динамику энер-
гетической стоимости работоспособности в зависи-
мости от мощности и продолжительности нагрузки.

При проведении исследований в естественных 
условиях специальная нагрузка представляла индиви-
дуальное прохождение дистанции 4000 м на треке по 
графику, составляющему 90% от лучшего личного ре-
зультата в текущем сезоне на дистанции 4000м.

Тестирования в естественных условиях про-
водилось по программе в следующей последователь-
ности: 

1 - разминка 30 минут:  10 минут –  свободная 
езда с ЧСС  до 130 уд·мин-1, 5 минут – ЧСС 130-150 
уд·мин-1,  5 минут –  ЧСС до 130 уд·мин-1, 5 минут – 
ЧСС  150  - 170 уд·мин-1, 5 минут – восстановление  
ЧСС до 130 уд·мин-1н.

2 - прохождение тестовой дистанции 4000м на 
треке. 

При прохождении спортсменом дистанции осу-
ществляли хронометраж каждого круга на треке, что 
позволяло по скорости прохождения определить уро-
вень работоспособности, постоянно регистрировали 
частоту сердечных сокращений, абсолютное и отно-
сительное потребление кислорода, используя радио-
телеметрический комплекс «Cosmed  K4b2».

Анализ динамики показателя энергетической 
стоимости проводили, сопоставляя работоспособ-
ность представленную мощностью в ваттах (в лабора-
торных условиях), и специальную работоспособность 
представленную средней скоростью (метры за минуту 
в естественных условиях) с полученными физиологи-
ческими показателями: ЧСС, VO2, VO2/ЧСС.

Результаты исследования. 
При исследованиях на велоэргометре, при вы-

полнении нагрузки составляющей 80% от максималь-
ной мощности (342-356 Вт) ЧСС была в пределах 
177-188 уд·мин-1, потребление кислорода – 62,5-66,7 
мл·кг-1·мин-1, кислородный пульс - 24,6-26,1 мл ·уд 
·мин-1 (табл.1). Показатель энергетической стоимости 
каждого ватта на первой минуте составлял по ЧСС 
80%,  по VO2 мл·кг-1·мин-1 – 81 %, по VO2/ЧСС - 76% 
от максимальных величин. 

Максимальные показатели функциональных 
возможностей организма велосипедистов при выпол-
нении физических нагрузок в лабораторных условиях 
(табл. 1), согласуются с показателями спортсменов 
различных видов спорта, полученными в исследова-
ниях других авторов [3, 4, 8, 10].

Таблица 1.
Показатели функциональных возможностей орга-
низма спортсменов (в лабораторных условиях)

Показатели Нагрузка (% от максимальной)
80% 90% 100%

 Мощность ватты 342 423 475
ЧСС уд· мин-1 188 189 200
VO2     мл·кг-

1·мин-1 66,7 72,4 72,8

VO2/ЧСС мл ·уд 
·мин-1 26,1 26,7 26,8

  
Важно отметить, что при выполнении макси-

мальной нагрузки (составляющей 100%) наивысшая 
энергетическая стоимость была на 4 минуте (рис. 1).

При максимальной нагрузке на велоэргоме-
тре энергетическая стоимость по ЧСС, VO2, VO2/
ЧСС была наивысшей (табл. 2).

Таблица 2
Максимальные показатели  энергетической стоимо-
сти специальной нагрузки в  лабораторных условиях

Нагрузка в 
% от

максимальной
по ЧСС по VO2 по VO 2/ ЧСС

80 2,0 5,69 13,9
90 2,3 6,53 16,0

100 2,48 6,95 18,9

Таким образом, при выполнении ступенчато - 
повышающаяся нагрузки «до отказа» на велоэргоме-
тре выявляются показатели, характеризующие  энер-
гетическую стоимость работоспособности, а именно: 
ЧСС уд·мин-1 , VO2 мл·кг-1·мин-1, VO2/ЧСС мл·уд·мин-1 

и их сопоставление с выполненной специальной на-
грузкой. Эти показатели можно определять и в есте-
ственных условиях с использованием радиотелеме-
трических портативных  газоаналитических систем.

 Тестирование в естественных условиях на ве-
лотреке показало, что не все спортсмены смогли четко 
выполнить график  скорости прохождения дистанции 
(табл. 3). 

Из четырех спортсменов только двое выполни-
ли программу нагрузки в соответствии с модельным 
графиком, рассогласование 0 - 0,8 % и два рассогласо-
вание в пределах от 3 до 10%.

Уровни специальной работоспособности про-
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являлись у всех испытуемых по-разному. 
Испытуемые были, разделили на две группы, 

по два человека у которых динамика энергетической 
стоимости работоспособности протекали однотип-
но. Первая группа спортсмены П. и К., вторая группа 
спортсмены Н. и З. Известно, что в командной гонке 
преследования на треке стартуют четыре спортсмена. 

Максимальные физиологические показатели 
кардиореспираторной системы при выполнении со-
ревновательных нагрузок (табл.3) соответствуют дан-
ным, полученным рядом исследователей в условиях 
соревнований в различных циклических видах спорта  
(4, 5, 6, 7, 9).

Так, у спортсменов первой группы специ-
альная работоспособность самой высокой была на 
первой минуте, а у спортсменов второй группы на 
пятой минуте, показатель энергетической стоимости 
работоспособности (по потребления кислорода отно-

сительно массы тела) у спортсменов первой  группы 
был на пятой минуте, а у спортсменов второй группы 
- на второй минуте (рис. 2).

Спортсмены, которые имели значительные от-
клонения от программного прохождения дистанции, 
имели различные показатели энергетической стои-
мости работоспособности. При наивысшей работо-
способности у спортсменов второй группы на пятой 
минуте, наивысший показатель энергетической стои-
мости по VО2, и по кислородному пульсу был на вто-
рой минуте. 

В тоже время в лабораторных условиях у спор-
тсменов второй группы, максимальные показатели 
энергетической стоимости работоспособности отме-
чаются на 4 и 5 минутах при выполнении нагрузки 
«до отказа». 

Особенность индивидуальной динамики энер-
гетической стоимости выполнения специальной  на-

Рис. 1. Динамика  показателя  энергетической стоимости работоспособности  в лабораторных 
условиях (% от максимального). 

Условные обозначения: 1 -  мощность (ватты), 2 – по ЧСС, уд·мин-1, 3 –по VO2   мл·кг-1·мин-1, 4 –по 
кислородному пульсу VO2/ЧСС мл·уд·мин-1

Таблица 3
Показатели функциональных возможностей спортсменов при выполнении специальной нагрузки на треке

Показатели 1 группа 2 группа
Спортсмен П Спортсмен К Спортсмен Н Спортсмен З

Скорость (м·мин-1) 797 963 790 795
ЧСС (уд·мин-1) 188 185 198 196
О2 (мл·кг-1·мин-1) 80,3 75,6 84,4 61,6
О2 /ЧСС (мл·уд·мин-1) 31,6 30,41 28,6 20,2
Отклонение от    графика прохож-
дения дистанции (%) 0 + 0,8 + 10,3 + 3

Таблица 4
Максимальные показатели энергетической стоимости работоспособности при выполнении специальной 

нагрузки  на треке 
Показатели энергетической 

стоимости П З Н К

по ЧСС уд мин-1 4,52 4,21 4,15 5,36
по О2 мл кг мин -1 11,15 10,78 13,89 15,24
по О2 \ЧСС мл кгмин-1 28,5 30,23 41,62 36,89
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грузки в естественных условиях является одним из 
важных факторов способствующим поддержанию 
высокой скорости в командной гонке, что необходимо 
учитывать при комплектовании команды. состояние 
организма спортсмена. 

Выводы.
На основании анализа динамики показателя 

энергетической стоимости работоспособности при 
выполнении специальной нагрузки в лабораторных 
и  естественных условиях, можно сделать следующие 
выводы: 

1 Сопоставление показателя работоспособ-
ности (мощность, скорость) с показателями частоты 
сердечных сокращений, потребления кислорода и 
кислородного пульса дает возможность определить 
показатели энергетической стоимости работоспособ-
ности организма велосипедистов в лабораторных и 
естественных условиях.

2. Анализ динамики показателя энергетической 
стоимости выполнения специальной физической на-
грузки в естественных условиях (тест на треке на дис-
танции 4000 м) показал, что высокий уровень рабо-
тоспособности определяют показатели потребления 
кислорода, частоты сердечных сокращений и кисло-
родного пульса на последней минуте теста. 

4. При формировании состава велосипедистов 
для командной гонки преследования на треке необ-
ходимо учитывать показатель энергетической стои-
мости работоспособности каждого спортсмена в раз-
личных фазах выполнения специальной физической 
нагрузки.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести с использованием системы SRM в естествен-

ных условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности, что расширит возможности повышения 
качества тренировочного процесса и эффективности 
использования функциональных возможностей орга-
низма спортсменов для достижения высоких  резуль-
татов на соревнованиях.

Литература
Кірієнко М.П., Осадчий В.П., Шпак Т.В., Павлік А.І. Визначен-1. 
ня рівня спеціальної підготовленості та функціональних мож-
ливостей велосипедистів високого класу в умовах модельно-
цільової побудови тренувального заняття //Актуальні проблеми 
фізичної культури і спорту. Зб. наук. пр.– К.: ДНДІФКС, 2004. 
- №4. – С. 42-49. 
Шпак Т.В., Кірієнко М.П. Провідні фактори проявів 2. 
функціональних можливостей організму велосипедистів //
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. Зб. наук. пр. – 
К.: ДНДІФКС, 2005. - №8-9. – С. 67-71. 
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-3. 
ском спорте. Общая теория и ее практическое приложение. – 
К.: Олимпийская литература, 2004. – С. 559-600.
Физиологическое  тестирование спортсменов высокого класса 4. 
(под ред. Дж. Дункана Мак-Дугалла, Говарда Э.Уэнгера, Говар-
да Дж.Грина. К.: Олимпийская литература, 1998. – С. 119-190.
Astrand P.O., Rodahl K. (1986). Textbook of work physiology. New 5. 
York: McGraw-Hill
Bouchard C. (1986). Genetics of aerobic power and capacity. 6. 
R.W.Malina, C.Bouchard  (Eds). Sport and human genetics. – 
Champain, IL: Human Kinetics.
Broker J.P., Kyle C.R. and Burke. Racing cyclist power requirements 7. 
in the 4000-m individual and team pursuits. Med. Sci. Sports Exerc. 
31:1677-1685, 1999.
Craig N.P., K.I. Norton, P.C. Bourdon, et al. Aerobic and anaerobic 8. 
indices contributing to track endurance cycling performance. 
Eur.J.Appl. Physiol. & Occupational physiol. 67:150-158,1993/
Capelli, C.,F.Schena, P.Zamparo, A.D.Monte, M.Faina, and P.E. Di 9. 
Prampero. Energetics of best performance in track cycling. Med.
Sci.Sports Exerc. 30:614-624, 1998
Schumacher,Y.O. and P.Muller. The 4000-m team pursuit cycling 10. 
world record: theoretical and practical aspects. Med. Sci. Sports 
Exerc.Vol. 34, No 6 pp.1029-1036, 2002. 

Надійшла до редакції 05.06.2009р.
kirienko@dndifks.org.ua

Рис. 2. Динамика показателя энергетической стоимости работоспособности  на треке 
(в % от максимального). 

Условные обозначения: 1 - скорость , 2 –по ЧСС, 3- по О2, 4 – по кислородному пульсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОТУЖНОСТІ ЕЕГ ПРИ РОЗУМОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛЕЗАЛЕЖНИХ І ПО-
ЛЕНЕЗАЛЕЖНИХ ДОСЛІДЖУВАНИХ

Козачук Н.О. 
Волинський національний університет імені Лесі Українки

1

Анотація. Вивчалась динаміка потужності основних ритмів електроенцефалограми в стані спокою та під час розумової діяльності залежно 
від когнітивного стилю досліджуваних. Встановлено, що у полезалежних досліджуваних більше виражені ЕЕГ-реакції, пов’язані з готов-
ністю до сприйняття стимулів: генералізоване зниження потужності альфа- і бета-ритму та зниження потужності тета- і дельта-ритму у 
задньо-асоціативних ділянках. У поленезалежних досліджуваних більше виражена динаміка потужності основних ритмів ЕЕГ при переході 
від стану спокою до розумової діяльності.
Ключові слова: полезалежність, поленезалежність, потужність, електроенцефалограма.
Аннотация. Козачук Н.А. Особенности мощности ЭЭГ во время умственной деятельности у полезависимых и поленезависимых ис-
пытуемых.  Изучалась динамика мощности основных ритмов электроэнцефалограммы в состоянии покоя и во время умственной деятель-
ности в зависимости от когнитивного стиля испытуемых. Установлено, что у полезависимых испытуемых больше выражены ЭЭГ-реакции, 
связанные с готовностью к восприятию стимулов: генерализированное снижение мощности альфа- и бета-ритма и снижение мощности 
тета- и дельта-ритма в задне-асоциативных участках. У поленезависимых испытуемых больше выражена динамика мощности основных 
ритмов ЭЭГ при переходе от состояния покоя к умственной деятельности.
Ключевые слова: полезависимость, поленезависимость, мощность, электроэнцефалограмма.
Annotation. Kozachuk N.O. EEG power features of fi eld-dependent and fi eld-independent subjects during intellectual activity. Basic elec-
troencephalographic rhythms power dynamics were studied during rest state and intellectual activity depending on observed persons cognitive style. 
It was shown, that fi eld-dependent subjects have more expressed EEG-reactions, related to stimulus perception readiness: generalized alpha- and 
beta-rhythm power decrease, and decrease of theta- and delta-rhythm power in posterior associative areas. Field-independent subjects have more 
expressed power dynamics of basic EEG rhythms during state changes.
Keywords: fi eld-dependence, fi eld-independence, power, electroencephalography.
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Вступ.
Полезалежність-поленезалежність входить до 

групи когнітивних стилів, які складають основу фе-
номенології стильового підходу. У вузькому розумінні 
слова – це здатність виокремлювати просту деталь у 
складній фігурі. В широкому ж значенні – це показник 
рівня психологічної диференціації, а, отже, і характе-
ру пізнавальної спрямованості суб’єкта [4]. 

Такі особливості когнітивної сфери досліджу-
ваних, на нашу думку, можуть впливати на формуван-
ня нейрофізіологічного механізму реалізації певного 
типу розумової діяльності. 

Робота виконана за планом НДР Волинського 
національного університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження стало виявлення відмін-

ностей показників потужності основних ритмів ЕЕГ 
у полезалежних і поленезалежних досліджуваних в 
стані спокою та під час розумової діяльності конвер-
гентного і дивергентного типу.

Для визначення когнітивного стилю була вико-
ристана методика «Включені фігури». Досліджувані 
повинні були визначити, який із п’яти елементів вклю-
чений в складну фігуру. Загалом було запропоновано 
30 складних фігур. Полезалежність-поленезалежність 
визначалась як співвідношення (І) кількості правиль-
них відповідей (N) до часу (t) виконання всього тесту. 
Чим більше правильних відповідей і менше час вико-
нання завдання, тим більше виражена поленезалеж-
ність. В нашому дослідженні представлені ЕЕГ-дані 
досліджуваних з яскраво вираженими характеристика-
ми поленезалежності (I>2,5) і полезалежності (І<1,0), 
які і склали відповідні групи: полезалежні (ПЗ) і по-
ленезалежні (ПНЗ). До кожної групи входило 4 осо-
би чоловічої і 3 особи жіночої статі. Всі досліджувані 
праворукі; вік 18-21 рік. Продуктивність та оригіналь-
ність виконання завдань під час формування груп до-
сліджуваних не враховувалась.

Реєстрацію електричної активності кори го-
ловного мозку здійснювали за допомогою апаратно-

програмного комплексу «НейроКом», розробленого 
науково-технічним центром радіоелектронних медич-
них приладів і технологій «ХАІ-Медика» Національ-
ного аерокосмічного університету «ХАІ» (свідоцтво 
про державну реєстрацію № 6038/2007 від 26 січня 
2007 року) в стані спокою із заплющеними і розплю-
щеними очима та під час виконання завдань конвер-
гентного і дивергентного типу [2].

При записі ЕЕГ активні електроди розміщува-
лись за міжнародною системою 10/20 у дев’ятнадцяти 
точках на скальпі голови. Реєстрація здійснювалась 
монополярно, в якості референтних використовува-
лись вушні електроди. Фільтри високих частот вста-
новлювались на 50 Гц, низьких – 0,1 Гц. Для кожного 
відведення методом швидкого перетворення Фур’є 
були отримані значення потужності (мкВ2) ЕЕГ в час-
тотних діапазонах: дельта (0,5-4 Гц), тета (4-8 Гц), 
альфа (8-13 Гц), бета (13-30 Гц) ритмів.

Отримані результати були опрацьовані з ви-
користанням стандартних методів параметрич-
ної (t-критерій Стьюдента) та непараметричної 
(W-критерій Вілкоксона) статистики. Вказані 
процедури обчислювались в MS Excel 2003.

Результати дослідження
В результаті проведеного аналізу встановлено, 

що спокійне споглядання порівняно зі станом спокою 
із заплющеними очима характеризувалось у полеза-
лежних досліджуваних генералізованим зниженням 
потужності альфа- і бета-ритму в та зниженням по-
тужності дельта- і тета-ритму у задньоасоцативних 
ділянках; в поленезалежних – зниженням потужності 
альфа- і бета-ритму в задньоасоціативних ділянках 
(рис. 1). 

Виконання конвергентного і дивергентного 
завдань порівняно зі станом спокою із заплющени-
ми очима у полезалежних досліджуваних супрово-
джувалось генералізованим зниженням потужності 
альфа-ритму. Зміни потужності тета-ритму були ви-
ражені тільки при дивергентному мисленні. У поле-
незалежних досліджуваних порівняння таких же екс-
периментальних ситуацій характеризувалось меншою 
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кількістю зон кори, в яких зменшувалась потужність 
альфа-ритму. Крім того під час виконання конвергент-
ного завдання порівняно зі станом спокою із заплю-
щеними очима зростала потужність тета-ритму в ла-
теральних лобних ділянках обох півкуль. 

Порівняння розумової діяльності зі станом спо-
кою з розплющеними очима виявило більшу динаміку 
потужності у поленезалежних досліджуваних. Ви-
конання конверегентного завдання характеризува-
лось зростанням потужності тета-ритму широко по 
скальпу, альфа-ритму в префронтальних лобних і 
правій латеральній лобній ділянках. Крім того в цій 
групі спостерігалось зростання потужності дельта-
ритму в тім’яній і потиличній зонах лівої півкулі та 
центральній, задньо-скроневій і латеральній лобній 
зонах правої півкулі (рис. 2). 

Перехід від виконання конвергентного завдан-
ня до дивергентного не виявив статистично достовір-
них змін потужності в обох групах. 

Загально відомим є те, що готовність до діяль-
ності і сама діяльність може забезпечуватись зміною 
ЕЕГ-патернів в різних частотних діапазонах. Напри-
клад, спрямованість уваги досліджуваних на отри-
мання зорової інформації ззовні проявляється десинх-
ронізацією альфа-ритму [9]. Процес активної обробки 
інформації пов’язаний з односпрямованим зниження 
потужності альфа- і бета-ритмів [5]. Концентрація 
уваги і очікування стимулу може забезпечуватись і 
шляхом зниження потужності тета-ритму [6, 7]. При 
чому досить часто достатньо одного і з цих механізмів 
для досягнення оптимального рівня уваги, необхідно-
го для адекватного сприйняття стимулів і ефективної 

розумової діяльності. Виявлена нами динаміка потуж-
ності свідчить про те, що у осіб з різними когнітив-
ними стилями цей механізм відмінний. У полезалеж-
них досліджуваних висока готовність до сприйняття 
зовнішніх сигналів, на нашу думку, здійснюється за 
принципом надлишковості, оскільки проявляється 
в зниженні потужності не тільки альфа-, а й бета- і 
тета-ритму. Крім того у полезалежних досліджуваних 
слабо виражена динаміка потужності пов’язана, з змі-
ною функціонального стану, що може свідчити про 
стабільність мислительних стратегій.

На нашу думку, у поленезалежних досліджува-
них готовність до діяльності реалізується за рахунок 
більш «економних» механізмів. А більше виражені 
зміни показників потужності досліджуваних ритмів 
при переході від однієї експериментальної ситуації 
до другої, очевидно, свідчать про більш гнучкі мис-
лительні стратегії. 

Серед отриманих результатів заслуговує на 
увагу зростання потужності тета- і дельта-ритму у по-
ленезалежних досліджуваних під час виконання кон-
вергентного завдання. Очевидно, їм важче працювати 
в умовах заданого алгоритму і дефіциту часу, що й ви-
кликає більші затрати енергії (збільшення потужності 
тета-ритму). Відомо, що в ефективності навчання по-
ленезалежних осіб провідну роль відіграє внутрішня 
мотивація [4]. Під час розумової діяльності конвер-
гентного типу, коли необхідно діяти в межах строго 
визначеного «ментального поля», досить важливе 
значення має внутрішня мотивація на отримання ви-
сокого результату поточної діяльності (зростання по-
тужності дельта-активності) [1]. 

Рис. 1. Зміни потужності порівняно зі станом спокою із заплющеними очима. 
Трикутник з вершиною доверху свідчить про зростання потужності ритму, з вершиною донизу – про зниження. 
ПЗ – группа досліджуваних з полезалежним когнітивним стилем, ПНЗ – група досліджуваних з поленезалеж-
ним когнітивним стилем.

ПЗ

ПНЗ
1                                                   2                                                    3

- β ритм
- α ритм
- θ ритм
- δ ритм
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Поленезалежні досліджувані схильні контр-
олювати вплив зорових вражень за рахунок опори на 
деякі внутрішні критерії [3, 4]. Нейрофізіологічним 
підтвердженням цієї психологічної характеристики 
людей з поленезалежним когнітивним стилем є зрос-
тання альфа-активності під час виконання конвер-
гентного і дивергентного типу. Саме з екзальтацією 
альфа-активності пов’язують внутрішню обробку 
(осмислення) інформації [8, 9].

Відсутність відмінностей показників потуж-
ності між конвергентним і дивергентним завданнями, 
очевидно, пов’язана із впливом факторів, які важко 
було врахувати в даному дослідженні.

Висновки
ЕЕГ-реакції, пов’язані з готовністю до сприйняття 1. 
стимулів, більше виражені у полезалежних 
досліджуваних і проявляються у генералізованому 
зниженні потужності альфа- і бета-ритму та 
зниженні потужності тета- і дельта-ритму у 
задньо-асоціативних ділянках.
Динаміка потужності основних ритмів ЕЕГ при 2. 
переході від стану спокою до розумової діяльності 
залежить від когнітивного стилю досліджуваних і 
більше виражена у поленезалежних людей.
Потужність основних ритмів ЕЕГ при виконанні 3. 
конвергентного і диверегентного завдань не 
відрізнялась в обох групах незалежно від 
когітивного стилю досліджуваних.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем особливостей 
розумової діяльності у полезалежних і поленезалеж-
них досліджуваних.
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Рис. 2. Зміни потужності при порівнянні виконання завдань між собою та зі станом спокою з розплющени-
ми очима.

Позначені зміни в ділянках першої із порівнюваних експериментальних ситуацій. 1 – виконання конвергент-
ного завдання порівняно зі станом спокою з розплющеними очима, 2 – виконання дивергентного завдання 
порівняно зі станом спокою з розплющеними очима, 3 – виконання дивергентного завдання порівняно з кон-
вергетним. ПЗ – группа досліджуваних з полезалежним когнітивним стилем, ПНЗ – група досліджуваних з 
поленезалежним когнітивним стилем.
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Анотація. Розкрито проблему формування духовних цінностей у майбутнього спеціаліста вищого навчального закладу. Виявлено 
соціально-економічні чинники, які впливають на якість підготовки майбутніх спеціалістів та формування духовності у них. Визначено, 
що проблема духовно-інтелектуального становлення особистості потребує одночасного поступового та системного застосування всього 
комплексу професійних підходів сучасної педагогіки, методів та принципів виховання. 
Ключові слова: духовні цінності, професійні якості особистості, виховний процес у вищому навчальному закладі. 
Аннотация. Костик Е.В. Проблема формирования духовных ценностей у будущих специалистов. Раскрывается проблема формирования 
духовных ценностей у будущего специалиста высшего учебного заведения. Выявлены социально-экономические факторы, которые влияют 
на качество подготовки будущих специалистов и формирования духовности у них. Определено, что проблема духовно-интеллектуального 
становления личности нуждается в одновременном постепенном и системном применении всего комплекса профессиональных подходов 
современной педагогики, методов и принципов воспитания. 
Ключевые слова: духовные ценности, профессиональные качества личности, воспитательный процесс в высшем учебном заведении. 
Annotation. Kostyk Y.V. Problem of forming spiritual values at future specialists. Exposes the problem of forming spiritual values at the future 
specialist of higher educational establishment. In the process of research social and economical factors which infl uence on quality of preparation of 
future specialists and forming of spirituality at them are exposed. It is certain that the problem of the spiritually-intellectual becoming of personal-
ity needs simultaneous gradual and system application of all complex of professional approaches of modern pedagogics, methods and principles of 
education. 
Key words: spiritual values, professional qualities of personality, educating process in higher educational establishment. 
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Вступ.
Проблема якості підготовки майбутнього спеці-

аліста на сьогодні є актуальним. Зумовлена вона тим, 
що більшість вишів готуючи фахівців до професійної 
діяльності хотіли б бачити своїх вихованців конкурен-
тоспроможними на ринку праці. Проте молоді спеціа-
лісти не завжди виправдовують сподівання педагогів. 
Переважно більшість молодих людей вишу вже мають 
певні вади (у моральному, культурному та духовному 
розвитку), котрі впливають на професійно-якісний 
показник майбутнього спеціаліста. Це свідчить про 
те, що у навчальних закладах застаріли методи, при-
йоми, принципи виховання, тобто системний підхід, 
який є причиною таких наслідків. 

Зазначена проблема турбувала багатьох ві-
домих науковців, філософів, педагогів, психологів, 
які зробили значний внесок в розробку проблем 
духовно-морального виховання підлітків та студент-
ської молоді.

Питання виховання духовності особистості ве-
ликого значення надавали відомі українські педагоги 
(Г. Ващенко, Б. Грінченко, О. Духнович, В.О. Сухом-
линський), вітчизняні вчені духовну культуру розгля-
дають як процес гуманізації природи та суспільства, 
самої людини, та як сутність духовного розвитку, 
особливості організації духовного виховання особис-
тості (І. Бех, І. Зязюн, О. Сухомлинська, О.Виговська, 
О.Олексюк, Г. Шевченко, М. Євтух та ін.), у працях 
філософського спрямування, духовність як сферу 
осмислення дійсності, в яких достатньо повно розро-
блено питання цінностей моралі і культури (М. Бах-
тін, П.Юркевич, В. Андрущенко, В.М.Баранівський, 
Л.Буєва, Л.Губерський, В.Кремень, А. Комарова, 
Б.Кримський, С. Пролєєв.), професійно-психологічна 
спрямованість особистості майбутнього вчителя 
(І. Бех, С. Яремчук), естетичне в духовному житті су-
часного студента (Н. Богданова).

З огляду на наукові праці невирішеним питан-
ням залишається проблема формування духовних 
цінностей та їх вплив на підготовку майбутнього 
спеціаліста. 

Дослідження проводилось в рамках кафедраль-
ної теми “Духовність особистості: методологія, теорія 

і практика” над якою працює кафедра педагогіки ду-
ховності Східноукраїнського національного універси-
тету імені Володимира Даля (м. Луганськ). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання роботи – на основі вивчення 

психолого-педагогічної літератури та інших джерел, 
дослідити проблему формування духовних ціннос-
тей у майбутнього спеціаліста, та їх вплив на форму-
вання професійних та культурно-духовних якостей 
особистості. 

Результати дослідження.
Сьогодення вимагає від вищої школи підготов-

ки не просто висококваліфікованих випускників, а фа-
хівців із високим рівнем інтелектуального й духовного 
розвитку, національно свідомих громадян-патріотів, 
носіїв нових соціальних цінностей. Для того, щоб 
підготувати майбутнього спеціаліста до професійної 
діяльності, потрібно не лише звертати увагу на про-
фесійні здібності у його галузі, але й на вихованість, 
що включає духовні цінності. 

Зокрема звертаючи увагу на виховання молоді 
у вищих навчальних закладах, ми спостерігаємо, що 
на сучасному етапі молодь втрачає духовні цінності. 
Так, як духовне життя переважно охоплює процеси 
виховання, освіти, науки, культури, літератури, мисте-
цтва і відображається в поглядах, думках, концепціях, 
суспільних процесах і явищах, у реалізації духовних 
потреб та інтересів людини. Як виділяє М. Бахтін, ду-
ховні цінності — це те в науці, моралі, мистецтві, що 
об’єктивно потрібне, корисне для суспільства і для 
розвитку особи [2, 81-82]. 

Особливого значення у формуванні духовних 
цінностей студентської молоді набуває культура (ду-
ховна, педагогічна, професійна культура особистос-
ті). Звідси можна визначити психолого-педагогічні 
аспекти духовних цінностей, а саме – це особистісні 
якості високодуховної людини, які спонукають, регу-
люють високодуховні вчинки, поведінку, є предметом 
її розвитку та саморозвитку, підготовки до нових вер-
шинних досягнень – як суб’єктивних, для себе, так і 
об’єктивних, для людства. 

Зазначені аспекти залежать від факторів, які 
впливають на формування особистості. Тому, фор-
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мування особистості – безперервний і надзвичайно 
складний процес, у якому діє багато факторів. Осо-
бистість розвивається в процесі її соціалізації, вихо-
вання й саморозвитку. Є три групи обставин, за яких 
відбувається соціалізація. Це: 

- макрофактори: суспільство, держава, планета, 
світ і навіть космос;

- мезофактори: етнокультурні умови й тип по-
селення, де живе і розвивається людина; 

- мікрофактори (сім'я, дитячий садок, школа, 
позашкільні виховні заклади, релігійні організації, 
товариства ровесників, засоби масової комунікації та 
інші інститути виховання) [1, 32]. 

Із проведеного короткого огляду деяких факто-
рів, які впливають на формування особистості, видно, 
якими складними вони є для формування послідовних 
світоглядних та інших духовних підвалин молодої лю-
дини. З огляду на цю складність важко перебільшити 
роль вищого навчального закладу в такому формуван-
ні та в створенні потужного інтелектуального потен-
ціалу для потреб подальшого економічного й політич-
ного зростання держави. 

Навчально-виховний процес вищого навчаль-
ного закладу переважно спрямований на пізнавальні 
можливості студента і тому поза увагою залишається 
особистість, яка формується. У той же час світогляд-
ні питання для студента є серйозною життєвою про-
блемою, яку він вирішує, обираючи концепцію свого 
життя. Тому, перед вищими навчальними закладами 
повинно вирішуватися складне завдання – виховання 
всебічної, гармонійної особистості, гідного грома-
дянина своєї держави, зокрема майбутнього спеціа-
ліста з сформованими професійними та духовними 
якостями. 

Основні завдання, які повинні стояти перед ке-
рівниками з виховної роботи щодо виховання та фор-
мування особистісних якостей майбутніх фахівців ви-
діляємо такі:

1. Розвиток високого професіоналізму, який 
включає глибокі спеціальні знання і широку гумані-
тарну підготовку, здібність до самостійного мислен-
ня, прийняття нестандартних, оригінальних рішень.

2. Формування духовності, яка передбачає 
становлення високої моральності з одночасним праг-
ненням ліквідувати інфантилізм, утриманство, бай-
дужість, сформувати почуття колективізму, вміння 
працювати у команді, здатність до розвитку високих 
естетичних смаків та ідеалів [4, 50].

На основі вказаних завдань виховної роботи 
необхідно продумати й системний підхід у студент-
ському середовищі. Значущість такої роботи визна-
чається віком контингенту, який навчається у ВНЗ. 
Саме на цю пору припадає період активного життє-
вого і духовно-морального становлення молодих осіб, 
коли вони вперше зіштовхуються з незнайомим сві-
том складних відносин і мають потребу у правильних 
орієнтирах.

Головною фігурою у вищих навчальних закла-
дах, яка активно впливає на особистість студента, є 
викладач. У сучасних умовах він повинен не тільки 

ознайомлювати молодих людей з новими знаннями, а 
й прилучати їх до культури, допомагати орієнтувати-
ся в ній. Н. Г. Чибісова наголошує на тому, що сьогод-
ні не всі викладачі готові виконувати цю роль, не всі 
обізнані й володіють сучасними методиками викла-
дання, можуть організовувати навчально-виховний 
процес так, як цього потребує час. Більшість викла-
дачів сформувалася в радянські часи, дехто з них 
зміг перебудуватися, засвоїти сучасні духовні засади 
й працювати по-новому, використовуючи інновацій-
ні навчально-виховні технології. Але навіть ті, які 
повсякчас удосконалюють свою викладацьку діяль-
ність, потребують допомоги з боку держави, зокрема 
Міністерства освіти та науки України, АПН України 
[9, 138]. Тому, реалізація завдань виховання у сту-
дентських групах повинна здійснюватися через ін-
ститут кураторів, що допоможе викладачу організува-
ти виховний процес. Діяльність куратора спрямована 
на здобуття молодою людиною соціального досвіду 
поведінки, формування національної самосвідомос-
ті, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних 
якостей майбутнього фахівця.

Розвиток особистості студента здійснюється в 
різних напрямках: 

формування ідейної спрямованості, професійної 1. 
орієнтації,
професіоналізація психічних процесів, 2. 
підвищення відповідальності, зросту загальної 3. 
зрілості і стійкості,
підвищення питомої ваги самовиховання в форму-4. 
ванні досвіду і якостей.
На психолого-педагогічному рівні в структурі 

особистості виділяють таку сукупність елементів, які 
впливають на її формування:

морально-вольові якості, які ґрунтуються на гли-• 
бокій людяності, громадянськості, працелюбстві, 
волі і цілеспрямованості;
інтелект, який вміщує пізнавальну активність осо-• 
бистості, її здатність до вирішення творчих задач, 
культуру розумової праці;
почуття краси як високу емоційну культуру, розви-• 
ток творчої уяви, здатність для внесення в свій та 
оточуючий світ естетичної культури;
здоров'я, яке передбачає високий рівень фізичної • 
культури, здатність до витримки тривалих розу-
мових і фізичних навантажень, потреба в фізич-
ному самовдосконаленні [3].
У сучасному навчальному закладі від виклада-

ча, від рівня його професійної майстерності, ерудиції, 
професійної і загальної культури залежить виховання 
та формування у студентів національної свідомості, 
духовної культури та професійних якостей майбут-
нього фахівця. Адже, духовна культура освіти – це 
узагальнена інтеграційна громадська свідомість, це 
загальнолюдська пам'ять, що зберегла до нас надзви-
чайно цінні думки, гуманність минулих віків. Духовна 
культура окремої людини (в тому числі, і викладача) 
– це наявність різноманітних форм відображення дій-
сності в особистій свідомості [7, 127]. Духовна куль-
тура викладача повинна являти собою сплав наукових 
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знань, моралі і почуттів. Тому, можна навести чима-
ло прикладів, коли добре освічені й поінформовані 
люди не лише не можуть або не хочуть узгоджувати 
свої дії із завченими в школі моральними істинами, 
а й використовують власні інтелектуальні надбання 
у відверто антисоціальних цілях. І давно стало ба-
нальним твердження, що для того, щоб перетворити 
дитину на істоту соціальну й моральну, недостатньо 
звертатись лише до її інтелекту. Треба, щоб увесь пси-
хічний, розумовий і фізичний потенціал особистості, 
насамперед її глибинні почуття й нахили, формувався 
в активному освоєнні, взаємодії з нагромадженим сус-
пільством моральним і соціальним досвідом. 

Організовуючи виховний процес у загально-
освітніх навчальних закладах, педагоги недостатньо 
враховують можливості й природні задатки особис-
тості: на противагу суттєвим змінам у змісті вихован-
ня, наповнення його благородними ідеями вони орієн-
туються лише на часткове його оновлення; повільно 
впроваджують активні форми позаурочної діяльнос-
ті; виховні заходи не мають глибокої пізнавальної, 
розвивальної основи, не сприяють формуванню в па-
молоді почуття доброти, чуйності, милосердя, терпи-
мості, взаємоповаги, співпереживання, толерантності 
тощо [6, 29].

Необхідно враховувати та розвивати у студент-
ської молоді професійні та особисті якості, які форму-
ють духовні цінності майбутнього спеціаліста. Зокре-
ма, до професійних якостей можна віднести: уміння 
бачити перспективу, вирішувати технічні проблеми, 
підбирати кадри, мотивувати людей до праці, відсто-
ювати інтереси колективу, керувати виробництвом. 
При цьому необхідно знати нові технології та орга-
нізації виробництва, економіку, право, психологію та 
педагогіку, теорію управління. Формуючи та розви-
ваючи професійні якості ми не можемо обійтися без 
вже сформованих особистісних якостей, тому виділя-
ємо такі з них: психологічні – пам'ять, увага, реакція, 
кмітливість, воля, витриманість тощо, та моральні 
– ввічливість, справедливість, чесність, тактовність, 
чуйність, самокритичність і т.д. 

Такі якості впливають на формування та ста-
новлення особистості на удосконалення її професій-
ного рівня. Але, проблема духовно-інтелектуального 
становлення особистості потребує одночасного посту-
пового та системного застосування всього комплексу 
професійних підходів сучасної педагогіки. Зазначимо 
їх за І. Лустенком [5].

Ціннісний підхід — культивування гуманістич-
них цінностей, орієнтирів, які втілюють національні 
й загальнолюдські цінності духовного життя суспіль-
ства та становлять одну з його сутнісних основ.

Особистісний підхід — визнання суб'єктами 
освітнього процесу не учня як такого (індивіда), а його 
особистості як «найвищого в людині» з проекцією в 
майбутнє: «особистість у минулому — особистість 
нині — особистість у майбутньому». Особистісно-
ціннісний підхід — це утвердження особистості най-
вищою цінністю буття, навколо якої групується решта 
суспільних пріоритетів; навіть істина при цьому є не 

метою, а засобом розвитку особистості.
Середовищний підхід — створення системи по-

трібних освітніх умов (збагаченого освітнього серед-
овища): усвідомлення цілей діяльності; культивуван-
ня моральних цінностей, що сприятимуть засвоєнню 
учнем особистісно й соціально значущих способів 
діяльності.

Континіумний підхід — розуміння освіти як єд-
ності процесів навчання, виховання, самовиховання, 
соціалізації, тобто як єдності всіх процесів, які «ство-
рюють» особистість.

Синергетичний підхід — методика надавання 
людині якнайбільше можливостей для саморозвитку 
в межах соціокультурних норм. Ці можливості багато 
в чому мають випадковий характер. Завданням освіти 
в цьому контексті є залучення особистості до соціаль-
ного й гуманістичного шляху її можливого розвитку.

Діяльнісний підхід — навчання та виховання в 
контексті особистісного підходу, як породження за-
соби діяльності, формування суб'єктності учнів (сту-
дентів) у процесі їх залучення до спеціальних, від-
повідних цілям і сутності особистісно орієнтованої 
освіти психолого-педагогічних технологій. Щоб бути 
суб'єктом навчальної діяльності, учень (студент) на-
самперед має оволодіти основними її етапами; ними 
є: орієнтація — визначення мети — планування — ви-
конання — контроль — корекція — оцінювання.

Співчуттєвий підхід — подолання відчуження 
в освіті створенням умов для присвоєння людиною 
своєї родової сутності в контексті освітньої праці, 
коли вона братиме в ній повноцінну участь. Це ста-
неться лише тоді, коли учень (студент) буде суб'єктом 
діяльності й міжособистісних стосунків у контексті 
освіти, коли він почне розуміти сутнє як повинність 
стосовно себе.

Підходи котрі запропоновані І. Лустенком до-
цільно застосовувати у школах, коледжах, технікумах, 
вищих навчальних закладах. Вони, на нашу думку, до-
поможуть якнайкраще зрозуміти індивідуальні риси 
кожної особистості для того, щоб сформувати у них 
професійні якості. 

Поєднуючи зазначені професійні та особистісні 
якості кожної особистості, ми зможемо за допомогою 
зазначених підходів розвивати та формувати духовні 
цінності майбутнього фахівця. 

У процесі виховання духовності високої моралі 
й толерантності майбутніх спеціалістів слід створю-
вати сприятливі умови для формування та розвитку 
особистості. Адже духовно-моральна культура сус-
пільства у значній мірі і, перш за все, зумовлюєть-
ся духовною культурою вчителя, який є довіреною 
особою і повноважним представником суспільства і 
держави в системі освіти. Звідси випливає одне з най-
актуальніших і найважливіших завдань освіти – пра-
вильно визначити моральну і духовну орієнтацію під-
ростаючого покоління, що є запорукою майбутнього 
розвитку української нації. 

Висновки.
Таким чином, формування духовних цінностей 

у майбутніх спеціалістів повинно бути невід’ємною 
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складовою навчально-виховного процесу ВНЗ. Так 
як, майбутній спеціаліст повинен бути таким фахів-
цем, який не тільки міг би професійно виконувати 
свої обов’язки, а й бути всебічно та гармонійно розви-
неною особистістю, патріотом нашої держави, котрий 
збереже духовні цінності накопиченні українським 
народом протягом багатьох століть.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти у напрямку вивчення інших проблем формування 
духовних цінностей у майбутніх спеціалістів, зокрема 
визначити критерії та рівні підготовки майбутнього 
спеціаліста у системі духовних цінностей. 
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тактической деятельности футболистов разных амплуа. Выявлены особенности выполнения основных технических приемов в игре футбо-
листами в зависимости от режимов координационной сложности.
Ключевые слова: футбол, амплуа, структура, технико-тактические действия, режимы координационной сложности.
Анотація. Костюкевич В.М. Структура техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих футболістів різних ігрових амплуа. 
Представлено аналіз змагальної діяльності команд вищої ліги України в період з 1991 по 2006 р. Представлені модельні показники техніко-
тактичної діяльності висококваліфікованих футболістів. Визначена структура техніко-тактичної діяльності футболістів різних амплуа. Ви-
явлені особливості виконання основних технічних прийомів у грі футболістами залежно від режимів координаційної складності.
Ключові слова: футбол, амплуа, структура, техніко-тактичні дії, режими координаційної складності.
Annotation. Kostyukevich V.M. Frame of technical tactical activity of competent football players of different game roles. The analysis of 
competitive activity of commands of the maximum league of Ukraine is presented to a period with 1991 on 2006. Is presented the model of technic-
tactical performance of highly skilled footballers indicators. The structure of technic-tactical activity of footballers of different lines of business 
is certain. Found out the features of implementation of basic technical receptions in a game footballers depending on the modes of co-ordinating 
complication.
Keywords: football, line of business, structure, technic-tactical actions, modes of co-ordinating complication.

© Костюкевич В.М., 2009

Введение. 
Управление подготовкой высококвалифици-

рованных спортсменов тесно связано с контролем и 
анализом соревновательной деятельности [1, 2, 5, 7]. 
Особенно эта проблема является актуальной для спор-
тивных игр [4, 7], в которых выявление особенностей 
выполнения технико-тактических действий позволяет 
не только корректировать управленческие воздействия 
во время соревнований, но и более целенаправленно 
разрабатывать и внедрять в тренировочный процесс 
программы технико-тактической подготовки футбо-
листов. В этом плане очень важно определить струк-
туру технико-тактической деятельности футболистов, 
выполняющих в процессе игры различные функции, 
т.е. футболистов разных игровых амплуа. Несмотря 
на то, что соревновательная деятельность в футболе 
исследовалась достаточно многими специалистами 
[2, 3, 8 и др.], целенаправленное изучение технико-
тактической деятельности футболистов разных игро-
вых амплуа, выявление особенностей этой деятель-
ности с определением ее структуры практически не 
проводилось.

Работа выполнена на основании «Сводного пла-
на научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта» Государственного комитета 
молодежной политики, спорта и туризма Украины на 
2006-2010 гг. по теме 2.1.11п «Оптимизация учебно-
тренировочного процесса спортсменов в игровых 
видах спорта в годичном цикле подготовки» (номер 
государственной регистрации 0107U004731).

Цель, задачи работы, материал и методы.
В данной работе рассматривается анализ вы-

полнения основных игровых приемов высококвали-
фицированными футболистами в процессе официаль-
ных соревнований.

Для реализации целей работы применялись 
методы педагогических наблюдений, регистрации 
соревновательной деятельности, анализа видеома-
териалов, математической статистики. Эти методы 
были использованы для решения двух основных за-
дач данного исследования: определения структуры 
ТТД высококвалифицированных футболистов разных 
амплуа; определение модельных показателей сорев-

новательной деятельности футболистов с учетом ко-
ординационной сложности выполнения ТТД.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Структура ТТД футболистов разных амплуа 

была разработана на основании анализа соревнова-
тельной деятельности команд высшей лиги Украины 
в период с 1991 по 2006 гг. Анализировалась соревно-
вательная деятельность футболистов разных амплуа 
с учетом выполнения остановок, ведения, обводок, 
передач (коротких, средних, длинных), перехватов, 
отборов, ударов по воротам (табл. 1). Структура ТТД 
разработана для семи амплуа: крайнего защитника, 
свободного центрального защитника, переднего цен-
трального защитника, крайнего полузащитника, опор-
ного полузащитника, центрального полузащитника, 
нападающего.

Рассмотрим выполнение основных ТТД фут-
болистами разных амплуа. Остановки мяча в общей 
структуре игровых действий составляют от 21,5 % 
(передний центральный защитник) до 29,4 % (свобод-
ный центральный защитник). Ведение мяча большую 
часть составляет в структуре ТТД у крайнего полуза-
щитника (12,7 % от всех ТТД), центрального полуза-
щитника (13,1 %) и нападающего (15,6 %). Это также 
касается и соотношение обводок, соответственно – 
12,0, 13,4 и 17,5 %. На долю коротких и средних пере-
дач приходится 31,1 и 7,2 % у крайнего защитника, 
30,6 и 6,4 % опорного полузащитника. Наименьшее 
соотношение коротких и средних передач находится 
в структуре крайнего полузащитника (24,4 и 8,8 %) и 
нападающего (23,0 и 7,2 %). Характерно соотношение 
выполнения длинных передач, так если для свободно-
го и переднего центрального защитников они состав-
ляют 4,5 0 4,0 %, то для центрального полузащитника 
и нападающего всего лишь 1,3 и 1,0 % от всех ТТД. 
Как и следовало предположить, перехваты и отборы 
мяча более высокую долю составляют у защитников, 
соответственно: крайнего 12,0 и 5,5 %, свободного – 
10,0 и 4,6 % и переднего – 12,0 и 7,6 %.

Следует, однако, обратить внимание, что для 
центрального полузащитника и нападающего, если 
перехваты составляют лишь 2,4 и 2,5 % от всех ТТД, 
то на отборы выпадает соответственно 8,0 и 8,6 %. То 
есть, на игроков этих амплуа возлагаются не только 
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атакующие, но и оборонительные действия. Угрожают 
воротам соперников посредством ударов по воротам 
соперников посредством ударов по воротам в наиболь-
шей мере крайний полузащитник (2,2 % от всех ТТД), 
центральный полузащитник и нападающий (2,9 %).

Приведенная структура ТТД футболистов раз-
ных амплуа свидетельствует о необходимости инди-
видуализации тренировочного процесса.

 Модельные показатели соревновательной дея-
тельности с учетом координационной сложности вы-
полнения ТТД

В процессе игры футболисты выполняют 
технико-тактические действия в разных условиях, ко-
торые характеризуются простой, средней и высокой 
координационной сложностью. Следовательно, учет 
лишь общего количества выполнения тех или иных 
ТТД не позволяет объективно оценить игру как каждо-
го футболиста в отдельности, так и команды в целом.

Исходя из вышеизложенного, в последние пять 
лет, осуществлялась фиксация выполнения ТТД в трех 
режимах координационной сложности (РКС). Выпол-
нение действий на месте, на удобной скорости пере-
движения характеризуется 1-м РКС; выполнение ТТД 
в движении, с ограничением в пространстве и време-
ни – 2-м РКС; выполнение ТТД в условиях активной 
помехи со стороны соперника – 3-м РКС. Подобный 
методический подход при анализе соревнователь-
ной деятельности позволяет более целенаправленно 
разрабатывать тренировочные программы технико-
тактической подготовки футболистов.

Кроме учета выполнения ТТД в разных РКС 
был применен несколько иной подход при фиксации 
передач мяча. Анализ выполнения передач лишь по 
признаку расстояния от пасующего до принимающего 
мяч не является вполне объективным. Передача - это 
тактический ход, посредством которого команда кон-
тролирует мяч. В зависимости от игровой ситуации 
тактический ход посредством передачи осуществля-
ется с целью удержать мяч, развить или обострить 
атакующие действия. То есть, в зависимости от того, 
с какой целью футболист выполняет передачу мяча, 
можно их классифицировать как удерживающие, раз-

вивающие и обостряющие.
Количественные модельные показатели вы-

полнения ТТД футболистами разных амплуа с учетом 
режимов координационной сложности представлены 
в табл. 2.

Показаны данные футболистов семи игровых 
амплуа: крайнего защитника, свободного переднего 
защитника, переднего центрального защитника, край-
него полузащитника, центрального полузащитника и 
нападающего.

Анализировались выполнение футболистами 
этих амплуа остановок, передач, ведения, обводок, от-
боров, перехватов, единоборств, ударов по воротам.

Остановки мяча. В 1-м РКС больше выпол-
няют крайний защитник – 2,3 ± 1,7, свободный цен-
тральный защитник – 5,6 ± 2,4 и передний централь-
ный защитник – 3,9 ± 1,1. Игроки других амплуа 
принимают мяч в 1-м РКС значительно реже от 0,1 
(нападающий) до 1,0 (опорный полузащитник). При-
нимать мяч во 2-м РКС характерно для центрального 
полузащитника (21,2 ± 4,7), крайнего полузащитника 
(17,5 ± 3,4) и крайнего защитника (14,1 ± 5,8). В 3-м 
РКС в большей степени останавливают мяч нападаю-
щий (14,6 ± 5,3), центральный (11,0 ± 2,9) и крайний 
(7,1 ± 2,4) полузащитник.

Передачи мяча. Футболисты всех амплуа наи-
большее количество передач выполняют во 2-м РКС. 
В этом режиме в основном выполняются развиваю-
щие передачи: от 6,5 ± 1,7 (нападающий) до 21,3 ± 5,2 
(опорный полузащитник).

Очень важным показателем для результативной 
игры являются обостряющие передачи. Больше всего 
таких передач приходится на долю крайнего защит-
ника (3,5 ± 1,2), крайнего полузащитника (4,7 ± 1,8), 
центрального полузащитника (4,3 ± 1,7) и нападаю-
щего (2,3 ± 1,4).

Ведение. Ведение мяча – наиболее простой 
технический прием с точки зрения биомеханической 
структуры выполнения. Ведение мяча, как правило, вы-
полняется во 2-м РКС. Чаще это технико-тактическое 
действие выполняют крайний полузащитник (9,1 ± 
3,3), центральный полузащитник (18,1 ± 1,7) и сво-

Таблица 1
Структура технико-тактической деятельности футболистов разных амплуа команд высшей лиги 

Украины, % (n = 25)

Амплуа Останов-
ки

Веде-
ние 

Обвод-
ки 

Передачи Перехва-
ты 

Отбо-
ры 

Удары 
по во-
ротам

Корот-
кие 

Сред-
ние 

Длин-
ные 

Крайний за-
щитник 26,1 8,4 6,9 31,1 7,2 2,2 12,0 5,5 0,6
Свободный 
центральный 
защитник

29,4 5,2 2,3 30,6 12,7 4,5 10,1 4,6 0,6

П е р е д н и й 
центральный 
защитник

21,5 10,4 5,4 29,6 8,3 4,0 12,2 7,6 1,0

Крайний по-
лузащитник 21,6 12,7 12,0 24,4 8,8 2,4 7,6 8,3 2,2
Опорный по-
лузащитник 22,3 11,4 10,4 30,6 6,4 2,2 7,9 6,9 1,9
Центральный 
полузащит -
ник

22,1 13,1 13,4 28,5 8,3 1,3 2,4 8,0 2,9

Нападающий 21,7 15,6 17,5 23,0 7,2 1,0 2,5 8,6 2,9
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бодный центральный защитник (5,5 ± 2,4).
Обводки. Обводка – это технический прием, 

который всегда выполняется в условиях активной по-
мехи со стороны соперника, т.е. в 3-м РКС. Обводка 
при определенных обстоятельствах может привести к 
обострению игровой ситуации. Но если в результате 
обостряющей передачи футболист создает благопри-
ятные условия для удара по воротам своему партне-
ру, то в результате обостряющей обводки футболист 
улучшает собственную позицию для поражения ворот 
соперника. Больше обводку применяют игроки сред-
ней линии и линии нападения: 10,8 ± 2,7 – крайний 
полузащитник, 11,0 ± 4,1 – центральный полузащит-
ник, 6,9 ± 3,2 – нападающий.

Отборы. Отборы, как и обводки, относятся к 
сложным техническим приемам, они выполняются 
исключительно в 3-м РКС. Наибольшее количество 
отборов совершают передний центральный защитник 
(6,6 ± 3,3), опорный полузащитник (7,7 ± 2,9), край-
ний защитник (6,0 ± 2,5) и полузащитник (5,8 ± 2,7).

Перехваты. Перехваты мяча осуществляются 
во всех трех РКС. Однако, следует уточнить, что в 1-м 
РКС перехваты мяча выполняются крайне редко. Что 
же касается 2-го и 3-го РКС, то во 2-м режиме больше 
перехватывают мяч свободный центральный защитник 
(8,5 ± 2,4), крайний защитник (5,8 ± 3,5) и передний 
центральный защитник (5,2 ± 1,8). В 3-м РКС больше 
участвуют в перехватах мяча передний центральный 
защитник (13,2 ± 4,7), опорный полузащитник (8,4 ± 
4,1) и свободный центральный защитник (7,5 ± 0,6).

Единоборства. К единоборствам относятся та-
кие ТТД как обводки, отборы, остановки и перехваты 
в 3-м РКС. Больше всех в единоборствах участвуют 
центральный полузащитник (32,5 ± 7,4), нападающий 
(29,2 ± 5,9), опорный полузащитник (27,5 ± 8,7), край-
ний полузащитник (27,8 ± 4,9) и передний централь-
ный защитник (23,7 ± 5,2). Реже в единоборствах 
принимают участие крайний защитник (20,3 ± 7,9) и 
свободный центральный защитник (15,8 ± 3,9).

Удары по воротам. Удары по воротам выпол-
няются как с игры, так и после розыгрыша стандарт-
ных положений. С игры больше воротам соперников 
угрожают нападающие (3,5 ± 2,3), центральный и 
крайний полузащитники (2,4 ± 2,0 и 2,4 ± 1,5). Выпол-
нение ударов по воротам со стандартных положений 
небольшое и колеблется от 0,1 до 0,4 ТТД.

Общее количество выполнений ТТД. Наиболь-
шее число ТТД за игру выполняют крайний полуза-
щитник (100,5 ± 18,4), центральный полузащитник 
(100,4 ± 15,8), опорный полузащитник (89,2 ± 15,8) и 
крайний защитник (84,2 ± 19,6). Меньшее количество 
ТТД выполняет в матче свободный центральный за-
щитник (77,5 ± 12,8), передний центральный защит-
ник (69,2 ± 17,4) и нападающий (61,1 ± 11,3).

Следует обратить внимание на достаточно вы-
сокий коэффициент вариации выполнения практиче-
ски всех ТТД. Это обусловлено в первую очередь тем, 
что сама игра футбол является очень вариативной, что 
связано со многими факторами, в том числе и игрой 
соперника.

Показатели эффективности выполнения ТТД 
представлены в табл.. 5.33. Анализ данных таблицы 

позволяет сделать вывод, что коэффициент эффектив-
ности (КЭ) понижается с возрастанием РКС. Так, в 
1-м РКС практически без брака футболистами всех 
амплуа выполняются остановки мяча, удерживающие 
передачи, перехваты. Наименьшая эффективность 
наблюдается при выполнении отборов мяча: от 0,17 
± 0,05 (нападающий) до 0,59 ± 0,18 (свободный цен-
тральный защитник). Достаточно низкая эффектив-
ность выполнения ударов по воротам (от 0,11 до 0,35). 
Что касается общей эффективности выполнения ТТД 
за игру, то она наиболее высокая у свободного цен-
трального защитника (0,81 ± 0,05), т.е. всего 19 % 
брака. Наименьшей эффективностью характеризуется 
выполнение ТТД нападающим (0,59 ± 0,09).

Коэффициент вариации качественных показа-
телей выполнения ТТД значительно ниже, чем коли-
чественных показателей. Это обусловлено тем, что 
коэффициент эффективности в определенной степени 
характеризует уровень мастерства спортсменов, и он 
не настолько зависим, как количество выполнения 
того или иного ТТД, от выбранной тактики игры, так-
тической системы, игры соперника и т.п.

Выводы. 
В системе контроля за подготовленностью фут-

болистов наиболее важным аспектом является контроль 
уровня соревновательной подготовленности, позво-
ляющий разработать структуру технико-тактической 
деятельности футболистов разных амплуа.

Разработанная структура ТТД футболистов 
разных амплуа с учетом режимов координационной 
сложности позволяет дифференцировать их подготов-
ку, что должно привести к повышению спортивных 
результатов. 

Перспективой дальнейших исследований в дан-
ном направлении считаем разработку моделей сорев-
новательной деятельности футболистов разных ам-
плуа для клубных и сборных команд. На основе этих 
моделей будут разработаны модельные тренировоч-
ные программы для разных этапов годичного цикла 
подготовки футболистов.
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ВИРОБНИЧА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ В 
УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

1

Анотація. Надається оцінка впровадженої програми профілактики професійного вигорання вчителів загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Ефективність впровадженої програми оцінена за показниками: дотримання норм санітарно-гігієнічних умов шкільних приміщень, 
раціональну організацію праці та відпочинку, виробничу гімнастику, релаксаційну та фонаційну дихальну гімнастику, просвітницьку ро-
боту. Для перевірки ефективності програми профілактики обрано 28 вчителів. Доведено керованість процесу формування професійного 
вигорання серед вчителів шкіл.
Ключові слова: виробнича гімнастика, професійне вигорання, вчителі.
Аннотация. Латина А.А. Производственная гимнастика как способ коррекции профессионального выгорания учителей в усло-
виях общеобразовательных школ. Представлена оценка введенной программы профилактики профессионального выгорания учителей 
общеобразовательных учебных заведений. Эффективность введенной программы оценена по показателям: соблюдение норм санитарно-
гигиенических условий школьных помещений, рациональная организация работы и отдыха, производственная гимнастика, релаксацион-
ная и фонациальная дыхательная гимнастика, просветительская работа. Для проверки эффективности программы профилактики избрано 
28 учителей. Доказана управляемость процесса формирования профессионального выгорания среди учителей школ.
Ключевые слова: производственная гимнастика, профессиональное выгорание, учителя.
Annotation. Latina G.O. Production gymnastics as method of correction of the professional burning down of teachers secondary schools. The 
estimation of the injected program of prevention of a professional burning off of teachers of general educational educational institutions is presented. 
Effi ciency of the injected program is assessed on parameters: keeping of standards of sanitary-and-hygienic conditions of school premises, rational 
organization of operation and repose, industrial gymnastics, relaxational and phonation respiratory gymnastics, educational operation. For check of 
effi ciency of the program of prevention 28 teachers are elected. The controllability of process of shaping of a professional burning off among teach-
ers of schools is proved.
Keywords: production gymnastics, professional burnout syndrome, teachers.
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Вступ.
За результатами спільного дослідження 

ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці щодо 
соціально-професійних характеристик праці вчите-
ля, професію вчителя віднесено до найчисельнішої 
соціально-професійної групи, яка становить 1,6% на-
селення планети віком від 15 до 64 років [1]. 

На фоні сучасних змін економічної та соціаль-
ної структури суспільства, маючи позитивну тенден-
цію щодо зростання кількості вчителів в Україні, у 
системі освіти спостерігаються проблеми соціально-
професійного рівня та психологічного характеру [1]. 
До перших відносять: старіння та фемінізацію педа-
гогічних кадрів, зниження соціального престижу про-
фесії. До других – розвиток професійного вигорання 
(ПВ) внаслідок професійного стресу, який виникає 
через надмірні психоемоційні навантаження та ор-
ганізаційні зміни у системі освіти, що спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності та конкуренто-
спроможності школи у цілому [2, 3]. 

Тому, на фоні зростання рівня розвитку про-
фесійного вигорання, розробка та апробація програм 
профілактики розвитку професійного вигорання є 
першочерговою метою науковців і зумовлює наукову 
та практичну новизну даного дослідження.

Професія вчителя не належить до груп про-
фесій небезпечного та шкідливого виробництва, але 
рівень розвитку захворюваності серед контингенту 
освітян є досить високим. За невеликою кількістю су-
часної літератури працівники освіти складають групу 
високого ризику щодо розвитку соматичних захво-
рювань [4]. Під час вивчення стану здоров’я вчителів 
початкової ланки, середньої школи та професійної 
освіти H. Нanners, K. Albertsen, F. Tüchsen визнача-
ють пріоритетність захворювань нервової системи, 
органів чуття, серцево-судинної, дихальної систем та 
опорно-рухового апарату [5, 6]. 

Аналіз показників захворюваності з тимча-
совою втратою працездатності вчителів, за даними 
листків непрацездатності, дозволив встановити наяв-

ність 133,6 випадків на 100 учителів, які працюють, 
з тривалістю у середньому 8,8 днів непрацездатності. 
За результатами попередніх досліджень найбільш по-
ширеними причинами захворюваності з тимчасовою 
втратою працездатності у вчителів є хвороби органів 
дихання – 65,5%, хвороби кістково-м’язової системи 
– 10% та хвороби системи кровообігу (6,6%). Значну 
частку у структуру захворюваності вчителів займа-
ють хвороби сечостатевої системи (4,4%). Хвороби 
системи органів травлення складають 3% випадків, 
хвороби ока та придаткового апарату – 2,6% загальної 
структури захворюваності, 7,9% випадків припадає на 
патологію інших систем. 

За даними попередніх досліджень частка вчите-
лів з виявленим синдромом професійного вигорання 
складає 91,7%. Встановлено, що серед фаз вигоран-
ня найбільш сформованою є фаза резистентності, що 
проявляється неадекватним емоційним реагуванням 
(27,1%) та редукцією професійних обов’язків (27,1%). 
Не сформованими є фази напруження та виснаження. 
При цьому у формуванні фази напруження провід-
ними є симптоми переживання психотравмуючих об-
ставин (28,1%) та тривоги і депресії (23%). Симптом 
психосоматичних та психовегетативних порушень 
(40,1%) є визначальним у формуванні фази виснажен-
ня педагогів і залишається головним у всіх вікових 
групах, що свідчить про психосоматичне спустошен-
ня організму вчителів.

При розподілі вчителів з різним рівнем про-
фесійного вигорання за педагогічною кваліфікацією, 
що відображає освітній рівень, професійне зростан-
ня та рівень автономності вчителя, високий рівень 
професійного вигорання спостерігається у педагогів 
вищої категорії (50±9,1%), середній – першій катего-
рії (42,9±9%), низький – другої (33,3±5,5%). Такий 
розподіл рівня професійного вигорання у вчителів 
різних педагогічних категорій свідчить про висо-
ку психоемоційну напруженість вчителів з висо-
ким рівнем професійної освіти, відповідальності та 
обов’язків [7].
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Організаційні зміни та перебудова змістового 
плану педагогічного процесу викликають порушен-
ня чітко окреслених чинним законодавством норм 
витрат робочого часу [8]. За даними проведених до-
сліджень, спостерігається нераціональна організа-
ція режиму праці вчителів як початкової ланки, так 
і старших класів. По-перше, тижневе навантаження 
за табелями обліку коливається від 6 до 28 годин, по-
друге, 55,9% вчителів працюють з перевиконанням 
нормативного 18-годинного навантаження, по-третє, 
15,4% учителів мають один вихідний день. Таке зрос-
тання тижневого навантаження призводить до скоро-
чення часу на відпочинок. 

Витрати часу на перевірку зошитів, роботу з 
документацією, підготовку до уроку, виховну роботу, 
роботу з батьками, роботу за комп’ютером, відвідуван-
ня педагогічних рад у середньому становить 5,7 год. 
денного навантаження. Крім того, під час навчального 
процесу (уроків) учитель не завжди має час на відпо-
чинок і харчування, оскільки перерви між уроками є 
робочим часом учителя.

Також слід зазначити, що творчий характер 
праці вчителя приводить до збільшення витрат часу 
на структурні елементи роботи, які не піддаються чіт-
кому хронометражу. Наприклад, це пов’язано з під-
готовкою до уроків вдома. Така підготовка становить 
1,85±0,1 год. на день.

Таким чином, дані дослідження свідчать про 
велику фактичну тривалість робочого часу вчителя, 
яка за сумарною кількістю годин складає від 9,4 до 
11,5 год. [9]. 

Професійні перенавантаження ускладнюються 
відсутністю активного відпочинку або недостатньою 
тривалістю пасивного, що пов’язане з господарською 
роботою від однієї до семи годин на добу, оскільки 
педагогічний контингент шкіл – це переважно жінки 
[10]. За даними Ю.Б. Мельничук (2001), у кожному 
другому випадку обстежені жінки-педагоги дотриму-
ються сидячого способу життя. Серед обстеженого 
контингенту 85% учителів не займаються фізичними 
вправами та ранковою гімнастикою. Протягом доби 
пішки проходять у середньому 1,5-2 км, не врахову-
ючи ходьбу у школі та вдома, що зумовлює гіподи-
намію і високий ризик розвитку серцево-судинної 
патології [11].

Порушення санітарно-гігієнічних вимог утри-
мання шкільних приміщень є негативним чинником 
зниження працездатності та розвитку гострої захво-
рюваності серед учителів. За даними аналізу показни-
ків мікроклімату – вологості та температури – зафіксо-
вано відхилення фізичних факторів від нормативних 
значень у класних кімнатах загальноосвітніх навчаль-
них закладів. 

Таким чином, праця педагогів супроводжуєть-
ся значним нервово-емоційним напруженням, висо-
ким рівнем концентрації уваги, малорухомим спосо-
бом життя, нефіксованим робочим днем та ризиком 
розвитку професійного вигорання [10, 12, 13, 14]. Такі 
професійні фактори поряд із соціально-побутовими та 
гігієнічними факторами умов праці вчителя не можуть 
не впливати на його професійне здоров’я. 

При такому широкому спектрі негативних про-
фесійних факторів трудового процесу вчителя постає 
проблема дотримання норм санітарно-гігієнічних 
умов шкільних приміщень, корекції режиму праці 
та відпочинку, підвищення резистентності організму 
вчителів засобами фізичної культури та психогігієни. 

За даними сучасних досліджень, профілакти-
ка професійного вигорання серед вчителів базуєть-
ся на комплексі корекції соціально-психологічних 
чинників, формуванні адекватної оцінки дійсності 
раціонально-емотивними засобами та професійно 
важливих рис і навичок, що протидіють генезису 
ПВ [15]. Зазначені методи профілактики включали 
просвітницьку частину та психологічні семінари-
тренінги групового та індивідуального спрямування. 
Перераховані методики включали лише психологічні 
засоби подолання ПВ.

Для подолання стресових навантажень педаго-
гічної діяльності Є. Петрова рекомендує антистресо-
вий комплекс вправ, що включає вправи на підвищен-
ня активності потенціалу мозку, дихальну, звукову 
гімнастику, вправи на розслаблення, музико- та каз-
котерапію [16].

Серед пріоритетних напрямків оздоровлення 
осіб працездатного віку на робочому місці фахівці за-
значають позитивне значення виробничої гімнастики 
для нормалізації тонусу, зниження втоми, покращення 
кровообігу, координації рухів, підвищення вентиляції 
легень [17, 18, 19].

Таким чином, дослідження науковців у галузі 
профілактики розвитку професійного вигорання до-
зволяють рекомендувати дозовану фізичну активність, 
методики саморегуляції, аутогенного тренування, ра-
ціональне чергування праці та відпочинку. Доцільним 
є проведення лекцій, семінарів, які розкривають сут-
ність ПВ, основні причини, закономірності форму-
вання та засоби подолання ПВ.

Дослідження виконано згідно з планом науково-
дослiдницьких робіт Сумського державного педагогіч-
ного університету iм. А.С. Макаренка кафедри спор-
тивної медицини та валеології за темою на 2005-2007 
рр. „Розробка критеріїв оцінки здоров’язберігаючих 
технологій у загальноосвітніх навчальних закладах” 
(номер держреєстрації 0106V000613).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − розробити, апробувати та 

впровадити у практику гігієнічні рекомендації щодо 
поліпшення умов праці і організації трудового проце-
су вчителя.

Результати дослідження.
Програма профілактики передбачала три етапи 

впровадження. На першому етапі проведено попере-
дні лекційні та тренінгові заняття за загальною тема-
тикою “Профілактика професійного вигорання вчи-
телів загальноосвітніх навчальних закладів” з метою 
ознайомлення педагогічного колективу з проблемою 
ПВ та способів його корекції. 

На другому етапі проведена індивідуальна ко-
рекція режиму праці і відпочинку вчителів та озна-
йомлення з санітарно-гігієнічими нормами утримання 
ЗНЗ.
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Третій етап програми включав безпосереднє 
проведення видів виробничої гімнастики: ввідної гім-
настики, фізкультурних пауз, мікропауз та оздоровчо-
профілактичної гімнастики.

Для перевірки ефективності програми профі-
лактики протягом 2006-2007 навчального року у ЗНЗ 
обласного центру обрано 28 вчителів, які мали сфор-
моване ПВ. Апробація програми передбачала попере-
днє та заключне обстеження вчителів за показниками 
професійного вигорання (PL) та індивідуального інте-
грального показнику розвитку емоційного вигорання 
організму (IBS).

IBS = 0,342 × LF/HF + 0,318 × ЧСС + 0,34 × BI

PL = 0,26H + 0,21Г + 0,16P + 0,05LFn + 0,11 САНн + 
0Б21В

де LF/HF – індекс симпатовагальної взаємодії між 
коливаннями потужністю в діапазоні низьких частот 
0,04-0,15 Гц (LF) та високих частот 0, 15 -0,4 Гц (HF); 
LFn (low frequency normal) – спектральна характерис-
тика серцевого ритму, а саме – потужність в діапазоні 
низьких частот у нормалізованих одиницях; ЧСС – 
частота серцевих скорочень за 1 хвилину, ВІ – веге-
тативний індекс Кердо (%); Н – неконтактна модель 
поведінки вчителя у балах; Г – гіперрефлективна мо-
дель поведінки вчителя у балах; Р – робота вчителя по 
господарству у вихідний день перед початком робочо-
го тижня у годинах; САНн – суб’єктивна оцінка функ-
ціонального стану організму за показником настрою 
психологічного тесту САН у балах; В – вік у роках.

Показники базуються на розрахунку загальних 
статистичних характеристик вихідного масиву даних, 
кореляційного аналізу, порогових (критичних) значень 
діючих факторів вихідного масиву даних, діхотоміза-
ції даних та інтегральної оцінки бінарних шкал. Для 
обрахунку IBS, PL вихідні дані необхідно отримати за 
допомогою заповнення спеціально розроблених блан-
ків та картки обліку даних. 

Інтегральна кількісна оцінка ймовірності роз-
витку емоційного вигорання (IBS) має І (до 0,3 балу), 
ІІ (0,3-0,6 балу) та ІІІ (0,6-1 бала) ступінь розвитку 
емоційного вигорання, які за якісною оцінкою від-
повідають характеристиці несформоване професійне 
вигорання, ПВ на стадії формування та повної сфор-
мованості. Показник професійного вигорання (PL) має 
І (до 0,25 балу), ІІ (0,25-0,5 балу), ІІІ (0,51-0,75 балу) 
та IV (0,76-1 бала) рівні розвитку професійного виго-
рання, тобто низьке, допустиме, значне, надмірне про-
фесійне вигорання.

На підставі отриманих даних досліджень була 
розроблена програма профілактики професійних стре-
сорів трудового процесу, яка включала просвітниць-
ку роботу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
шкільних приміщень, раціональну організацію праці 
та відпочинку, виробничу гімнастику, релаксаційну та 
фонаційну дихальну гімнастику (рис. 1).

Просвітницька робота включала лекційні та 
тренінгові заняття з загальною тематикою “Профілак-
тика професійного вигорання вчителів загальноосвіт-

ніх навчальних закладів”. Заняття проводились 2 рази 
на тиждень у позаурочний час протягом тижня.

Оптимальний стан мікроклімату створювався 
завдяки систематичним провітрюванням приміщень, 
правильною їх експлуатацією, нормальним функці-
онуванням вентиляційної та опалювальної систем. 
Провітрювання навчальних приміщень здійснювало-
ся під час перерв, а рекреацій – під час уроків. Перед 
початком занять та після їх завершення здійснювало-
ся наскрізне провітрювання. Тривалість наскрізного 
провітрювання визначалося погодними умовами. При 
температурі більше, ніж +10˚С, заняття необхідно 
проводити при відкритих фрамугах, кватирках чи ві-
кнах. Рівень штучного освітлення навчальних при-
міщень шкіл у випадку використання ламп розжарю-
вання підтримувався на рівні 150 лк, люмінесцентних 
ламп – 300 лк. Потужність люмінесцентного освітлен-
ня становила 24-28 Вт/м2, під час використання ламп 
розжарювання – 48 Вт/м2 . 

Використовуючи результати дослідження та 
враховуючи погодинний розподіл навантаження вчи-
теля, рекомендована найбільш оптимальна органі-
зація праці та відпочинку для кожного вчителя, яка 
передбачала 18-годинне тижневе навантаження при 
п’ятиденному робочому тижні, регламентовані пере-
рви, пасивний та активний відпочинок.

Повноцінний відпочинок, підвищення працез-
датності та оздоровлення працівників не може бути 
досягнуто за допомогою однієї, навіть найбільш уні-
версальної фізичної вправи. Це завдання вирішувало-
ся комплексами ввідної гімнастики, фізкультурною 
паузою, мікропаузами чи оздоровчо-профілактичною 
гімнастикою. Введення в режим праці певних ви-
дів виробничої гімнастики визначалося динамікою 
працездатності протягом робочого дня, доби, тижня. 
Комплекси вправ ввідної гімнастики, фізкультурних 
пауз, мікропауз розроблялися індивідуально для кож-
ного вчителя. Оздоровчо-профілактична гімнастика 
проводилась 3 рази на тиждень у другій половині дня 
протягом 25-30 хвилин. Кількість вправ 20-25.

Протягом оздоровчо-профілактичної гімнас-
тики вчителі освоювали методику тренування фона-
ційного дихання, самомасажу та релаксаційної гім-
настики. Після освоєння методик вчителі виконували 
самостійні заняття під час трудового процесу.

В результаті проведення програми профілак-
тики впливу професійних стресорів та на підставі 
отриманих даних функціонального стану ССС та 
психолого-організаційного компоненту ПВ проведе-
но визначення показника ПВ (РL). Як видно з таблиці 
1, у групі вчителів із значним ПВ наприкінці програ-
ми експерименту встановлено зниження показника 
на 14%, (р<0,05) у групі надмірного ступеню ПВ – 
13% (р<0,05). Такі зміни призвели до наближення 
показників значного та надмірного ступенів ПВ до 
нижньої межі їх бальної оцінки (0,51, 0,76 балів, від-
повідно).

Як видно з таблиці 1 зміни індивідуального ін-
тегрального показнику ймовірності розвитку емоцій-
ного вигорання (IBS) становлять 3,7%.
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Таблиця 1
Результати корекції професійного вигорання, 

(M ± m)

Показ-
ник Ступінь

На по-
чатку 

програми 
корекції

n=28

Наприкінці 
програми 
корекції

n=28

PL

Значне ПВ
n=17 0,61±0,02* 0,52±0,002

Надмірне 
ПВ

n=11
0,87±0,03# 0,77±0,003

IBS

Сформова-
не ПВ
n=28

0,82±0,03 0,79±0,03

Примітки: *- р<0,001 – вірогідна відмінність між по-
казниками до і після корекції; # - р<0,01 - вірогідна 
відмінність між показниками до і після корекції.

Таким чином, необхідно зазначити ефектив-
ність впровадження програми профілактики впливу 
професійних стресорів серед вчителів ЗНЗ. Причому, 
максимальні зміни зазнали організаційні та психоло-
гічні стресори професійної діяльності.

Висновки. 
1. Впровадження програми корекції профе-

сійного вигорання, яка включала дотримання норм 
санітарно-гігієнічних умов шкільних приміщень, ра-
ціональну організацію праці та відпочинку, виробни-
чу гімнастику, релаксаційну та фонаційну дихальну 
гімнастику, просвітницьку роботу – довели керова-
ність процесу формування професійного вигорання 
серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. Встановлено зниження ступеня значного 
професійного вигорання на 14% (р<0,05) та надмір-
ного – на 13% (р<0,05) за коефіцієнтом професійного 
вигорання.

Рис. 1. Програма профілактики впливу професійних стресорів трудового процесу вчителів
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Основним напрямком подальших досліджень 
є дослідження впровадження засобів підвищення 
нервово-психічної стійкості вчителів на етапі здобут-
тя професій.
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ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Анотація. Розкрито основні вимоги до використання освітніх здоров’язберігаючих технологій: урахування індивідуально-психологічних 
особливостей учнів; стимулювання вихованців до активного проживання й осмислення знань, до діяльності творчого характеру; запобі-
гання виникнення факторів ризику здоров’я учня, забезпечення адекватного відновлення його сил; сприяння задоволенню пізнавальних 
потреб, формуванню мотивації навчання; особистісно-професійна готовність педагога до здійснення здоров’язбереження учнів.
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complishment healthpreserving pupils.
Keywords: healthpreserving, teaching and educational process, healthpreserving educational technologies.
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Вступ.
Одним з головних завдань сучасної системи 

освіти є турбота про здоров’я зростаючого покоління, 
виховання в учнях культури здоров’я, усталених зви-
чок здорового способу життя. У державних докумен-
тах («Національна доктрина розвитку освіти України 
у ХХІ столітті», Державна програма «Діти України», 
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – 
здоров’я нації» та ін.) наголошується на особливій важ-
ливості формування здоров’я особистості через освіту.

Не викликає сумніву, що в розв’язанні цих за-
вдань пріоритетне значення має ефективність вико-
ристання здоров’язберігаючих технологій у процесі 
навчання й виховання учнів.

Аналіз психолого-педагогічних джерел 
(М.Безруких, Е.Вайнер, Г.Зайцев, О.Іонова, Е.Казін, 
Г.Серіков, Н.Сократов та ін.) [1-4, 6, 9, 10] свідчить про 
те, що проблема застосування здоров’язберігаючих 
освітніх технологій досліджується науковцями.

Так, під здоров’язберігаючими освітніми тех-
нологіями в науковій літературі розуміється сукуп-
ність засобів, методів, форм, прийомів організації, 
проведення, управління навчально-виховного про-
цесу, спрямованих на забезпечення ефективнос-
ті здоров’язбереження учнів. Основними групами 
здоров’язберігаючих освітніх технологій є технології 
організації навчального процесу, технології організа-
ції пізнавальної діяльності учнів, технології виховної 
роботи, предметні технології та ін. [4]

Водночас у психолого-педагогічний літературі 
відсутній системний аналіз, присвячений вимогам до 
використання здоров’язберігаючих технологій

Робота виконана відповідно до плану НДР 
Української інженерно-педагогічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є висвітлення основних вимог, 

що висуваються до використання здоров’язберігаючих 
освітніх технологій.

Результати дослідження. 
З опорою на наукові джерела [1, 2, 4, 5, 7-10], 

власний педагогічний досвід нами виділено основні 
вимоги до використання здоров’язберігаючих техно-

логій як в організації навчально-виховного процесу, 
так і в засвоєнні учнями змісту освіти, а саме: ура-
хування індивідуально-психологічних особливостей 
учнів; стимулювання вихованців до активного про-
живання й осмислення знань, до діяльності творчого 
характеру; запобігання виникнення факторів ризику 
здоров’я учня, забезпечення адекватного відновлен-
ня його сил; сприяння задоволенню пізнавальних по-
треб, формуванню мотивації навчання; особистісно-
професійна готовність педагога до здійснення 
здоров’язбереження учнів.

Розглянемо це детальніше.
Так, урахування індивідуально-психологічних 

особливостей учнів передбачає наявність різних про-
грам, підручників, дидактичних матеріалів, які дозво-
ляють індивідуалізувати процес навчання; постійний 
систематичний аналіз і оцінку способів проробки 
учнями програмного матеріалу; створення на кожно-
му занятті умов для вільного вибору видів і способів 
роботи.

Досить важливим аспектом організації побудо-
ви індивідуальної траєкторії навчання є опора на до-
свід, знання, вміння і навички учнів. У цьому плані 
педагогу важливо мати інформацію про існуючі зна-
ння і досвід учнів; розвивати те, що вони вже вміють 
і знають (адже найкраще засвоюються ті знання, які 
пов’язані з уже існуючим досвідом); надавати учням 
можливість обміну досвідом.

Не меншу значущість має надання учню сво-
боди вибору діяльності, що дозволяє йому самому 
планувати роботу і час, самостійно виконувати по-
ставлене педагогом завдання, а отже, вчить брати на 
себе відповідальність за отриманий результат. Наяв-
ність різних варіантів виконання завдання дозволяє 
учневі виявляти свою індивідуальність у власній на-
вчальній діяльності й тим самим робить її особистіс-
но значимою.

Стимулювання вихованців до активного про-
живання й осмислення знань, до діяльності творчого 
характеру. Одним з ефективних шляхів розв’язання 
цієї проблеми є створення умов для повного занурен-
ня учня у процес навчання.
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Відомо, що учні краще й з більшим захоплен-
ням навчаються тоді, коли вони є учасниками навчаль-
ного процесу, а не лише спостерігачами. Захопленості 
навчальною діяльністю сприяє використання різнома-
нітних форм і методів, які залучають не лише інтелект 
людини, а й її емоції – інтерактивних вправ і методів, 
побудованих на міжособистісному спілкуванні (ро-
льових і ділових ігор, дискусій, обговорень, тренінгів 
та ін.). 

Саме міжособистісне спілкування здатне ство-
рювати комфортне освітнє середовище, відповідний 
клімат, який б заохочував і спонукав до плідної вза-
ємодії й взаємодовіри. Це сприяє розвитку відчуття 
безпеки, дає змогу учню через позитивний зворотний 
зв’язок краще пізнати інших учасників навчального 
процесу. 

Запобігання виникнення факторів ризику 
здоров’я учня, забезпечення адекватного відновлення 
його сил. Серед факторів ризику здоров’я найважли-
вішими є інформаційні перевантаження й розумове 
стомлення. Психічне й фізичне здоров’я людини без-
посередньо залежить від її працездатності, а хронічна 
втома викликає різні порушення здоров’я.

Розв’язанню проблеми запобігання виникнення 
втоми, забезпеченню адекватного відновлення фізич-
них і психічних сил учнів сприяє організація навчаль-
ного процесу на основі врахуванням динаміки працез-
датності людини протягом навчального заняття, дня, 
тижня, року; змін довільної та емоційної активності, 
чергування періодів активності й розслаблення, змін 
видів і форм навчальної діяльності; залучення оздо-
ровчого впливу рухової активності та естетично-
практичної діяльності з елементами мистецтва (музи-
ка, живопис, ліплення, хореографія, театр та ін.).

Сприяння задоволенню пізнавальних потреб, 
формуванню мотивації навчання. 

Очевидно, що наявність навчальної мотивації є 
значущим аспектом збереження здоров’я учнів у пе-
дагогічному процесі. Мотивація є рушієм навчання, 
позитивним рухом, потягом до задоволення усвідом-
лених або неусвідомлених потреб. 

Зміцнення мотивації учнів вимагає від педагога 
знання справжніх потреб вихованців, створення мож-
ливостей для їх актуалізації й задоволення.

Формуванню мотивації учня сприяє також 
усвідомлення ним успішності навчання. Досягнення й 
успіхи учнів потребують постійного схвалення. Важ-
ливим моментом в усвідомленні успішності навчання 
є також підбір завдань, що передбачає високу ймовір-
ність досягнення успіху, мінімальний ризик поразки 
учня.

При цьому учні не повинні порівнюватися між 
собою. Педагогу слід розуміти, що порівняння з інши-
ми людьми, побудоване на стереотипі (часто неусві-
домленому) загальної рівності можливостей і здібнос-
тей, негативно впливає на стосунки людей, викликає 
заздрість до сильних, зневагу до слабких, підозру до 
всіх, веде до непотрібної й руйнівної для особистості 
змагальності, до емоційної ізоляції, обмежує можли-

вість учнів отримувати задоволення від навчання та 
бути впевненим. 

Учень має змагатися із самим собою, щоб у 
нього було відчуття контролю над процесом свого на-
вчання. Саме це є основою зміцнення мотивації на-
вчання й особистісного зростання учня. Для цього 
учнів необхідно вчити самооцінці досягнень, виділен-
ню еталонів і критеріїв самооцінки.

Зрозуміло, що реалізація здоров’язберігаючих 
технологій вимагає відповідної особистісно-
професійної готовності педагога до здійснення 
здоров’язбереження учнів.

Особливо відмітимо, що ефективність викорис-
тання здоров’язберігаючих технологій несумісна зі 
взаємодією педагога з учнями, яка  базується на домі-
нуванні авторитарного стилю, на суб’єкт-об’єктному 
характері стосунків.

Забезпечення збереження й зміцнення здоров’я 
учнів у процесі навчання й виховання передбачає 
суб’єкт-суб’єктний характер взаємин учасників пе-
дагогічного процесу, тобто реалізацію фасилітуючої 
взаємодії «педагог-учень».

Термін «фасілітатор» (від англ. facilitate – спри-
яти, допомагати, полегшувати, просувати) означає: 
помічник, той, хто сприяє пробудженню внутрішніх 
потенцій людини, її інтересів, мотивів, волі до на-
вчання, допомагає особистості в її власному пошуку 
і самопізнанні.

У сучасних гуманістичних школах (К.Роджерс, 
Р.Штайнер та інші) педагог виступає саме з позиції 
фасілітатора, тобто виходить з ролі «носія й переда-
вача знань» і ставить у цю роль учня. Таким чином, 
особистісний досвід учня стає не менш важливим, 
ніж досвід педагога, котрий не дає готових знань, а 
спонукає учня до самостійного пошуку, до відкриття 
й розширення власних можливостей.

Фасилітуюча взаємодія як основа створен-
ня доброзичливих, поважних, діалогових взаємин 
«педагог-учень» є запорукою запобігання виникнення 
непорозумінь, конфліктних ситуацій і конфліктів між 
учасниками педагогічного процесу, навчальних стре-
сів і дидактогеній (психічних травм, джерелом яких 
є педагог, його неповажне, упереджене ставлення до 
учня). 

Атмосфера відкритості, підтримки, співпере-
живання, теплих людських стосунків стимулює роз-
виток інтересу й любові учня до навчання, сприяє 
формуванню в особистості творчого мислення, ем-
патійного розуміння, емоційної реактивності, а отже, 
всіляко підтримує й зміцнює учнівське здоров’я.

Висновки.
Таким чином, основними вимогами до вико-

ристання здоров’язберігаючих технологій у процесі 
навчання й виховання є: урахування індивідуально-
психологічних особливостей учнів; стимулювання 
вихованців до активного проживання й осмислення 
знань, до діяльності творчого характеру; запобігання 
виникнення факторів ризику здоров’я учня, забезпе-
чення адекватного відновлення його сил; сприяння 
задоволенню пізнавальних потреб, формуванню мо-
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тивації навчання; особистісно-професійна готовність 
педагога до здійснення здоров’язбереження учнів.

Перспективами подальшого дослідження може 
бути обґрунтування сутності та структури готовності 
педагога до використання здоров’язберігаючих освіт-
ніх технологій у професійній діяльності.
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АДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ КРОВООБІГУ М’ЯЗІВ ГОМІЛОК У ПРЕДСТАВНИКІВ 
ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

Майданюк О.В.
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

1

Анотація. Наведені дані щодо кровообігу м’язів гомілок у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в швидкісно-силових видах 
легкої атлетики (стрибки, спринт). Встановлено, що довгострокові адаптаційні перебудови кровообігу м’язів гомілок супроводжуються 
збільшенням кровопостачання даної судинної ділянки. В залежності від спеціалізації та рівню кваліфікації спортсменів встановлені ві-
рогідні відмінності кровопостачання м’язів гомілок.
Ключові слова: адаптація, м’язовий кровообіг, швидкісно-силові види спорту.
Аннотация. Майданюк Е.В. Адаптационные изменения кровообращения мышц голени у представителей скоростно-силовых ви-
дов спорта. Представлены результаты исследований кровообращения мышц голени у квалифицированных спортсменов, специализирую-
щихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики (прыжки, спринт). Установлено, что долгосрочные адаптационные перестройки кровоо-
бращения мышц голени сопровождаются увеличением кровоснабжения данного сосудистого региона. В зависимости от специализации и 
квалификации спортсменов выявлены достоверные различия кровоснабжения мышц голени.
Ключевые слова: адаптация, мышечный кровоток, скоростно-силовые виды спорта.
Annotation. Maidanuyk E.V. Adaptive modifi cations of a circulation of muscles of an anticnemion at representatives of velocity force kinds 
of sports. Adaptive shifts of muscles blood supply of the lower extremities at elite athletes which specialized in kind of sports with demonstration 
of speed and strength performance. It was established; that in the result of the long-term adaptation at elite athletes the muscles blood supply of the 
lower extremities is increase. It was shown that the muscle blood supply of the lower extremities of the athletes is differ depends from the qualifi ca-
tion and specialization.
Keywords: adaptation, muscular hemodynamic, speed, strength. 
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Вступ. 
Процеси термінової та довготривалої адаптації 

судин м’язів реалізуються на основі місцевих, гумо-
ральних і нервових впливів. В наслідок цих впливів 
змінюється тонус артеріальних судин, що в свою чер-
гу впливає на об’єм крові, що надходить до м’язів. 
Зміна тонусу прекапилярних сфінктерів (артеріол) 
впливає на кількість та загальний поперечний перетин 
капілярів, що функціонують, а стан та кількість актив-
них капілярних судин впливають на трансмуральний 
транспорт речовин. Морфо-функціональні перебудо-
ви системи периферичного кровообігу спрямовані на 
адекватне забезпечення киснем, макроергами під час 
скоротливої діяльності м’язів та компенсацію витра-
чених під час роботи пластичних і енергетичних ре-
сурсів скелетних м'язів.

Збільшення об’єму міофібріл та поява нових 
міофібріл супроводжується збільшенням кількості 
мітохондрій в міофібрілах а також певними морфо-
функціональними змінами системи кровообігу м’язу 
[2, 4-6]. Так, за результатами досліджень [1] у пред-
ставників швидкісно-силових видів спорту (ковза-
нярський спорт та ін.) розвиток гіпертрофії м’язових 
волокон супроводжувався збільшенням кількості 
м’язових капілярів. В наслідок чого значно збільшу-
ється щільність капілярів активних м’язів в порівнян-
ні з нетренованими людьми того ж віку, але не дося-
гає рівня, притаманного представникам видів спорту, 
пов’язаних із проявом витривалості.

Проте, якщо гіпертрофія не супроводжується 
розвитком відповідної васкулярізації спеціальна пра-
цездатність може суттєво знижуватись. Зменшення 
кровопостачання м'язів супроводжується істотним 
прискоренням розвитку втоми, погіршенням живлен-
ня і постачання м'язу кисню, повільнішим виведен-
ням кінцевих продуктів метаболізму, накопиченням 
токсичних речовин. Крім того, в м'язах відбувається 
уповільнення метаболічних процесів, оскільки по-
верхня м'язової клітини, через яку здійснюється обмін 
речовин, при гіпертрофії збільшується повільніше, 
ніж її об'єм [1, 6, 7]. Таким чином, значна гіпертро-
фія може призводити до сповільненого відновлення 

м'яза після роботи, погіршенню таких якостей, як 
швидкість та витривалість, підвищенню ризику трав-
матизації спортсмена. До того ж розвиток сполуч-
нотканинних утворень відбувається повільніше ніж 
збільшення маси м'язів, і підвищене навантаження на 
них, обумовлене збільшенням сили гіпертрофованих 
м'язів, є додатковим чинником травматизації, особли-
во у спортсменів, які спеціалізуються в швидкісно-
силових видах.

Дослідження виконано в рамках наукової теми 
2.4.10. „Адаптація периферичного кровообігу квалі-
фікованих спортсменів різних спеціалізацій” зведено-
го плану науково-дослідної роботи у галузі фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - дослідження адаптаційних 

перебудов кровообігу м’язів гомілок у кваліфікова-
них спортсменів, які спеціалізуються в швидкісно-
силових видах спорту.

Методи та організація дослідження
Кровообіг м’язів гомілок спортсменів, дослі-

джувався за допомогою методу реовазографії (ReoCom 
Mediс ХАІ). Реєстрували і розраховували основні ге-
модинамічні показники: дікротичний індекс (ДКІ, %), 
діастолічний індекс (ДСІ, %) – які характеризують рі-
вень тонічної напруги артеріол та венул; тонус артерій 
великого діаметру (ТАВД, у.о.), тонус артерій малого 
та середнього діаметру (ТАСД, у.о.), пульсовий об’єм 
крові (ПОК, мм3), хвилинний об’єм крові (ХОК, мм3 

· мин-1), питоме кровонаповнення (ПК/Н, %), а також 
деякі інші. За допомогою методу системної кардіоге-
модинаміки реєстрували ударний об’єм крові (УОК, 
мл) та розраховували відсоток ударного об’єму крові, 
що надходить до м’язів гомілок (% від УОК).

Дослідження провадилось за участю квалі-
фікованих спортсменів (n=62), які спеціалізуються 
в швидкісно-силових видах легкої атлетики: спринт 
(n=31, в тому числі 9 майстрів спорту міжнародного 
класу, 22- майстрів спорту, серед них 13 жінок і 18 
чоловіків); стрибки (n=31, в тому числі 3 заслужених 
майстра спорту, 11 майстрів спорту міжнародного 
класу, 7- майстрів спорту, 10 – кандидати в майстри 
спорту, серед яких 21 жінка та 20 чоловіків.
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Досліджування здійснювались як в лабора-
торних умовах (на базі ДНДІФКіС), так і в межах 
навчально-тренувальних зборів.

Отримані дані оброблялись за допомогою ме-
тодів математичної статистики. Розраховувались такі 
статистичні параметри як: середнє арифметичне зна-
чення (X ), похибка середнього (± m),  коефіцієнт пар-
ної кореляції Браве-Пірсона; вірогідність відмінностей 
розраховувалась за критерієм Стьюдента (р≤0,05).

Результати дослідження та їх обговорення
В результаті дослідження основних складових 

кровообігу м’язів нижніх кінцівок (тонус судин різно-
го діаметру та рівень кровопостачання) у спортсменів, 
які спеціалізуються в швидкісно-силових видах спорту 
(стрибки, спринт) встановлені статеві відмінності кро-
вообігу м’язів гомілок. Так у чоловіків рівень крово-
постачання даної судинної ділянки вірогідно (р≤0,05) 
перевищує кровопостачання у жінок (в середньому на 
19,5 %): пульсовий об’єм крові, що надходить до м’язів 
правої та лівої гомілки у чоловіків становить – 7,4 - 6,9 
мл, у жінок - 5,7 - 5,8 мл. Заслуговує на увагу той факт, 
що середні значення відсотку ударного об’єму крові, 
що надходить до м’язів гомілок у чоловіків також пе-
ревищують середні значення даного показника у жі-
нок: відповідно 8,1-7,8 % та 7,2 - 6,9 %. 

Цей факт пояснюється більшою кількість 
м’язових волокон (за даними Д.Л. Костіла 79% у чо-
ловіків і 69% у жінок) і їх більшою (за даними Д.Л. 
Костіла більш ніж 80000 мкм2 у чоловіків і приблизно 
45000 мкм2 у жінок) саме у чоловіків. Як відомо, капі-
лярізованість м’язових волокон (абсолютна кількість 
м’язових капілярів) лімітується кількістю м’язових 
волокон (одне м’язове волокно живиться 5-7 капіля-
рами) [2, 3].

Аналіз отриманих даних також дозволив ви-
явити відмінності кровопостачання м’язів гомілок з 
залежності від спеціалізації спортсменів. Виявлено 
вірогідно (р≤0,05) вищий рівень кровопостачання у 
представників легкоатлетичних стрибків в порівнянні 
зі спортсменами, які спеціалізуються в спринті. Так 

пульсовий об’єм крові, що надходить до м’язів гомі-
лок, у представників стрибків становить в середньому 
7,8 мл (права гомілка) та 7,3 мл (ліва гомілка), в той 
час як у представників спринту – 5,74 мл та 5,75 мл, 
відповідно правої та лівої гомілок (рис. 1). 

Поруч із зазначеним, характерною особливіс-
тю адаптаційних перебудов кровообігу м’язів гомілок 
у представників легкоатлетичних стрибків є асиме-
трія кровопостачання литкових м’язів, яка становить 
в середньому – 5 %. Слід зазначити, що за даними по-
передніх досліджень, присвячених виявленню адапта-
ційних перебудов кровообігу м’язів нижніх кінцівок 
у представників циклічних видів спорту, подібної 
асиметрії виявлено не було. Даний факт обумовлений 
спеціалізацією спортсменів: у переважній більшості 
випадків права нога - поштовхові, а ліва – махова.

Зазначена асиметрія кровопостачання литко-
вих м’язів змінюється протягом річного макроциклу 
підготовки: найбільша на передзмагальному періо-
ді - в середньому становить 15,2 %, на спеціально-
підготовчому - 7,2 %, найменша – на початку підго-
товчого періоду – 5,5 %.

З метою дослідження довгострокових адапта-
ційних перебудов м’язового кровообігу у представ-
ників швидкісно-силових видів спорту в залежності 
від рівню кваліфікації в межах даного дослідження 
проведено зіставлення величин показників кровообі-
гу м’язів гомілок у кандидатів в майстри спорту (1) із 
більш досвідченими: майстри спорту, майстри спорту 
міжнародного класу та заслужені майстри спорту (2) 
(табл. 1).

Як видно з даних, представлених в таблиці 1, у 
більш досвідчених спортсменів (майстри спорту, май-
стри спорту міжнародного класу та заслужені майстри 
спорту) вірогідно більший рівень кровопостачання 
м’язів гомілок (р ≤ 0,05). Так, в середньому у більш 
кваліфікованих спортсменів пульсовий об’єм крові, що 
надходить до м’язів гомілок більший на 41 % (поштов-
хової ноги) та на 22 % (махової ноги) ніж у кандидатів 
в майстри спорту. Поруч із зазначеними особливостя-

Рис.  1 Величини пульсового об’єму крові, що надходить до м’язів гомілок, у представників швидкісно-
силових видів спорту (n=62).

Умовні позначення:        - права ,   - ліва гомілка. Ч- чоловіки, Ж – жінки.
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ми, асиметрія кровопостачання поштовхової та махо-
вої ноги у представників легкоатлетичних стрибків та-
кож відрізняється в залежності від рівня кваліфікації: 
у більш кваліфікованих спортсменів кровопостачання 
поштовхової ноги в середньому на 7 % перевищує кро-
вопостачання махової, в той же час як у кандидатів у 
майстри спорту – асиметрія кровопостачання більш 
виражена, та становить в середньому 20,7%.

Слід зазначити той факт, що величини тонусу 
артерій великого (ТАВД у.о.) та середнього діаметру 
(ТАСД, у.о.) у представників швидкісно-силових видів 
спорту також відрізняються в залежності від рівню 
кваліфікації: у більш кваліфікованих спортсменів 
вірогідно (р≤0,05) вищий тонус артерій ніж у 
кандидатів у майстри спорту. Даний факт відзначають 
і інші автори [1, 4, 5, 8] вважаючи що наявність 
саме таких адаптаційних перебудов судин м’язів у 
представників швидкісно-силових видів, забезпечує 
стан відповідної готовності до роботи, яка буде вико-
нуватись з максимально можливим зусиллям та в ко-
роткий термін часу.

Висновки. 
Встановлено, що довгострокові адаптаційні пере-1. 
будови кровообігу м’язів гомілок у представників 
швидкісно-силових видів спорту супроводжують-
ся збільшенням кровопостачання даної судинної 
ділянки. Виявлені статеві відмінності: у чоловіків 
рівень кровопостачання литкового м’язу вірогід-
но (р≤0,05) перевищує кровопостачання даної су-
динної ділянки у жінок на 17,5 правої та на 16,6 
% лівої гомілки.
Виявлено вірогідно (р≤0,05) вищий рівень кро-2. 
вопостачання у представників легкоатлетичних 
стрибків в порівнянні зі спортсменами, які спеці-
алізуються в спринті. Так пульсовий об’єм крові, 
що надходить до м’язів гомілок, у представників 
стрибків становить в середньому 7,8 мл (права 
гомілка) та 7,3 мл (ліва гомілка), в той час як у 
представників спринту – 5,74 мл та 5,75 мл, від-
повідно правої та лівої гомілок.

Характерною особливістю кровообігу м’язів гомі-3. 
лок у спортсменів високої кваліфікації, які спеці-
алізуються в легкоатлетичних стрибках, є наяв-
ність асиметрії кровопостачання м’язів гомілок.
Встановлено, що у більш кваліфікованих спортс-4. 
менів (МС, МСМК, ЗМС) кровопостачання 
м’язів гомілок більше, в той же час асиметрія 
кровопостачання менша ніж у кандидатів у май-
стри спорту.
В майбутньому, для з’ясування значущості 

адаптаційних перебудов м’язового кровообігу для 
збереження та подальшого підвищення спеціальної 
працездатності у спортсменів високої кваліфікація, 
які спеціалізуються в швидкісно-силових видах спор-
ту, планується зіставлення результатів тестування спе-
ціальної працездатності із результатами дослідження 
адаптаційних перебудов м’язового кровообігу.
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Таблиця 1
Середні величини (Х±m) показників кровообігу м’язів гомілок у спортсменів різної кваліфікації, які 

спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках (n = 31).
Гемодинамічні показники 1 (n=21)** 2 (n=10)

Тонус артерій великого діаметру, ТАВД, у.о. П* 0,53±0,08 0,8±0,03
Л 0,54±0,07 0,85±0,03

Тонус артерій середнього діаметру, ТАСД, у.о П 0,4±0,06 0,56±0,01
Л 0,4±0,03 0,56±0,01

Дікротичний індекс, ДКІ, % П 22,1±2,5 25,5±2,5
Л 21,6±1,8 22,7±6,5

Діастолічний індекс, ДСІ, % П 49,2±2,6 39,8±3,4
Л 48,8±1,9 35,5±3,9

Питоме кровонаповнення, ПК/Н, % П 0,05±0,007 0,11±0,004
Л 0,066±0,009 0,103±0,004

Пульсове кровонаповнення, ПОК, мл П 4,6±0,8 7,9±0,3
Л 5,8±0,9 7,4±0,3

Хвилинне кровонаповнення, ХОК, мм3·хв-1 П 242,0±23,7 513,0±19,2
Л 305,1±31,0 476,2±17,07

Умовні позначення: *П- права - , Л – ліва гомілка, **1- кандидати в майстри спорту, 2 - майстри спорту, май-
стри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Мамери Фарид
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

1

Аннотация. Раскрыты психолого-педагогические аспекты воспитания студентов-иностранцев средствами физкультурно-массовой рабо-
ты: психологическая комфортность, оптимистичность процесса воспитания, укрепление у студента-иностранца веры в себя и свои воз-
можности. Показано значение физкультурно-массовой работы в развитии у студентов способности к общекультурному выражению, что на 
практике означает формирование потребности ориентации и самоорганизации в распознании подлинных ценностей.
Ключевые слова: студенты-иностранцы, физическое воспитание, физкультурно-массовая работа.
Анотація. Мамері Фарид. Деякі психолого-педагогічні аспекти виховання студентів-іноземців засобами фізкультурно-масової ро-
боти. Розкрито психолого-педагогічні аспекти виховання студентів-іноземців засобами фізкультурно-масової роботи: психологічна ком-
фортність, оптимістичність виховного процесу, зміцнення віри студента у власні сили. Показано значення фізкультурно-масової роботи в 
розвитку у студентів здібності до загальнокультурного вираження, що на практиці означає формування потреби орієнтації самоорганізації 
в розпізнаванні цінностей.
Ключові слова: студенти-іноземці, фізичне виховання, фізкультурно-масова робота.
Annotation. Mameri Farid. Some psychological pedagogical aspects of education of students of aliens remedies of sports mass operation. 
Psychological pedagogical aspects of education of students-aliens are disclosed by remedies of sports mass operation: psychological comfort, opti-
mistic process of education, solidifying at the student-alien of belief in and the possibilities. The signifi cance of sports mass operation in develop-
ment at students of ability to common cultural expression is exhibited, that in practice means shaping need of orientation and self-organizing in a 
recognition of original worth.
Keywords: students-aliens, physical training, sports mass operation.
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Введение. 
Изменения в современной общественной жиз-

ни отразились на состоянии воспитательной работы 
в высших учебных заведениях. Приходится конста-
тировать, что в процессе реформирования высшего 
профессионального образования была разрушена тра-
диционная система воспитания студенческой молоде-
жи; деформированы организационно-педагогические 
основы воспитательной работы; ликвидированы раз-
личные общественные молодежные движения, объ-
единения, клубы и другие организационные формы 
физкультурно-массовой работы, организации воспи-
тания студенческой молодежи в духе интернациона-
лизма и поликультурности.

Активизация учебного труда при возрастающих 
умственных нагрузках требует оздоровления условий 
учебы студентов. Физическое воспитание обеспечива-
ет расширение и совершенствование образовательной 
и методической подготовленности студентов в обла-
сти физического воспитания, в подготовке к будущей 
производственной работе. Аксиоматично значение 
физического воспитания в развитии психических про-
цессов молодых людей [1]. 

Среди проблем в сфере физического воспита-
ния студентов-иностранцев наиболее актуальными, 
на наш взгляд, являются следующие: отсутствие в 
сфере высшего образования четкой продуманной мо-
лодежной политики, направленной на поликультур-
ное воспитание; насаждение в средствах массовой 
информации своеобразной молодежной субкультуры, 
пропаганды насилия и цинизма, подрывающих фун-
дамент воспитательной системы общества, практиче-
ски не соответствующей ни одной из ментальностей; 
недооценка важности целенаправленного развития у 
студентов чувства ответственности, потребности в 
саморазвитии, самообразовании, самовоспитании как 
определяющих условий их личностного и профессио-
нального совершенствования; межличностная разоб-
щенность в коллективах студентов, увеличивающаяся 
изоляция факультетов друг от друга; утрата традиций 
культурной, спортивной и творческой жизни вуза.

Решение этих проблем, а также актуальная не-
обходимость качественного улучшения системы вос-
питания студенческой молодежи требуют научного 
обоснования психолого-педагогических аспектов вос-
питательного процесса в вузе.

Поиск путей совершенствования воспитания 
студенческой молодежи для многих отечественных 
и зарубежных ученых всегда представлял большой 
интерес. Наиболее результативными, имеющими 
особую научную значимость, являются комплекс-
ные исследования, проведенные Б.Г.Ананьевым, 
С.И.Архангельским, К.А.Альбухановой-Славской, 
Г.А.Бордовским, А.С.Горшковым, Н.В. Кузь-
миной, А.С.Макаренко, Л.С.Рубинштейном, 
В.А.Сухомлинским, К.Д.Ушинским, С.Т.Шацким, Д.И. 
Фельдштейном, В.А.Якуниным. В современных усло-
виях возникла острая потребность перехода от тради-
ционно сложившихся схем воспитательного процесса 
в вузе к инновационному, социально-личностному, 
соответствующего особенностям развития совре-
менной психологии. В этой связи, одним из важней-
ших путей совершенствования воспитания студен-
тов вузов является целенаправленное применение в 
воспитательных целях богатого арсенала средств и 
методов физкультурно-массовой работы, которая по-
зволяет гармонизировать адаптацию и аккомодацию 
студентов-иностранцев в учебном процессе.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В данной статье раскрыты некоторые аспек-

ты психолого-педагогических особенностей влияния 
физкультурно-массовой работы студентов на их инди-
видуальные и групповые характеристики.

Результаты исследования. 
Как известно, воспитание физических качеств 

основывается на постоянном стремлении сделать 
сверх возможное для себя, удивить окружающих сво-
ими возможностями. Но для этого со времени рожде-
ния нужно постоянно и ругулярно выполнять прави-
ла правильного физического воспитания. Основным 
этапом в воспитании этих качеств является образова-
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тельный период в жизни человека (7-25 лет), в течение 
которого происходит закрепление нужного учебного 
материала для его дальнейшего применения в жизни 
(высокопроизводительному труду) [2].

Главная специфическая особенность воспита-
тельной деятельности взрослого человека заключа-
ется в том, что освоение новых знаний происходит 
на основе практического к ним отношения. Знание, 
которое осваивается студентом, оценивается им, пре-
жде всего, как средство решения проблем и задач, воз-
никающих в ходе практической деятельности. Спе-
циалисты в обучении и воспитании студентов видят 
в этом важные отличительные детали: ведущая роль 
в процессе воспитания сохраняется за самим студен-
том, воспитание – это совместная деятельность субъ-
ектов образовательного процесса (С.И. Змеев, 1995). 
В.Г. Воронцова (1997) выделяет 5 специфических 
характеристик студента: 1) осознает себя самостоя-
тельной, самоуправляемой личностью; 2) обладает 
запасом жизненного (бытового), профессионального 
и социального опыта, который становится все более 
важным источником воспитания его самого и его со-
курсников; 3) исходит из стремления в своей готов-
ности с помощью учебы решить жизненно важные 
проблемы и достичь конкретных целей; 4) стремится 
к безотлагательной реализации полученных знаний, 
умений, навыков и качеств; 5) зависит в значительной 
мере в своей деятельности от временных, простран-
ственных, бытовых, профессиональных, социальных 
факторов (условий) [3].

Использование средств и форм физкультурно-
массовой работы в воспитании студентов-иностранцев 
обосновано следующими моментами: психологическая 
комфортность – позитивное общение всех студентов, 
оптимистичность процесса воспитания, укрепление 
у студента-иностранца, нередко страдающего различ-
ными комплексами, веры в себя и свои возможности.

Физическая культура как вид общечеловече-
ской культуры тесно взаимосвязан и с материальной, 
и с духовной культурой. С материальной культурой 
физическая культура связана самим процессом дви-
гательной деятельности, являющимся ее главным со-
держанием, результаты которого материализуются в 
физических качествах (В.М. Выдрин, 1988). Наряду 
с этим, она требует специальной материальной базы 
– спортивных залов, дворцов спорта, инвентаря, обо-
рудования и т.п. [4].

Практика физкультурного движения, 
физкультурно-массовой работы дала достаточно мно-
го примеров того, как забота о внедрении физической 
культуры молодежи сопровождалась положительными 
социально-экономическими эффектами (М.М. Бака и 
др., 1983; Л.Н. Нифонтова, 1988; В.И. Виленский, 
1991; В.П. Правосудов, 2000 и др.) [5]. Массовые физ-
культурные и спортивные мероприятия способствуют 
развитию у студентов способности к общекультурно-
му выражению, что на практике означает формирова-
ние у них потребности в широкой культурной инфор-
мации и знаниях, приобретение умений и способов 
социальной ориентации и самоорганизации в распо-
знании подлинных и мнимых ценностей и т.д. (И.М. 

Быховская, 1997) [6]. 
В сфере физической культуры и ее видов скла-

дываются своеобразные формы общения студентов – 
представителей разных национальностей, принимаю-
щих вид игры патриотического характера. Игра как 
специфическая форма общения молодежи преследует 
цель физического и духовного развития личности. 
Отсюда игра есть подлинная культурная ценность, 
способствующая укреплению контактов между людь-
ми не только на социальном, но и на биологическом 
уровне. Весьма актуальным являются условия и воз-
можности, создаваемые в процессе массовых занятий 
физической культурой и спортом, для формирования 
у студентов навыков межличностного общения и кол-
лективного взаимодействия.

Массовые оздоровительные, физкультурные и 
спортивные мероприятия направлены на широкое при-
влечение студенческой молодёжи к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, на укрепление 
здоровья, совершенствование физической и спортив-
ной подготовленности студентов. Они организуются 
в свободное от учебных занятий время, в выходные и 
праздничные дни, в оздоровительно-спортивных ла-
герях, во время учебных практик, лагерных сборов, в 
студенческих строительных отрядах. Эти мероприя-
тия проводятся спортивным клубом вуза на основе 
широкой инициативы и самодеятельности студентов, 
при методическом руководстве кафедры физического 
воспитания и активном участии профсоюзной орга-
низации вуза.

В основе предложенной Т.Т. Джамгаровым 
(1979) психологической классификации видов спорта 
и соревновательных упражнений в качестве критерия, 
по которому сравниваются, а затем группируются из-
учаемые объекты, избрано взаимодействие спортсме-
нов [7]. Оно проявляется в двух основных формах: по 
отношению к противнику - в форме противоборства 
(соперничества), по отношению к партнерам – в фор-
ме взаимосодействия (сотрудничества). Отличаясь от 
отношений противоборства, конфликтности, соперни-
чества, свойственных взаимодействию противников, 
отношения между взаимосодействующими партнера-
ми направлены на объединение усилий для достиже-
ния общей цели спортивной победы.

Несмотря на то, что исследования В.А. Щего-
лева (1999) убедительно показывают, что решающим 
фактором воспитания является не характер спортивно-
технического взаимодействия, а уровень педагогиче-
ского руководства, приводящий к возникновению или, 
напротив, отсутствию коллективистских отношений в 
команде вне зависимости от специфики вида спорта, 
все же нельзя не учитывать, что большая взаимосвязан-
ность участников деятельности, интенсивность их об-
щения приводят к значительной эмоциональной насы-
щенности контактов, что, по мнению В.К.Бальсевича, 
Л.И.Лубышевой (1995), способствует при правильном 
педагогическом руководстве формированию необхо-
димых нравственных отношений в студенческом кол-
лективе [8; 9]. При этом создаются психологические 
условия для перехода формируемых отношений в лич-
ное, субъективное, т.е. их интериоризация. Становясь 
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характерными чертами личности, они впоследствии 
могут переноситься ею в новую социальную среду, 
способствуя быстрой и успешной адаптации к новым 
условиям. В то же время наблюдения показывают, что 
имеют место факты нежелательного влияния приоб-
ретенных в спорте качеств, например, агрессивности, 
чрезмерной мотивации притязаний, которые могут за-
труднять спортсмену контакты с окружающими (М.Я. 
Виленский, 1996) [5].

Наши исследования позволяют сделать вывод, 
что наибольший вклад в создание отношений товари-
щеской взаимопомощи и благоприятной психологиче-
ской атмосферы в студенческих коллективах, как пра-
вило, вносят представители видов спорта с высоким 
уровнем взаимосвязанности участников спортивной 
деятельности, а наименьший - представители индиви-
дуальных видов спорта и спортивных единоборств.

Таким образом, виды физкультурно-массовой 
работы способствуют расширению коммуникативного 
опыта студенческой молодежи. Данный опыт исполь-
зуется с целью своевременного принятия решения, 
согласования совместных действий, предупреждения 
межличностных конфликтов. Повышение эффектив-
ности группового взаимодействия студентов связано 
также и с тем, что за счет непосредственного управ-
ления процессом межличностной коммуникации во 
время рационально организованных физкультурно-
массовых мероприятий происходит оптимизация меж-
личностных связей и нервно-психических состояний 
членов студенческого коллектива, реализуются задачи 
адаптации и ассимиляции студентов-иностранцев.

Массовая физкультурно-спортивная деятель-
ность при одинаковом уровне педагогического управ-
ления создает более благоприятные условия для 
приобретения студентами необходимого психолого-
педагогического опыта, используемого при форми-
ровании коллективного взаимодействия. Массовые 
формы физической культуры, а также виды спорта 
в разной степени содействуют формированию со-
циально значимых качеств личности студентов-
иностранцев, определяющих дифференцированное 
проявление предметно-практической и коммуника-
тивной включенности в решении общеколлективных 
задач. Межличностное взаимодействие и общение в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности об-
условлены, прежде всего, конкретными физическими 
(в том числе соревновательными) упражнениями, реа-
лизация психолого-педагогического потенциала кото-
рых происходит во всех основных видах взаимодей-
ствия - целевом, мотивационном и операциональном.

Необходимый эффект оказывает оптимальное 
педагогическое управление. Наиболее продуктивны-
ми при этом являются методы одобрения, поддержки, 
воспитания ответственности за успешное выполнение 
группового задания. Особо важную роль играет поло-
жительное влияние формального или неформального 
лидера студенческого коллектива. 

Ведущим мотивом в регуляции поведе-
ния студенческой молодежи в условиях значимой 
физкультурно-массовых видов работы является по-
ложительная эмоциональная окраска занятий и общая 

цель - стремление к победе. На фоне такой перестрой-
ки мотивов у студентов часто происходят разительные 
сдвиги в структуре установки. Благодаря этому они не 
затрачивают усилий на подавление импульсных вспы-
шек и отрицательных эмоций, поскольку ориентиру-
ются на позитивные действия, помощь партнерам и 
их поддержку независимо от своей личной симпатии 
или антипатии к ним.

Таким образом, проведенный анализ психолого-
педагогического воздействия физкультурно-массовой 
работы на воспитание студентов свидетельствует о 
высокой ее эффективности. При этом важно отме-
тить, что совместная физкультурно-спортивная дея-
тельность, организованная в интересах укрепления 
студенческого коллектива, не только способствует 
оптимизации межличностного общения и взаимодей-
ствия студенческой молодежи, но и более эффективно 
решает задачи по повышению индивидуального уров-
ня физической подготовленности студентов, совер-
шенствованию их профессионального становления.

В активизации использования студентами 
средств физической культуры очень важна мотиваци-
онная сторона. Оздоровительные мероприятия долж-
ны вызывать «функциональное» удовольствие от их 
выполнения. Постоянно повторяющиеся занятия фи-
зическими упражнениями с постепенно увеличиваю-
щимися нагрузками тем в большей степени становят-
ся потребностью студентов, чем более приятны они 
для них.

Выводы. 
Переход от обязательных форм занятий по фи-

зическому воспитанию к массовым в свободное вре-
мя требует глубокого научно-методического обосно-
вания, учета региональных особенностей, возраста, 
пола, пропускных возможностей имеющейся спор-
тивной базы, выработки дифференцированного под-
хода к студентам. 

Дальнейшей разработки требуют вопросы уче-
та и развития положительных качеств ментальной пси-
хологии студентов-иностранцев в ходе физкультурно-
массовой работы.
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Анотація. Розглянуто загальні інтереси студентів та їх захоплення у вільний час. Проаналізовані дані анкетування студентів університету. 
Виділено зовнішні та внутрішні фактори формування цінностей студентів у сфері фізичної культури та спорту. До зовнішніх факторів від-
носяться: умови життя, матеріальне забезпечення, спосіб життя, режим рухової активності. Внутрішні особистісні фактори відображають 
вплив зовнішніх факторів. Вони можуть оцінюватися як реакція особистості у вигляді мотиву діяльності, зацікавленості, переконливості.
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Аннотация. Марченко О.Ю. Факторы, которые влияют на формирование ценностей студентов в физической культуре. Рассмотре-
ны общие интересы студентов и их увлечения в свободное время. Проанализированы данные анкетирования студентов университета. Вы-
делены внешние и внутренние факторы формирования ценностей студентов в сфере физической культуры и спорта. К внешним факторам 
относятся: условия жизни, материальное обеспечение, образ жизни, режим двигательной активности. Внутренние личностные факторы 
отображают влияние внешних факторов. Они могут оцениваться как реакция личности в виде мотива деятельности, заинтересованности, 
убедительности.
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Вступ.
Фізичне виховання, як учбова дисципліна у 

ВНЗ, має за ціль не тільки вирішувати освітні, оздо-
ровчі та виховні задачі, а й формувати ціннісне від-
ношення до свого здоров’я, здорового способу жит-
тя. Аналізуючи сучасні підходи до розвитку фізичної 
культури на Україні, відзначається пріоритет рухової 
активності, здоровий спосіб життя фактично у відриві 
від особистих якостей людини, не розглядається і не 
враховуються ціннісні орієнтири особистості, фор-
мування її духовної культури, а не лише духовного 
здоров’я. Такий розрив у розумінні фізичної культу-
ри особистості може привести до примусу людини 
дотримуватися нормативів, але тепер вже рухової ак-
тивності, без виховання духовних потреб у пізнанні 
цінностей фізичної культури, самопізнання психофі-
зичних можливостей і здатності рефлексії, розумін-
ня краси людського тіла і рухів, і таким чином самої 
ідентифікації, як частини національної фізичної куль-
тури [7].

Під цінностями фізичної культури «…розумі-
ються особливості складових компонентів культури 
перш за все, свідомість почуттів та поведінки, які 
дозволяють людині задовольнити свої потреби та 
служать орієнтирами соціальної та професійної ак-
тивності, яка направлена на досягнення суспільно-
значущих цілей» [8].

Цінність як поняття, отримало свою розповсю-
дженість у соціології при вивченні особистості та со-
ціальної поведінки. У цінностях втілена значимість 
предметів та явищ соціального середовища для люди-
ни та суспільства [8]. 

У літературі ми знаходимо розподілення цін-
ностей на різні групи. Загальноприйнятим є розподіл 
ціннісного аспекту фізичної культури на матеріальні 
та духовні [4].

Бальсевич В.К. у фізичній культурі виділяє дві 
групи цінностей суспільну та особистісну [1].

Американський вчений М. Рокич при визна-
ченні цінності вказував, що це стійка перевага осо-
бистості або суспільства певного зразку поведінки 

або кінцевого стану, у протилежності іншому типу 
поведінки або стану [3].

У сфері фізичної культури відношення до її 
цінностей виявляється у процесах, станах, власти-
востях, особистості і одночасно своє вираження вони 
знаходять у потребах рухової діяльності, у характе-
рі спортивних інтересів, у рівні цілей та домагань, 
в особливостях взаємовідносин між людьми, що, по 
суті пов’язано з відношеннями людини до цінностей 
фізичної культури [9].

Для виховання і формування цінностей особис-
тої фізичної культури студента необхідні відповідні 
умови організації фізичного виховання і визначення 
його значимого статусу та іміджу в суспільстві. Проте 
вчені відзначають вкрай низький рейтинг цінностей 
фізичної культури в сучасному товаристві пострадян-
ського простору [6].

Дослідження виконано згідно „Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006 – 2010 рр.” Міністерства Украї-
ни з питань сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.2. п. 
„Науково-методичні основи удосконалення викладан-
ня дисципліни „Теорія і методика фізичного вихован-
ня”. Номер держреєстрації 0106U010782. Роль автора 
полягає у визначенні факторів, які впливають на фор-
мування цінностей студентів у фізичній культурі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження, яке було проведено зі сту-

дентами Полтавського університету споживчої ко-
операції України, це визначення факторів, що впли-
вають на формування цінностей фізичної культури 
студентів.

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел, спостереження, психологічне тестування, ан-
кетування, математичний аналіз.

Результати дослідження.
Дослідження, проведені у констатуючому експе-

рименті, виявили індиферентне відношення основної 
маси студентів до занять з фізичного виховання у вузі, 
що призводить до частих пропусків занять (близько 60 
% студентів), відсутності власної цільової установки 
у процесі цих занять, окрім отримання заліку з дис-
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ципліни. Дане положення сприяло більш глибокому 
вивченню потреб, мотивів, інтересів, особистісних і 
типологічних характеристик студентів для з’ясування 
причин їх рухової та соціальної інертності.

Аналіз власних результатів дослідження та да-
них літератури дозволяють відмітити ряд зовнішніх 
та внутрішніх факторів, які впливають на формуван-
ня цінностей студентів у сфері фізичної культури та 
спорту (рис.1). 

До зовнішніх факторів відносяться умови життя 
студентів, які пов’язані не тільки з містом проживання 
(гуртожиток або з батьками), але і матеріальне забез-
печення, так як за рейтингом потреба у забезпеченні 
свого майбутнього, покращення свого матеріального 
становища знаходяться у числі пріоритетних.

Умови життя, матеріальне забезпечення тісно 
пов’язані зі способом життя, тобто з тим, що можуть 
дозволити собі студенти у вільний час – це спілку-
вання з друзями, грати у комп’ютерні ігри, відвідува-
ти дискотеку та заробляти гроші. Заняття спортом, 
пов’язані зі спеціалізацією, яка проводиться безко-
штовно, та з бажанням займатися спортом поза меж-
ами навчального закладу з ціллю удосконалення фор-
ми тіла, покращення здоров’я та підвищення фізичної 
підготовленості.

На формування стійкого позитивного відно-
шення до систематичних занять фізичними вправами, 
як невід’ємної складової способу життя здійснюють 
вплив батьки, школа, в якій юнак навчався 11 років та 
мікросередовище. Любов до занять спортом форму-

ється з дитинства та, згідно дослідженням авторів [2].
Значний внесок вносять вчителя фізкультури, 

організація позакласної та позашкільної роботи з фі-
зичного виховання, батьки, які сприяють (або не спри-
яють) захопленню дітей спортом та дотримання пра-
вил здорового способу життя. Невеликий внесок (до 
10 %) у формуванні інтересу молоді до ЗСЖ вносить 
преса та телебачення.

Вказані фактори є загальним фоном, на якому 
функціонує система фізичного виховання у вузі, і яка 
в більшій мірі може контролюватися, так як має свої 
організаційні та методичні основи. Система фізично-
го виховання студентів у конкретному вузі залежить 
від того міста, яке вона займає в загальній системі 
навчально-виховного процесу. Це виявляється у до-
триманні керівництвом нормативів навчальних го-
дин (4 щотижневі години на фізичне виховання с І 
по IV курси), забезпеченням спортивними спорудами 
згідно програмно-нормативним актам та санітарно-
гігієнічним нормам. Організація процесу фізичного 
виховання, методика проведення занять залежить від 
викладацького складу кафедри, від його педагогічної 
майстерності, від формального (дотримання поло-
жень базової програми) та неформального (творчого, 
варіативного, інноваційного) відношення викладачів 
до своєї діяльності.

Результати дослідження свідчать, що рівень не-
спеціальної фізкультурної освіти студентів є низьким, 
що виявляється у теоретичних знаннях, не сформо-
ваності цінностей індивідуальної фізичної культури, 

Зовнішні фактори
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Рис. 1. Фактори, які впливають на формування цінностей студентів у сфері фізичної культури та спорту.
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неадекватному сприйняттю власного «Я», низькому 
рівню рухової активності і як результат – рівень фі-
зичного здоров’я знаходиться нижче безпечної межі.

Внутрішні особистісні фактори з однієї сторо-
ни відображають вплив зовнішніх і можуть оцінюва-
тися як реакція особистості у вигляді мотиву діяль-
ності, зацікавленості, переконливості, і в той же час, 
як самостійний фактор що впливає на відношення до 
зовнішніх умов, той або іншою формою індивідуаль-
ної відповідної реакції в залежності від типу темпе-
раменту, спрямованості особистості, рівня домагань, 
соціотипу. Останні, з названих особистісних факторів 
є менш регульованими зовнішніми умовами організо-
ваного середовища, так як у своїй фізіологічній основі 
мають вродженні якості нервової системи, але життє-
ві їх прояви можуть бути трансформовані в індивіду-
альний стиль діяльності, у спосіб життя, поведінкові 
реакції через цільові установки, мотиви та формуючі 
цінності.

Порівняльний аналіз досліджуваних показни-
ків особистісних характеристик студентів та їх цінніс-
них орієнтацій в області фізичної культури та спорту 
має відмінності у студентів, які займаються та, які не 
займаються спортом. Це може бути пов’язано як зі 
штучним відбором, так і з впливом способу життя та 
спеціально організованої рухової активності.

У групах студентів, які спортом не займають-
ся, відокремлюється ряд причин, які відносяться до 
різних факторів, що лімітують формування ціннісних 
орієнтацій студентів у сфері фізичної культури та 
спорту. Це:

Недостача уваги до себе;1. 
Незадоволеність у визнанні себе;2. 
Нетерплячість до буденності та однобічності у фі-3. 
зичному вихованні;
Емоційна пригніченість, стрес;4. 
Низька соціальна активність;5. 
Відсутність активної діяльності з досягнення по-6. 
ставленої цілі;
Відсутність варіантів вибору форм занять (органі-7. 
заційних і самостійних);
Відсутність варіантів вибору групи для занять фі-8. 
зичним вихованням за інтересами;
Небажання зовнішньої оцінки своїх здібностей 9. 
(здачі контрольних нормативів), схильність до са-
мооцінки;
Неадекватна оцінка фізичного „Я”;10. 
Неадекватний рівень домагань.11. 

Дані фактори відображають, в більшій мірі, 
потреби, мотиви, емоційний стан та низький рівень 
рухової та соціальної активності студентів, тобто ті 
фактори, які можна врахувати при організації проце-
су фізичного виховання, вносячи до нього відповідні 
корективи.

Засновуючись на положеннях теоретиків 
фізичного виховання, фізична культура розглядається 
як діяльність, направлена на формування самої люди-
ни. Будь-яка діяльність включає в себе ціль, засоби, 
результат і сам процес діяльності, основами якої є 
формуюча ціль, яка лежить поза діяльністю, а у сфері 
людських мотивів, ідеалів, цінностей [4, 5].

Спонукати людину займатися спеціально ор-

ганізованою руховою активністю, яка не пов’язана 
прямо із здобуванням матеріальних благ, необхідних 
для життя, можуть потреби, незадовільні у побуті, 
навчанні, трудовій діяльності, тобто у процесі занять 
спортом можливо реалізувати свої фізичні здібності, 
звернути увагу до себе спортивними досягненнями, 
отримати визнання оточуючих, вдосконалити свою 
фігуру, задовольнити свої амбіції, позбавитися емо-
ційної пригніченості, стресу. Оздоровчий ефект фі-
зичних вправ виявляється у нових відчуттях: відчуття 
„м’язової радості”, „відчуття води”, „відчуття м’яча”. 
При виконанні циклічних вправ виробляється гормон 
гіпофізу – ендорфін (гормон радості), що зменшує 
чуттєвість організму до стресів [4].

Висновки. 
Результати досліджень дозволяють виділити 

ряд зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають 
на формування цінностей студентів у сфері фізичної 
культури та спорту. До зовнішніх факторів відносяться 
умови життя, матеріальне забезпечення, спосіб життя, 
знання в області фізичної культури та спорту, організа-
ція фізичного виховання, умови навчання у вузі, режим 
рухової активності, відношення батьків, відношення 
мікросередовища, преса, телебачення, вплив загаль-
ноосвітньої школи. Внутрішні особистісні фактори з 
однієї сторони відображають вплив зовнішніх факто-
рів та можуть оцінюватися як реакція особистості у 
вигляді мотиву діяльності, зацікавленості, переконли-
вості, та в той же час виступають як самостійний фак-
тор, який впливає на відносини до зовнішніх умов, той 
або іншою формою індивідуальної відповідної реакції 
в залежності від спрямованості особистості, рівня до-
магань, соціотипу, типу темпераменту.

У подальшому дослідженні планується про-
вести анкетування, за результатами якого можна буде 
проаналізувати відношення студентів різних відділень 
до занять фізичним вихованням.
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Анотація. Представлені та проаналізовані результати анкетування студентів. Сформовані групи студентів ІІ курсу (які виявили бажання 
займатися футболом, фітнесом і пауерліфтингом). Студенти, які не обрали вид спорту, займалися за базовою програмою. Розглянута про-
блема визначення рейтингу серед видів педагогічного контролю і самоконтролю студентів. Для утворення оптимальних умов організації 
учбово-виховного процесу необхідно використовувати підхід уникнення факторів, що лімітуються і впливають на відношення студентів 
до цього процесу.
Ключові слова: фізвиховання, відношення, студенти, анкетування, контроль.
Аннотация. Марченко О.Ю. Отношение студентов, которые занимаются и не занимаются спортом к занятиям физическим вос-
питанием. Представлены и проанализированы результаты анкетирования студентов. Сформированы группы студентов ІІ курса (которые 
изъявили желание заниматься футболом, фитнесом и пауэрлифтингом). Студенты, которые не избрали вид спорта, занимались по базовой 
программе. Рассмотрена проблема определения рейтинга среди видов педагогического контроля и самоконтроля студентов. Для образова-
ния оптимальных условий организации учебно-воспитательного процесса необходимо использовать подход избегания факторов, которые 
лимитируются и влияют на отношение студентов к этому процессу.
Ключевые слова: физвоспитание, отношение, студенты, анкетирование, контроль.
Annotation. Marchenko O.U. Attitude of students who go and don’t go in for sport and physical culture. Results of questioning of students 
are presented and analysed. Groups of students ІІ a rate (which have expressed desire to be engaged in football, fi tness and powerlifting) are gen-
erated. Students who have not selected a kind of sports, were engaged under the base program. The problem of determination of a rating among 
kinds of pedagogical monitoring and selfverifi cation of students is construed. For formation of optimum conditions of organization of teaching and 
educational process it is necessary to use the approach of avoiding of factors which are limited and infl uence the relation of students to this process.
Keywords: students, training, attitude to physical culture, control.
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Вступ.
За останні роки обсяг навчального навантажен-

ня студентів ВНЗ настільки зріс, що через малорухо-
мість, обмеження м’язових зусиль, що є причиною за-
хворювань різних систем організму [1, 2, 4, 5]. Згідно 
результатів щорічного медичного огляду, кількість 
студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, 
з кожним роком зростає у два рази, кількість студен-
тів, які мають порушення постави, досягає 80 % від 
загальної кількості студентів.

Однією з основних причин, які впливають на 
стан здоров’я студентської молоді є спосіб життя, в 
якому чималу роль відіграє дефіцит рухової актив-
ності. 

Фізичне виховання, як учбова дисципліна у 
ВНЗ має за ціль не тільки вирішувати освітні, оздо-
ровчі та виховні задачі, а й формувати ціннісне відно-
шення до свого здоров’я, здорового способу життя та 
інтересу до рухливої активності у всіх різноманітних 
формах і видах її виявлення.

В останніх дисертаційних дослідженнях [6, 7, 
8] наведені приклади, як організація фізичного вихо-
вання студентів в групи за інтересом до виду спорту 
підвищує мотивацію до занять, впливає на система-
тичність їх відвідування і сприяє підвищенню фізич-
ної підготовленості.

Дослідження В.В. Савчука, В.В. Дудорова [3, 7] 
свідчать, що потреби, мотиви та інтереси у галузі фі-
зичного виховання мають свої особливості і пов’язані 
з психологічним розвитком, соціальним формуванням 
особистості, темпераментом студентів. 

Відвідування занять студентами з фізичного 
виховання може сприйматися з різних позицій і знаю-
чи відношення до цього предмету можливо, в певному 
ступені, покращувати процес з фізичного виховання.

Дослідження виконано згідно „Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006 – 2010 рр.” Міністерства Украї-
ни з питань сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.2. п. 
„Науково-методичні основи удосконалення викладан-

ня дисципліни „Теорія і методика фізичного вихован-
ня”. Номер держреєстрації 0106U010782. Роль автора 
заключається у визначенні відношення студентів різ-
них відділень до занять фізичним вихованням.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення відношення до 

предмету фізичне виховання студентів, що обрали 
групи за видами спорту.

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел, спостереження, анкетування, математичний 
аналіз.

Організація дослідження: були сформовані 
групи студентів ІІ курсу (які виявили бажання займа-
тися футболом, фітнесом і пауерліфтингом ( Е1, Е2 і Е3 
відповідно). Студенти, які не обрали вид спорту, за-
ймалися за базовою програмою (К група).

Заняття з фізичного виховання проводились 
протягом навчального року. Анкетування проводи-
лось на початку року (вересень) і в кінці (травень).

Результати дослідження.
Вивчення відношення до предмету фізичне ви-

ховання, здійснювалося анкетною методикою. Для 
аналізу обрано 16 відповідей. Оцінка стверджень 
здійснювалася по п’ятибальній системі за принципом 
наближення або віддалення від задовільної відпові-
ді, чим ближче до 1, тим оцінка більш задовільна до 
якісної або змістовної сторони процесу фізичного ви-
ховання.

Відповіді студентів на початку навчального 
року відображають їх відношення до предмету фі-
зичне виховання, яке сформоване на основі вражень 
від занять на І курсі , вони, вірогідно, полягли в осно-
ву їх вибору певного виду спорту або ж небажання 
здійснювати цей вибір. Про це свідчить відповідь на 
дев’яте питання табл. 1, чи бажали б студенти займа-
тися вправами за вибором або ні. Контрольна група 
має найбільший бал – 3,1, який наближається до кате-
горії „ні”. На той час як студенти вже були прихильні 
до відповіді „так” (2,1 – 2,3 бали). Таким чином сту-
денти здійснили свій вибір займатися фізичним ви-
хованням на базі певного виду спорту добровільно. 
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Однак тут потрібно враховувати і те, що спеціального 
відбору з урахуванням придатності, спортивної обда-
рованості не проводилося. У плані фізичної підготов-
ки групи були доволі різноманітні, але нас цікавили 
в більшій мірі мотиваційні фактори, які об’єднували 
студентів, систематичність занять, зацікавленість у 
додаткових заняттях, та через рухову активність фор-
мування усвідомленої потреби у способі життя та у 
фізичному здоров’ї.

На початку навчального року всі студенти, при-
близно на одному рівні, від 1,9 до 2,3 бали, оцінюва-
ли предмет фізичне виховання як цікавий. Причому 
студенти контрольної групи оцінювали його вище (2,1 
бали), ніж групи Е2 (2,3 бали). У кінці навчального 
року зацікавленість до предмету у контрольній групі 
декілька зменшився (2,6 бали), в той час як у експе-
риментальних групах на 0,5 бали підвищився. Це під-
тверджується і таким ствердженням, що подобається 
як проводяться заняття (2 питання табл. 1). На почат-

ку року у найбільшій мірі не були задоволені якістю 
занять студенти групи Е2 (2,7 бали) і Е3 (2,4 бали), а 
також змістом занять (питання 3) – Е2 (3,1 бали), Е3 
(3,4 бали). У кінці року оцінка проведення занять по-
кращилася в експериментальній групі з фітнесу на 0,8 
бали, а у контрольній групі погіршилися на 0,7 бали. 
Звертає на себе увагу оцінка ствердження 3, навіть при 
умові вибору виду спорту, не всі вправи цікаві студен-
там. У футболістів оцінка погіршилася на 1 бал, а у 
студентів, які займаються фітнесом і пауерліфтингом, 
хоча і покращилися відносини до вправ, які пропону-
ються, але все одно вони знаходяться у межі 2,5 – 2,9 
балів. У контрольній групі незадоволеність, запропо-
нованими на заняттях вправами підвищилась з 2,5 до 
3,1 бала. Вірогідно, у процесі занять з видів спорту, 
використання викладачами спеціальних вправ, які на-
правлені на розвиток фізичних якостей, зменшує за-
цікавленість студентів. Їх приваблює в більшій мірі 
форма рухів, ігровий, змагальний процес, а не рутин-

Таблиця 1
Відношення студентів різних груп до занять фізичним вихованням до та після експерименту, балів

№ 
п/п

Якісні сторони 
процесу фізичного 

виховання

Групи студентів
Е1 (футбол) Е2 (фітнес) Е3 (пауерліфтинг) К
до після до після до після до після

X S X S X S X S X S X S X S X S
1 Даний предмет 

цікавий 1,9 0,2 1,6 0,3 2,3 0,3 1,8 0,2 2,1 0,1 1,6 0,2 2,1 0,3 2,6 0,2

2 Подобається, як 
проводять заняття 1,9 0,1 1,8 0,2 2,7 0,2 2,9 0,4 2,4 0,2 2,0 0,1 2,0 0,2 2,7 0,3

3 Цікаві всі вправи 1,7 0,1 2,7 0,1 3,1 0,3 2,5 0,3 3,1 0,3 2,9 0,2 2,5 0,3 3,1 0,3

4
Викладач цікаво 
показує та 
пояснює вправи

1,1 0,2 1,9 0,2 2,5 0,3 2,2 0,3 2,5 0,1 2,3 0,1 2,5 0,3 2,5 0,2

5 Отримую задово-
лення на заняттях 1,6 0,3 1,9 0,2 2,5 0,3 1,8 0,2 2,3 0,1 1,9 0,2 2,1 0,2 2,3 0,3

6
Заняття сприяють 
розвитку загальної 
культури

1,4 0,3 2,6 0,1 2,2 0,2 1,7 0,2 2,2 0,2 1,8 0,2 2,0 0,2 2,1 0,2

7
Заняття сприя-
ють покращенню 
здоров’я

1,6 0,2 1,2 0,3 2,2 0,2 1,5 0,2 1,9 0,2 1,4 0,2 1,3 0,2 1,9 0,2

8
Фізичні наванта-
ження адекватні 
моєму стану

2,2 0,2 1,3 0,2 2,1 0,2 1,4 0,2 2,0 0,2 1,1 0,1 1,9 0,2 2,0 0,2

9
Хотів би займа-
тися вправами за 
вибором

2,4 0,2 1,3 0,3 2,1 0,1 1,5 0,2 2,3 0,1 1,7 0,3 3,1 0,1 2,3 0,2

10
Хочу займатися 
обраним видом до-
датково в секції

1,4 0,1 2,4 0,2 1,8 0,1 2,7 0,1 1,2 0,3 2,1 0,2 1,5 0,2 2,2 0,3

11
Хочу займатися 
додатково іншим 
видом

3,7 0,3 1,7 0,3 4,3 0,3 2,0 0,2 4,5 0,2 1,9 0,2 2,3 0,3 2,9 0,2

12

Для контролю за 
ФП обрав би: 
- антропометричні 
виміри;

3,5 0,3 2,8 0,1 2,7 0,2 1,2 0,2 2,4 0,3 1,4 0,2 2,2 0,3 1,9 0,3

- функціональні 
проби; 3,9 0,2 2,2 0,2 2,9 0,1 2,0 0,2 3,8 0,2 2,3 0,2 2,4 0,2 2,1 0,2

- тести з ОФП; 2,2 0,2 3,4 0,1 2,6 0,2 3,7 0,1 2,9 0,1 4,1 0,3 2,9 0,2 3,4 0,3
- контрольні впра-
ви з виду спорту; 1,9 0,1 2,6 0,2 4,1 0,3 2,4 0,3 2,6 0,1 2,4 0,2 - - - -

- самоопис 
фізичного роз-
витку

4,1 0,4 3,9 0,3 4,4 0,2 2,3 0,3 3,1 0,3 3,0 0,3 2,5 0,2 1,8 0,2
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на фізична робота, яка притаманна тренувальному 
процесу. У той же час, студенти експериментальних 
груп почали отримувати більш задоволення на занят-
тях. Їх оцінка ствердження (№ 5) підвищилась у групі 
Е2 с 2,5 до 1,8 бали, у групі Е3 з 2,3 до 1,9 бали, у групі 
Е1 знизилася до 1,9 бала, але знаходиться на одному 
рівні з іншими групами. 

З приводу задовільного впливу занять з фі-
зичного виховання на загальну культуру закріпилася 
думка студентів, які займаються фітнесом та пауер-
ліфтингом (з 2,2 бали до 1,7 та 1,8 бали) та навпаки, 
змінилася думка, студентів які займаються футбо-
лом (з 1,4 бали до 2,6 бали). Вірогідно, тут має місце 
суб’єктивний фактор, який пов'язаний з особистістю 
викладача, в чому свідчать погіршені оцінки змісту на 
заняття (№ 3), пояснення та показу вправ викладачем 
(№ 4), отримання задоволення від занять (№ 5).

Однак, думка про те, що заняття сприяють 
зміцненню здоров’я, у студентів отримує більш ви-
соку оцінку у всіх експериментальних групах (№ 7), 
що пов’язано з суб’єктивним відчуттям покращення 
свого фізичного стану. Це підтверджує наступна від-
повідь оцінки адекватності фізичних навантажень на 
заняттях. Якщо на початку навчального року адекват-
ність фізичних навантажень оцінювалась на 2,0 – 2,2 
бали, то у кінці навчального року на 1,1 – 1,4 бали у 
експериментальних групах.

У контрольній групі оцінка фізичних наванта-
жень ближче до нейтральної (1,9 – 2 бали). Бажання 
займатися обраним видом спорту відстежується від-
повіддю на 10 та 11 питання. На початку навчального 

року близько 80% студентів експериментальних груп 
виявили бажання займатися цим же видом спорту до-
датково у секціях, а в кінці навчального року їх вже 
стало 50%. Але займатися додатково іншим видом 
спорту збільшилося більш ніж у три рази з 14% до 
60%. Дані результати можуть призвести до певних ви-
сновків. По-перше, інтерес до обраного виду спорту 
може бути менш ніж у 50% студентів, решта керувала-
ся іншими доводами, які пов’язані із зацікавленістю, 
зовнішньою атрибутикою процесу, популярністю цьо-
го виду, заохоченням зі сторони оточуючих, за компа-
нію з друзями та ін., що само по собі не є негативним 
фактором, а сприяє залученню до організованих за-
нять фізичними вправами, підвищення рухової актив-
ності. По-друге, для підтримки бажання займатися ре-
гулярно фізичними вправами не потрібно запобігати 
переходу студентів у навчальні групи з інших видів 
спорту впродовж навчального року (у кінці семестру). 
По-третє, ціль занять фізичним вихованням носить 
оздоровчий характер і зайва спортизація процесу не 
завжди відповідає мотивам занять студентів, а саме 
зміцнення здоров’я, покращення фігури, отримання 
задоволення від рухової активності, спілкування з 
друзями, що веде до зменшення інтересу до занять 
обраним видом спорту.

Про це свідчить і вибір студентами засобів 
контролю за фізичною підготовленістю (рис. 1). Піс-
ля занять з фізичного виховання на базі визначеного 
виду спорту думка студентів з приводу доцільності 
засобів контролю фізичної підготовленості змінилося, 
вірогідно з урахуванням вимог підготовки. 

Рис. 1. Вибір студентами видів контролю за фізичною підготовленістю.
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Висновки. 
Для утворення оптимальних умов організа-

ції учбово-виховного процесу фізичного виховання 
у вузі необхідно використовувати підхід уникнення 
факторів, що лімітуються і впливають на відношення 
студентів до цього процесу, який заснований на сво-
боді вибору видів рухової активності, цілі занять фі-
зичними вправами, видів педагогічного контролю та 
самоконтролю. 

Результати формуючого природного експери-
менту показали, що студенти дослідницьких груп, 
які обрали футбол, фітнес, пауерліфтинг підвищили 
на 0,8 балів задоволеність від занять фізичним вихо-
ванням у кінці навчального року, а контрольна група 
знизила задоволеність від занять на 0,7 балів. Була за-
кріплена думка студентів, які займаються спортом за 
інтересом, про позитивний вплив занять на загальну 
культуру (у середньому на 0,4 бали). 

Вивчаючи думку студентів, був визначений 
рейтинг видів контролю. У студентів експерименталь-
них груп, вони розташувалися у наступному порядку: 
функціональні спроби (67 %), антропометричні вимі-
ри (64 %), контрольні вправи з виду спорту (51 %), са-
моконтроль (39 %), державні тести (26 %). У студен-
тів контрольної групи на 1-му місці – самоконтроль 
(64 %), на 2-му – антропометричні виміри (62 %), 3-е 
– функціональні спроби (57 %), на 4-му державні тес-
ти (32 %).

Наступні дослідження мають спрямовуватися 
на визначення ціннісних пріоритетів студентів різних 
відділень, як у сприйнятті фізичного „Я” так і фізич-
ної культури в цілому.
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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
Мацкевич Н.М., Ковальчук Н.М., Овчаренко Т.Г.

Волинський Національний університет імені Лесі Українки
1

Анотація. Розроблено структуру управління в галузі туризму в Україні як однієї з найважливіших в оздоровленні населення; подано її об-
ґрунтування. Визначено систему органів державного управління в галузі туризму через гілки законодавчої (Верховна Рада) та виконавчої 
влади (міністерства, управління обласних державних адміністрацій); висвітлено їх завдання та повноваження. В роботі подано структуру і 
зміст діяльності органів місцевого самоврядування (ради народних депутатів різних рівнів), а також громадських організацій (національна 
та обласні федерації спортивного туризму, спортивні клуби) в туристичній галузі. 
Ключові слова: туризм, управління, державні органи, громадські органи.
Аннотация. Мацкевич Н.М., Ковальчук Н.М., Овчаренко Т.Г. Структура управления туристической отрасли. Разработано структуру 
управления туризмом в Украине как одной из важнейших в оздоровлении населения; дано ее обоснование. Определено систему органов 
государственного управления в отрасли туризма через ветви законодательной (Верховный Совет) и исполнительной власти (министерства, 
управления областных государственных администраций); освещено их задачи и полномочия. В работе отражена структура и содержание 
деятельности органов местного самоуправления (советы народных депутатов разных уровней), а также общественных организаций (на-
циональная и областные федерации спортивного туризма, спортивные клубы) в туристической отрасли.
Ключевые слова: туризм, управление, государственные органы, общественные органы.
Annotation. Matskevych N., Kovalchuk N., Ovcharenko T. Scheme of management of tourism. Demonstrates the management scheme of 
tourism activities in Ukraine, which are of special importance for the purposes of health improvement of the population; provides for respective 
argumentation thereto. The article defi nes the system of state authorities in the sphere of tourism, including legislative (Supreme Council) and 
executive (ministries, regional executive departments) bodies; elucidates their objectives and authorities. The paper presents the structure and 
substance of functioning of local authorities (deputy councils of various levels), as well as public organizations (national and regional federations of 
sport tourism, sport clubs) in the tourism sphere.
Keywords: tourism, management, the state authorities, public organizations.
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Вступ. 
Розвиток демократичної державності та станов-

лення громадського суспільства обумовлює управлін-
ня в будь-якій галузі на рівні державної влади в поєд-
нанні з запровадженням основних засад громадського 
суспільства, що проявляється у діяльності громадських 
самодіяльних організацій, місцевого самоврядування. 
Це обумовлює значущість вивчення структури управ-
ління туризмом, як однієї з найважливіших галузей 
оздоровлення [1,2,6,7].

Система управління туризмом в Україні вклю-
чає державні та громадські організації. Державна 
влада розподіляється на законодавчу, виконавчу і су-
дову. Отже, державна політика в галузі туризму визна-
чається через гілки законодавчої влади (Парламент) 
та виконавчої (Уряд) [3,4]. Громадські організації в 
управлінні туризмом представлені спортивними феде-
раціями (національною та обласними) та туристични-
ми клубами.

Робота виконана за планом НДР Волинського 
національного університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є розробка та обґрунтування 

структури управління в галузі туризму та висвітлення 
завдань і функцій органів управління. 

Результати дослідження.
Виходячи з розподілу державної влади в Украї-

ні розглянемо органи управління туризмом в кожній з 
гілок влади (рис.1).

Державні організації в системі управління ту-
ризмом в Україні представлені органами законодавчої 
та виконавчої влади. 

До повноважень Верховної Ради в галузі туриз-
му належать (згідно Закону України «Про туризм»): 
визначення основних напрямів державної політики в 
галузі туризму; правових засад регулювання відносин 
у галузі туризму; обсягу фінансового забезпечення 
туристичної галузі в законі про Державний бюджет 
України.

Управління туризмом в системі виконавчої вла-

ди здійснюється Міністерством культури і туризму, 
Міністерством освіти і науки, Міністерством у справах 
сім'ї, молоді та спорту.

Одним з центральних органів державної вико-
навчої влади в галузі туризму є Міністерство культу-
ри і туризму України. Воно в установленому порядку 
вносить пропозиції щодо формування державної 
політики у туристичній та курортній галузях, забез-
печує її реалізацію, здійснює управління в цих галу-
зях, а також міжгалузеву координацію. Основними 
завданнями міністерства є участь у формуванні та 
забезпеченні реалізації державної політики у турис-
тичній та курортній галузях; розроблення та реаліза-
ція загальнодержавних програм розвитку курортів та 
туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних 
послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів; ви-
значення перспектив і напрямів розвитку внутріш-
нього, міжнародного та іноземного туризму, розбудо-
ви матеріально-технічної бази туризму; міжгалузева 
координація та функціональне регулювання з питань 
туризму; організація та розвиток системи наукового, 
інформаційно-рекламного забезпечення туристично-
рекреаційної та курортної сфери.

Центральним органом державної виконавчої 
влади в компетенції якого також питання галузі туриз-
му є Міністерство освіти і науки. В його складі функ-
ціонує департамент розвитку дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти, який розробляє та 
реалізує освітні та оздоровчі програми.

Безпосередньо реалізація державної політики 
в галузі освіти засобами туризму, краєзнавства здій-
снюється Українським державним центром туризму і 
краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України.

Центр здійснює інструктивно-методичну, 
організаційно-масову, навчально-виховну роботу, кра-
єзнавчу та екскурсійну діяльність, спрямовану на по-
дальший розвиток туристсько-краєзнавчої та оздоров-
чої роботи з учнівською молоддю України.

Центр організовує туристські і краєзнавчі 
змагання, зльоти, конкурси, експедиції, навчально-
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тренувальні табірні збори, походи, екскурсії; розповсю-
джує методичні, інформаційні матеріали, навчальні 
програми дитячих туристсько-краєзнавчих об'єднань; 
організовує роботу гуртків з різних видів спортивного 
туризму (пішохідного, водного, лижного, спелео, ве-
лосипедного, гірського) і краєзнавчих досліджень (на-
родознавчих, історичних, географічних, екологічних, 
фольклорно-етнографічних).

В Україні крім Державного функціонують об-
ласні центри туризму і краєзнавства учнівської моло-
ді, а також міські та районні; станції юних туристів. 
Вони організовують роботу гуртків зі спортивних ви-
дів туризму, пізнавальну роботу, проводять навчально-
тренувальну роботу, збори, походи, змагання. Такий 
центр функціонує в м. Луцьку.

Міністерство з питань сім’ї, молоді та спорту 
є центральним органом державної виконавчої влади, 
який забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту [8]. Він вносить пропозиції 
щодо програм розвитку спортивного туризму.

Завданнями Міністерства з питань сім’ї, молоді 
та спорту є затвердження календарних планів змагань, 
навчально - тренувальних зборів зі спортивного туриз-

му; організація фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів; організація роботи з фізичного виховання і 
провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у 
навчально-виховній сфері; порушення клопотань на-
городження спортсменів, тренерів державними наго-
родами; присвоєння спортивних звань; комплектація 
збірних команд України, підготовка та участь спортс-
менів у змаганнях.

В областях основні функції в галузі фізичної 
культури і спорту здійснюють відповідні підрозділи 
обласних державних адміністрацій. Таким підрозді-
лом є Управління з питань сім’ї, молоді та спорту об-
ласної державної адміністрації, основними завданнями 
якого є відповідно: затвердження календарних планів 
обласних змагань та навчально - тренувальних зборів; 
підготовка, комплектація збірних команд області; ор-
ганізація в області фізкультурно-оздоровчих та спор-
тивних заходів; присвоєння спортивних звань (КМС, 
І розряд).

Аналогічні підрозділи з питань фізичної куль-
тури і спорту функціонують в районних і міських ор-
ганізаціях.

Отже, питання підготовки спортсменів, органі-

Рис.1. Структура управління в галузі туризму.
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зації змагань, навчально-тренувальних зборів, присво-
єння спортивних звань в спортивних видах туризму 
вирішуються Міністерством з питань сім’ї, молоді та 
спорту України та відповідними підрозділами в облас-
тях, районах, містах.

Управління туризмом на місцях здійснюють 
органи місцевого самоврядування: Верховна Рада АР 
Крим та обласні і районні ради. В їх складі діє по-
стійна комісія ради з питань соціального захисту насе-
лення, трудових ресурсів, сім'ї, молоді, спорту та ту-
ризму. Така комісія розробляє та вносить пропозиції, 
що затверджуються радою, яка схвалює регіональні 
програми розвитку туризму, що фінансуються з бю-
джету АР Крим, обласних і районних бюджетів; ви-
значає кошти бюджету АР Крим, обласних і районних 
бюджетів для фінансового забезпечення регіональних 
програм розвитку туризму; контролює фінансування 
регіональних програм розвитку туризму за кошти бю-
джету АР Крим, обласних і районних бюджетів.

Місцеві програми розвитку туризму затвер-
джують сільські, селищні, міські ради. Пропозиції по-
передньо розглядаються і вносяться на затвердження 
депутатською комісією.

В управлінні туризмом беруть участь також 
громадські організації. Громадяни України, іноземці, 
особи без громадянства з метою реалізації та захис-
ту прав і законних інтересів можуть об'єднуватись 
в громадські організації туристичної спрямованос-
ті (ст. 28 Закону України «Про туризм»)[2]. Однією з 
ведучих є Федерація спортивного туризму України, 
яка своєю метою ставить сприяння створенню голо-
вних засад національної моделі спортивного туризму 
як масового самодіяльного спорту та спорту вищих 
досягнень. З 2002 року рішенням колегії Держком-
спорту Федерації надано статус національної спор-
тивної федерації. Основними напрямами діяльності 
Федерації є організація та проведення спортивних 
туристських заходів: всеукраїнських та регіональних 
змагань з техніки спортивного туризму та спортив-
них туристських походів і експедицій; вивчення та 
пропаганда спортивних туристських ресурсів тери-
торії України, розробка та апробація кваліфікованих 
туристсько-спортивних маршрутів; сприяння орга-
нізації навчально-методичної роботи з підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму; 
сприяння інформаційному, нормативному, методич-
ному забезпеченню розвитку спортивного туризму в 
Україні; розвиток структури Федерації.

Федерація спрямовує зусилля на розвиток пі-
шохідного, гірського, велосипедного, водного, лиж-
ного, вітрильного, спелеологічного, автомобільного 
та мотоциклетного видів спортивного туризму.

Федерація є дійсним членом Міжнародного 
туристсько-спортивного союзу та Міжнародної федера-
ції спортивного туризму. Осередки та організації Феде-
рації діють в АР Крим, областях України (наприклад 
Волинська обласна федерація спортивного туризму).

З метою сприяння розвитку спортивного ту-
ризму у відповідних адміністративно-територіальних 
одиницях, регіонах України створюються територі-
альні спортивні туристські клуби, які є добровільними 

громадськими об'єднаннями, що створюються на за-
садах єдності інтересів громадян -прихильників спор-
тивного туризму. Клуб є юридичною особою і діє на 
підставі власного статуту, він є неприбутковою орга-
нізацією. Клуб може на добровільних засадах входити 
до складу інших громадських організацій, бути чле-
ном відповідної федерації, брати участь у заснуванні 
спілок, союзів.

Основними завданнями таких клубів є здійснен-
ня заходів з масового залучення до активних занять 
спортивним туризмом різних соціальних та вікових 
груп населення; організація засобами спортивного 
туризму активного дозвілля; сприяння створенню в 
місцевих установах, організаціях секцій спортивно-
го туризму; організація та проведення туристських 
походів, експедицій, подорожей з різних видів спор-
тивного туризму, комбінованих за видами туризму по-
дорожей; організація роботи туристсько-спортивних, 
оздоровчих таборів та баз; проведення спортивних 
туристських змагань, зльотів; здійснення навчально-
тренувальної роботи зі спортивного туризму. Членами 
клубу можуть бути як окремі громадяни, так і колек-
тиви підприємств.

Висновки.
1.Структура управління в галузі туризму вклю-

чає державні організації законодавчої (комітет моло-
діжної політики, фізичної культури, спорту і туризму 
Верховної Ради) та виконавчої (Міністерство освіти і 
науки, Міністерство сім’ї, молоді та спорту, Міністер-
ство культури і туризму, відповідні підрозділи облас-
них, районних державних адміністрацій) гілок влади, 
а також органи місцевого самоврядування (комісії рад 
народних депутатів) і громадські організації (федера-
ції спортивного туризму).

2.Основними функціями державних органів 
управління в галузі туризму є визначення правових 
засад, фінансового забезпечення, планування, міжга-
лузева координація, реалізація оздоровчих програм за-
собами туризму. Громадські організації проводять на-
вчально – тренувальну роботу, спортивні та оздоровчі 
заходи. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в аналізі особового складника системи управління 
туризмом.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ШВИДКОГО ПРОРИВУ У БАСКЕТБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ ПІД ЧАС 
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мітова О.О., Забіяка А.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

1

Анотація. Розглядається ефективність використання швидкого прориву в баскетболістів Юнацької ліги (15-16 років) у порівнянні з ко-
мандами «Дивізіону А» та Дублюючого складу в змагальній діяльності. Шляхом педагогічного спостереження було виявлено характер 
допущених помилок при різних варіантах швидкого прориву, а також характер порушень стабільності рухових навичок, що призводять до 
помилок при виконанні швидкого прориву в баскетболістів різної кваліфікації. Встановлено, що баскетболісти 15-16 років поступаються 
баскетболістам Дублюючого складу та баскетболістам «Дивізіону А» за кількісно-якісними показниками швидкого прориву. 
Ключові слова: баскетбол, гравці, швидкий прорив, Дивізіон А, Дублюючий склад, Юнацька ліга.
Аннотация. Митова Е.А., Забияка А.В.Эффективность быстрого прорыва у баскетболистов 15-16 лет в соревновательной деятель-
ности. Рассматривается эффективность применения быстрого прорыва у баскетболистов Юношеской лиги (15-16 лет) в сравнении с ко-
мандами «Дивизиона А» и Дублирующего состава в соревновательной деятельности. Путем педагогического наблюдения было выявлено 
характер допущенных ошибок при различных вариантах быстрого прорыва, а также характер нарушений стабильности двигательных 
навыков, которые приводят к ошибкам при выполнении быстрого прорыва у баскетболистов 15-16 лет, уступая баскетболистам Дублирую-
щего состава и баскетболистам «Дивизиона А» по количественно-качественным показателям быстрого прорыва.
Ключевые слова: баскетбол, игроки, быстрый прорыв, Дивизион А, Дублирующий состав, Юношеская лига.
Annotation Mitova E., Zabiyaka A. The effectiveness of break attack in basketball players aged 15-16 years at the competitions. Deals with 
the effectiveness of using “the breaking attack” by basketball players (aged 15-16) at the competitions in comparison with the “Division A” Teams 
and the Second Line-up. By means of pedagogical observation there was exposed the character of made mistakes in different variants of break at-
tack as well as the character of violations of motor skill stability which resulted some mistakes when performing break attack by basketball players 
of different qualifi cation. It was revealed that basketball players aged 15-16 years give in to Line-up basketball players and Division “A” basketball 
players in qualitative and quantitative indices of break attack. 
Keys words: basketball, players, breaking attack, “Division A” Teams, Second line-up, Junior league.
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Вступ. 
За останній час зросла популярність і масо-

вість баскетболу, зміна змісту гри, принципове зна-
чення техніко-тактичної підготовки гравців для вдо-
сконалення спортивної майстерності. Необхідність 
корекції тренувального процесу потребують розробки 
системи, що забезпечить підготовку перспективних 
баскетболістів, спроможних до досягнення високих 
результатів; ефективне підвищення рівня підготовле-
ності юних баскетболістів [2, 3].

Сучасна тактика баскетболу вимагає особливої 
здатності до адаптації та розуміння гри, що базується 
на різноманітних і варіативних тактичних можливос-
тях команд, однорідності мети групи, здатності грав-
ців проявити усі свої технічні, атлетичні якості, вольо-
ві та інтелектуальні здібності для розв’язання ігрових 
завдань у різноманітних ігрових ситуаціях, у пошуку 
і реалізації індивідуальних рухових дій, котрі б адек-
ватно відповідали цим ситуаціям [1].

При цьому основними умовами діяльності 
гравця будуть: ліміт часу для виконання ігрових дій 
при безпосередньому контакті із суперником і його 
активним опором. Що призводить до переходу від 
активного захисту до стрімкого нападу. Одним із за-
собів стрімкого нападу є швидкий прорив, суть якого 
полягає в тому, щоб на великій швидкості доставити 
м’яч до кошика суперника і виконати кидок в умовах 
непідготовленого суперником захисту, і найчастіше 
створення чисельної переваги нападаючих [4].

Вдосконаленням ефективності швидкого про-
риву займалися такі вчені як: Защук С.Г. [1], Корягін 
В.М. [2, 3], Хромаєв З.М. [6] та інші але це питання 
було розв’язане на рівні Національних збірних Укра-
їни та команд суперліги. Методик щодо розкриття 
цього питання в юнацькому баскетболі виявлено не-
достатньо при аналізі науково-методичної літератури. 
Тому дана тема нашого дослідження є актуальною.

Дослідження, що склали основний зміст даної 
роботи, виконувались відповідно до теми «Науково-
методичні підходи удосконалення навчально-

тренувального процесу спортсменів високої квалі-
фікації в різних видах спорту» УДК 796.01 Номер 
держреєстрації 0106U011727.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: визначити кількісні та якісні по-

казники застосування швидкого прориву в баскетбо-
лістів 15-16 років та порівняти з показниками команд 
різної кваліфікації.

Задачі роботи: 1. Визначити ефективність 
швидкого прориву у баскетболістів 15-16 років та 
порівняти з показниками баскетболістів різної ква-
ліфікації. 2. Виявити характер порушень стабільнос-
ті рухових навичок, що призводять до помилок при 
виконанні швидкого прориву в баскетболістів 15-16 
років та порівняти з показниками команд різної квалі-
фікації. 3. Визначити характер помилок пов’язаних із 
втратою м’яча в різних варіантах швидкого прориву в 
баскетболістів 15-16 років та порівняти з показниками 
команд різної кваліфікації.

Для розв’язання поставлених задач викорис-
товувались такі методи дослідження: аналіз та уза-
гальнення літературних джерел; педагогічне спосте-
реження; методи математичної статистики.

Об’єкт дослідження: змагальна діяльність бас-
кетболістів різної кваліфікації. Предмет дослідження: 
швидкий прорив баскетболістів різної кваліфікації.

Організація дослідження. У досліджен-
ні прийняло участь 45 баскетболістів, які входи-
ли до складу команд різної кваліфікації «Дніпро» 
(м.Дніпропетровськ, Дивізіон А (УБЛ –Українська 
баскетбольна ліга)) - 15 чоловік, «Дніпро-Дубль» - 15 
чоловік, команда СДЮСШОР №5 (15-16 років) - 15 
чоловік. 

Результати дослідження. 
Нами було досліджено ефективність швидкого 

прориву під час змагань у баскетболістів команд Ди-
візіону А, Дублюючого складу, Юнацької ліги (сезон 
2008-2009 р.), результати представлені у таблиці 1.

Порівнюючи кількісно-якісні показники швид-
кого прориву у командах різної кваліфікації, можна 
відзначити, що у команди Юнацької ліги кількість 
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застосування швидкого прориву під час гри на 11 ра-
зів менша, ніж у команд дивізіону А, та на 5 ніж – у 
Дублюючого складу, це пояснюється відставанням 
юнаків у ефективності захисних дій, таких як: пере-
хоплення м'яча, підбирання м'яча під свої кошиком.

 Аналіз результатів спостерігання за змагаль-
ною діяльністю баскетболістів свідчить, що при по-
рівнянні кількісно-якісних показників швидкого про-
риву у командах різної кваліфікації відзначається, 
що у командах Юнацької ліги кількість застосування 
швидкого прориву під час гри більше ніж у команд 
«Дивізіону А» та «Дублюючого складу». Але не кож-
ний створений швидкий прорив призводить до ефек-
тивної атаки кошика.

Це пояснюється тим, що при більш організова-
ному захисті молодим гравцям складніше здійснюва-
ти правильні дії, ніж після перехоплення, що виникає 

Таблиця 1.
Результати ефективності швидкого прориву у баскетболістів команди Суперліги, Дублюючого складу, 

Юнацької ліги (сезон 2008-2009 р.)

№ 
п/п

Ігрова дія
Періоди Кіль-

ть 
про-
махів

Кіль-
ть

втрат
м'яча

Кіль-ть 
переходів до 
позиційному

нападу

Кіль-ть
заробле-
них
фолів

Кіль-
ть 
очок

1 2 3 4 Усього

1

Після 
підбора 
м'яча при 
кидках

Д.А. 3/2 4/2 2/1 2/1 11/6 3 2 2 1 8

Д.с. 2/2 3/2 2/1 1/0 8/5 5 2 1 2 4

Ю.л. 1/1 2/1 1/0 2/2 6/4 6 3 1 2 6

2

Після 
перехо-
плення 
м'яча

Д.А. 2/2 3/2 2/2 2/2 9/8 2 3 2 1 9

Д.с. 2/1 2/2 2/1 1/1 7/5 4 3 2 1 7

Ю.л. 2/2 1/1 1/0 1/1 5/4 4 2 1 2 5

3

При 
введенні 
м'яча 
через 
лицьову 
лінію

Д.А. 2/1 2/1 1/1 1/1 6/4 1 1 2 2 3
Д.с. 2/1 1/1 1/0 1/1 5/3 3 2 2 1 5

Ю.л. 1/1 1/0 1/1 1/0 4/2 4 4 2 3 2

Усього

Д.А. 7/5 9/5 5/4 5/4 26/18 6 6 6 4 20

Д.с. 6/4 6/5 5/2 3/2 20/13 10 7 5 4 16

Ю.л. 4/4 4/2 3/1 4/3 15/10 14 9 4 7 13

Кількість набра-
них очок

Д.А. 8 6 4 2 20 - - - - -

Д.с. 6 5 3 2 16 - - - - -

Ю.л. 5 4 2 2 13 - - - - -

Примітки: Д.А.- Дивізіон А; Д.с. – Дублюючий склад; Ю.л. - Юнацька ліга.

зненацька, та призводить до переваги нападників над 
захисниками.

 Виявлено, що для баскетболістів високого кла-
су характерна висока надійність результатів при ре-
алізації швидкого прориву за рахунок стабільності і 
варіативності рухових навичок. Стабільність рухових 
дій містить у собі високу рухову реакцію при відборі 
й оволодінні м'ячем, стартове прискорення, швидкість 
переміщення й висота стрибка. 

Також нами було проведено спостереження за 
змагальною діяльністю для з’ясування характеру по-
милок при виконанні рухових навичок при швидко-
му прориві в іграх баскетбольних команд різної ква-
ліфікації.

Отримані статистичні дані та їхній аналіз до-
зволили встановити характер порушень стабільності 
рухових навичок, що призводять до помилок при ви-
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конанні швидкого прориву в баскетболістів різної ква-
ліфікації. Результати представлені у таблиці 2.

Кількість спроб швидкого прориву й кількість 
зірваних атак у баскетболістів команд «Дивізіону А» 
відповідно склали 20 і 11; команд «Дублюючого скла-
ду» – 18 і 9, у Юнацької ліги – 24 і 14. Характер поми-
лок, що призводять до невдалого проведення швидко-
го прориву: неточні передачі, помилки в переміщенні 
гравців й у техніці. Послідовність помилок – м'яч по-
трапив до суперника, рух гравця не був своєчасний, 
при слабкій швидкості.

Щодо кількості зроблених кидків і кількості 
влучень було отримано таке співвідношення: у бас-
кетболістів команд «Дивізіону А» – 12 із них влучно 
7, у Дублюючого складу – 10 із них влучно 5, Юнаць-
кої ліги - 16 із них влучно 3. Характер помилок при 
виконанні кидка м'яча – неточні кидки при однобор-
стві, у неправильному вибору позиції; послідовність 
помилок – перехід м'яча до суперника, повторні кид-
ки, зрив атаки.

Аналізуючи порушення стійкості рухових на-
вичок, таких як: неточність передачі можна зазначити, 
що баскетболісти команд «Дивізіону А» (4 неточних 

передачі) краще орієнтуються на великій швидкості 
та швидше приймають правильні рішення, вміють 
вибирати вірний варіант розвитку швидкого прори-
ву, ніж спортсмени Дублюючого складу (6 неточних 
передач) та Юнацької ліги. Баскетболісти 15-16 років 
відстають у цих показниках від більш кваліфікованих 
гравців, тому в них і більша кількість помилок (9 не-
точних передач).

При цьому, характеристика помилок спосте-
рігалася така: м'яч спрямований за спину, гравець не 
встиг до м'яча, що посилався вперед, гравець не встиг 
загальмувати. Послідовність помилок була наступна – 
втрата м'яча, перехоплення м'яча.

Це пояснюється тим, що баскетболісти «Диві-
зіону А» при неточних передачах миттєво поверта-
ються у захист, активно захищаються та мають мож-
ливість перехопити м'яч знову, або добре спланувати 
свої захисні дії та зробити підбір на своєму кошику. 
Неточні кидки у баскетболістів «Дивізіону А» – 6, у 
Дублюючого складу – 10, у Юнацької ліги – 14. Від-
мова від швидкого прориву характеризується такими 
помилками, як: несвоєчасна передача, передача не 
тому гравцеві, повільне переміщення й відривання 

Таблиця 2.
Характер порушень стабільності рухових навичок, що призводять до помилок при виконанні швидкого про-

риву в баскетболістів різної кваліфікації в Чемпіонаті України сезону 2008-2009 р.

№
п/п

П о р у ш е н н я 
стійкості рухо-
вих навичок

Кількість
Помилок Характер помилок Послідовність помилок
Д.А. Д.с. Ю.л.

1.

Кількість спроб 
швидкого про-
риву й кількість 
зірваних атак

20/11 18/9 22/14
Неточні передачі, по-
милки в переміщенні 
гравців й у техніку

М'яч потрапив до суперни-
ка, рух гравця не своєчасне, 
у слабкій швидкості

2.

Кількість зро-
блених кидків 
і кількість влу-
чень

12/7 10/5 16/3

Неточні кидки в 
єдиноборстві, у не-
правильному виборі 
позицій

Перехід м'яча до суперни-
ка, повторні кидки, зрив 
атаки

3. Н е т о ч н і 
передачі 4 6 9

М'яч посланий за 
спину, не встиг до 
вперед посланого 
м'яча, не встиг за-
гальмувати

Втрата м'яча, перехоплен-
ня м'яча

4. Неточні кидки 6 9 12

Рух уперед на великій 
швидкості, не встиг 
вибрати правильну 
позицію

Перехоплення м'яча після 
кидка, втрата м'яча

5.

З м у ш е н а 
відмова від 
швидкого про-
риву

6 10 14

Несвоєчасна переда-
ча, передача не тому 
гравцеві, повільне 
переміщення й 
відривання гравця

Перехід у позиційний 
напад, острах втратити 
м'яч, кількісна перевага й 
активність захисників

6.

Кількість за-
роблених фолів 
і кількість на-
браних очок

4/2 7/3 10/3

Х в и л ю в а н н я 
перед кидком і 
відповідальність за 
влучення м'яча в ко-
шик

Перехід м'яча до супер-
ника, неправильне занят-
тя позиції при добиванні 
м'яча

Примітки: Д.А.- Дивізіон А; Д.с. – Дублюючий склад; Ю.л. - Юнацька ліга.
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гравця, послідовність помилок-перехід у позиційний 
напад, страх втратити м'яч кількісна перевага й актив-
ність захисників.

Щодо кількості зароблених фолів та кількості 
набраних очок були отримані такі результати: у бас-
кетболістів «Дивізіону А» – 4 фоли, набраних очок - 2, 
у Дублюючого складу – 7 фолів, набраних очок - 3, у 
Юнацької ліги – 10 фолів, набраних очок – 3. При ре-
алізації кидка м'яча в кошик суперника були допущені 
такі помилки, як: хвилювання перед кидком і відпо-
відальність за влучення м'яча в кошик, послідовність 
помилок-перехід м'яча до суперника, неправильне за-
няття позиції при добиванні м'яча.

Для того, щоб визначити характеристику поми-
лок, пов’язаних із втратою м’яча в різних варіантах 
швидкого прориву, ми проаналізували по 6 ігор команд 
різного класу. Результати представлені у таблиці 3.

Розглядаючи таблицю 3. можна відзначити, що 
юнаки припускаються помилок навіть у ситуаціях 
коли гравцю ніхто не заважає, коли гравець стикаєть-
ся один на один (1х1) із захисником, та в ситуаціях 
2х2, 3х2, 3х3 що набагато більше, ніж у більш досвід-
чених. Це пояснюється тим, що у юнаків у віці 15-16 
років відбувається значне збільшення довжини тіла 
(на 7-10 см.), що відбивається на розкоординованості 
рухових дій баскетболістів на великій швидкості, при-
зводить до більшої кількості втрат м’яча при веденні 
навіть коли ніхто не заважає, порушень правил гри 
(пробіжок, подвійного ведення), неправильного вико-
нання подвійного кроку і т.п.

Висновки:
Встановлено, що баскетболісти 15-16 років по-• 
ступаються баскетболістам Дублюючого складу 
та баскетболістам «Дивізіону А» за кількісно-
якісними показниками швидкого прориву. 

Таблиця 3 
Характеристика помилок пов'язаних із втратою м'яча в різних варіантах швидкого прориву в Чемпіонаті 

України з баскетболу сезону 2008-2009 р. (середні показники з 6 ігор)

№п/п Команди Ігрові варіанти атак
 1х0  1х1  2х1  2х2  3х2

1. Дивізіон А  -  1  2  6  7

2. Дублюючий склад  1  3  4  5  9

3. Юнацька ліга  3  4  7  10  14

Усього  4  8  13  21  30
Примітки: 1х0 – один нападник без захисника; 1х1 – один нападник проти одного захисника; 2х1 – два на-
падника проти одного захисника; 2х2 - два нападника проти двох захисників; 3х2 – три нападника проти двох 
захисників. 

Виявлено характер порушень стабільності рухо-• 
вих навичок, що призводять до помилок при ви-
конанні швидкого прориву в баскетболістів різної 
кваліфікації.
Визначено, що при різних варіантах швидко-• 
го прориву у баскетболістів 15-16 років менше 
ефективність навіть у простих ситуаціях, ніж у 
баскетболістів Дублюючого складу та команди 
«Дивізіону А».
Перспективи подальших досліджень постають 

в розробці та експериментальному обґрунтуванні ме-
тодики вдосконалення ефективності швидкого прори-
ву у баскетболістів 15-16 років, з урахуванням виявле-
них недоліків.
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ФУНКЦІЇ СТОП У ВПРАВАХ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ
Тетяна Нестерова, Ольга Макарова

Національний університет фізичного виховання й спорту України
1

Анотація. Аналізуються функції стоп під час виконання вправ. Виходячи зі специфіки виду спорту, обґрунтовується їх розподіл на основні 
та специфічні. До основних віднесено опорну, поштовхову та амортизаційну функцію стоп. Особливу групу складають специфічні функції 
стоп: естетична, що реалізується в гімнастичному стилі виконання вправ без предмету; маніпуляційна, що пов’язана з роботою предметами 
за провідної участі стоп або стопи; інтегральна, що проявляється суміщенням різних за функціями рухів стоп в окремому елементі.  
Ключові слова: функції стоп, вправи, художня гімнастика.
Аннотация. Нестерова Татьяна, Макарова Ольга. Функции стоп в упражнениях художественной гимнастики. Анализируются функ-
ции стоп во время их выполнения упражнений. Исходя из специфики вида спорта, обосновывается их классификация на основные и 
специфические. К основным отнесены опорная, толчковая и амортизационная функции стоп. Особую группу составляют специфические 
функции стоп: эстетическая, которая реализуется в гимнастическом стиле выполнения упражнений без предмета; манипуляционная, свя-
занная с работой предметами при ведущем участии стоп или стопы; интегральная, проявляющаяся сопряжением различных по функциям 
движений стоп в отдельном элементе.
Ключевые слова: функции стоп, упражнения, художественная гимнастика.
Annotation. Nesterova Tatiana, Makarova Olga. The basic and specifi c functions of feet in exercises of rhythmic gymnastics. Functions of the 
feet during exercises are analyzed. Coming from the specifi c of type of sport is divided their classifi cation on basic and specifi c. The basic are:  sup-
porting, pushing, amortization. The special group is made by specifi c functions feet: aesthetic, which realized in gymnastic style of implementation of 
exercises without an object; manipulation, related with working of objects at leading participation feet; integral, showing up the interface of different 
on functions motions feet in a separate element. 
Key words: functions of feet, exercises, rhythmic gymnastics.  
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Вступ.  
У художній гімнастиці процес підготовки обу-

мовлений цілеспрямованим вдосконаленням вико-
навчої майстерності спортсменок у різноманітних, 
складних за координаційною структурою вправах. 
Робота, котру виконують стопи у вправах художньої 
гімнастики та навантаження, що припадають на них 
протягом тренувального процесу, мало не найбіль-
ші, порівняно з навантаженням на інші частини тіла 
спортсменок. В першу чергу, це обумовлено вимо-
гами правил змагань, які постійно змінюються щодо 
підвищення функціонального навантаження на стопи 
в змагальних композиціях [4, 5]. Саме тому в худож-
ній гімнастиці робота стоп розглядається як значуща 
і у зв’язку з цим така, що потребує постійної уваги і 
вдосконалення   [6]. 

На наш погляд, ефективність засобів спеціаль-
ної підготовки стоп доцільно розглядати, як стратегіч-
ний чинник результативності змагальної діяльності 
гімнасток різної кваліфікації, насамперед її виконав-
ського компоненту. Водночас відомо, що фізичні впра-
ви часто негативно впливають стан стоп, як в динамі-
ці звичайної ходьби, так і в специфічному для виду 
спорту функціонуванні. У зв’язку з цим, є актуальним 
визначення та систематизація функції стоп у вправах 
художньої гімнастики з метою оптимізації їх підготов-
ки в процесі багаторічного тренування спортсменок. 

Дослідження виконано відповідно до Зведено-
го плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Мі-
ністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 
на 2006 – 2010 рр. за темою 2.1.6. «Раціональна по-
будова тренувального процесу у спортивних видах 
гімнастики».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – систематизувати функції 

стоп, що реалізуються  у вправах художньої гімнас-
тики. Для досягнення мети дослідження використову-
вались наступні методи дослідження: аналіз наукової 
і спеціальної літератури, аналіз відеозаписів, методи 
математико-статистичної обробки отриманих даних.

Результати дослідження. 
Аналіз наукової і спеціальної  літератури з пи-

тань структури, будови склепіння стопи та функцій, 
котрі вона виконує, показав, наступне: стопа є склад-
ною структурою, яка складається з багатьох малих та 
великих кісток, суглобів, м’язів, зв’язок та сухожил-
ків; стопа є головною опорою для людини щодо рівно-
мірного розподілу загального центру мас та важливим 
біомеханічним ланцюгом у пересуваннях людини; в 
природній кінетиці існує три основні функції стопи – 
опорна, поштовхова та амортизаційна [1, 2]. В наслі-
док цього, знання функціональних можливостей стоп 
є підґрунтям для ефективного вдосконалення техніки 
виконання більшості елементів художньої гімнастики. 

В художній гімнастиці немає жодного елементу 
без предмету, в якому б не брали участі стопи. Аморти-
заційна функція стоп у художній гімнастиці пов’язана 
з пом’якшення поштовхів при ходьбі, бігу, стрибках, 
танцювальних кроках, акробатичних переворотах. 
Вона реалізується завдяки здатності стоп пружно роз-
пластуватися під дією навантаження і подальшим по-
верненням до первинної форми.

Опорна (балансувальна) функція пов’язана з 
регуляцією пози при рухах шляхом ефективної взає-
модії з опорною поверхнею. Вона реалізується завдя-
ки руху в суглобах стопи в трьох площинах і великій 
кількості рецепторів в сумочно-зв’язковому апараті. 
Здорова стопа скульптурно охоплює нерівності опо-
ри, що сприяє стійкості тіла під час виконання рівно-
ваг, нахилів, хвиль, поворотів. Спортсменки зі здоро-
вими, добре тренованими стопами, мають можливість 
безпомилково виконувати елементи художньої гім-
настики, в яких чітка взаємодія з опорою є вагомим 
чинником техніки їх виконання. При плоскостопості 
положення кісток і суглобів змінюється, а зв’язковий 
апарат деформується. В результаті у гімнасток може 
знижуватися стійкість під час виконання поз і рухів.

Поштовхова функція стоп у художній гімнасти-
ці реалізується у наданні тілу спортсменки прискорен-
ня під час рухів – стрибків, бігу, деяких танцювальних 
рухів. Це найскладніша функція стоп, оскільки в ній 
також присутні обидві попередні функції.

Беручи до уваги неприродну техніку всіх без 
винятку вправ художньої гімнастики, нами у окрему 
групу були виділені специфічні функції стоп, а саме 
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естетична, маніпуляційна та інтегральна. З позиції 
вимог щодо техніки вправ, реалізація цих функцій є 
обов’язковою у художній гімнастиці.

Однією зі специфічних особливостей худож-
ньої гімнастики є залежність змагального результату 
від штучно встановлених правилами змагань вимог 
щодо техніко-тактичних характеристик якості вико-
нання вправ. В їх числі «гімнастичний стиль» займає 
базове положення. Головною вимогою цього стилю, не 
залежно від складності вправ та кваліфікації гімнас-
ток, є виворітне положення ніг, прямі та виразні лінії 
у ланцюгу «стопа – гомілка», положення максимально 
розігнених гомілковостопних суглобів і суглобів стоп, 
що за специфічною термінологією в художній гімнас-
тиці називають «відтягнуті стопи». Цю особливість 
роботи стоп ми означили як естетичну функцію. Вона 
присутня у всіх елементах художньої гімнастики. Ви-
няток складають стилізовані пози, рухи або пози, у 
яких стопа виконує опорну функцію. 

Розвиток художньої гімнастики привів до того, 
що за останній час техніка роботи предметами стала 
більш варіативною. На наш погляд, це сталося за ра-
хунок поширення нетрадиційної техніки, коли рухи 
предметів відбуваються не тільки за участю рук, а й 
інших частин тіла гімнасток, у тому числі і стоп.  Слід 
відзначити що активну позицію у розвитку цього на-
прямку займає технічний комітет з художньої гімнас-
тики FIG. У останній редакції міжнародних правил 
змагань робота предметом без участі кистей рук за-
охочується підвищенням оцінки на 0,1 бала за кожен 
елемент виконаний таким способом. Тому кидки, пе-
редачі, обертання, ловлі предметів стопами зараз ви-
конуються гімнастками практично на всіх кваліфіка-
ційних рівнях, як у індивідуальних, так і в групових 
вправах.  Саме такий стан сучасної техніки вправ з 
предметами надає нам підґрунтя для виділення ще од-
нієї функції стоп – маніпуляційної. На наш погляд, ця 
функція стоп у найбільш складній формі реалізується 
у групових вправах [3], під час виконання передач, пе-
рекидань предметів у тому числі й на відстань більш 
6 метрів.  

На наш погляд, поєднує всі вище наведені функ-
ції стоп у вправах художньої гімнастики інтегральна 
функція, яка полягає у здатності виконувати динаміч-
ний, плавний перехід від однієї функції до іншої, чи 
у спроможності спортсменок одночасно виконувати 
дві або більше різних за функцією дій стопами. Інте-
гральну функцію стоп у деякій мірі можна розглядати 
як базову тому, що специфіка техніки вправ художньої 
гімнастики потребує суміщення з естетичною будь 
якої іншої функції стоп. Наприклад, під час виконання 
стрибка стопами послідовно мають реалізовуватися 
поштовхова, естетична і амортизаційна функції, або 
опорна та естетична функції, які сполучені за часом 
реалізації у елементах рівноваги. Однак, на наш по-
гляд, найбільш складним проявом інтегральної функ-
ції, що вимагає від гімнасток високого рівня технічної 
майстерності, є поєднання маніпуляційної функції з 
поштовховою або опорною. Підтвердженням цього є 
вимога правил змагань зараховувати трудності або ри-
зик тільки при обов’язкової роботі предметом під час 
стрибків, поворотів, рівноваг, нахилів, хвиль, акроба-
тичних елементів.  

З метою аналізу співвідношення різної за функ-
ціями роботи стоп у вправах художньої гімнастики 
були піддані аналізу композиції учасниць чемпіонату 
світу 2007 року та Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні.  В 
результаті аналізу середніх показників поелементного 
складу програми чотирьохборства (вправи зі скакал-
кою, обручем, булавами та стрічкою) було встановле-
но, що від ефективної роботи стоп залежала техніка 
146,5 – 149,5 елементів без предмету (рис. 1). Привер-
тає увагу статистично не підтверджена тенденція (P 
> 0,05), що за кількістю елементів без предмету зма-
гальні програми передолімпійського року були більш 
насичені порівняно з програмами, що виконували 
гімнастки на Іграх Олімпіади (вправи зі скакалкою, 
обручем, булавами). В 2008 році найбільш за кількіс-
тю елементів скоротилася програма вправ з обручем, 
у середньому на 5 елементів у кожної спортсменки. 
Це на наш погляд, свідчить про більш виважений 
підхід до змісту композицій, не бажання ризикувати. 

Рис. 1. Середньостатистичні показники кількості елементів без предмету в програмі чотириборства 
учасниць чемпіонату світу (Патра, 2007) та Ігор XXIX Олімпіади (Пекін, 2008)
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Зважаючи на показники коефіцієнта варіації, можна 
відзначити зростання розбіжностей у функціонально-
му навантаженні на стопи гімнасток в композиціях з 
різними предметами на Іграх Олімпіади в Пекіні (V = 
11,2 - 18,3%) порівняно з передолімпійським роком (V 
= 8,6 – 14,2%).

В результаті аналізу співвідношення елементів 
основних структурних груп без предмету, що склада-
ють програму чотирьохборства, провідну позицію за-
ймають повороти, далі йдуть: стрибки, рівноваги, тан-
цювальні рухи, акробатичні елементи, нахили і хвилі, 
партерні елементи  (рис. 2).

З огляду на це, загальний аналіз співвідношення 
різних за технікою елементів без предмету, які входять 
до композицій вправ програми чотирьохборства у 
висококваліфікованих гімнасток показав, що всі вони 

залежать від ефективності специфічних функцій стоп 
(естетична та інтегральна). Значущість основних 
функцій стоп поділилася так, що найбільший відсоток 
вправ залежить від ефективності опорної функції, 
амортизаційна функція займає другу позицію і 
поштовхова - третю (рис. 3). 

Було встановлено, що висококваліфіковані гім-
настки на чемпіонаті світу (2007) в середньому до 24% 
елементів з предметами виконували без участі рук. При 
цьому, близько 9% від них відводилося на маніпуля-
ційну функцію стоп – кидки, ловлі, зупинки і передачі 
предметів. За рік, на Іграх XXIX Олімпіади в Пекіні, 
відсоток елементів з предметами, що виконувалися 
за участі стоп зменшився в середньому до 5,9% при 
зростанні кількості елементів з традиційною технікою 
роботи руками (83,7%), яка менш ризикована. Тільки 

Рис. 2. Співвідношення структурних елементів без предмету в змагальних програмах чотирьохборства 
провідних гімнасток світу: 1 – повороти, 2 – стрибки, 3 – рівноваги, 4 – нахили і хвилі, 5 – танцювальні рухи, 

6 – акробатичні елементи, 7 – партерні елементи
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Рис. 3. Співвідношення основних функцій стоп, що реалізуються у вправах змагального багатоборства 
висококваліфікованих гімнасток

опорна поштовховаамортизаційна
 Ігри Олімпіади, 2008чемпіонат світу, 2007

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

%

47,5
43,8

37,9
33,6

18,3 18,9

7,9
6,6

8,1
9,610,1

12,8

8,78,6

13,4
13,9

20,9

30,9

27,6



102

у вправах з обручем їх співвідношення не зазнало 
суттєвих змін (рис. 4).

Наведені дані свідчать про традиційну перева-
гу роботи предметами за участі рук. На наш погляд, 
зменшення частки маніпуляційної функції стоп у 
роботі предметами, зважаючи на високу конкуренцію 
гімнасток на Іграх XXIX Олімпіади в Пекіні, пов’язане 
з високим ризиком втрати предметів.

Висновки.
1. Проведений аналіз дозволив систематизувати функції 
стоп у вправах художньої гімнастики, розподіливши 
їх на основні (опорна, поштовхова, амортизаційна) і 
специфічні (естетична, маніпуляційна, інтегральна). 
Зважаючи на штучне походження вправ художньої 
гімнастики, ці функції доцільно розглядати  як 
системну основу спеціальної підготовки стоп.

На основі аналізу співвідношення різних за 1. 
технікою елементів без предмету програми чотирьох-
борства (вправи зі скакалкою, обручем, булавами та 
стрічкою) учасниць чемпіонату світу 2007 року та Ігор 
XXIX Олімпіади в Пекіні було встановлено, що всі 
вони залежать від ефективності специфічних функцій 
стоп (естетична та інтегральна). Значущість основних 
функцій стоп поділилася так, що найбільший відсоток 
вправ залежить від ефективності опорної функції (43,8 
– 47,5%), амортизаційна функція займає другу позицію 
(37,9 – 33,6%) і поштовхова – третю (18,3 – 18,9%).

Було встановлено, що висококваліфіковані 2. 
гімнастки на чемпіонаті світу (2007) в середньому до 
24% елементів з предметами виконували без участі 
рук. Близько 9% з них припадало на маніпуляційну 
функцію стоп – кидки, ловлі, зупинки і передачі 
предметів. На Іграх XXIX Олімпіади в Пекіні, відсоток 

маніпуляційної функції стоп зменшився в середньому 
до 5,9%,  що зважаючи на високу конкуренцію 
гімнасток і значущість змагального результату для 
країн-учасниць, на наш погляд, був пов’язаний з 
бажанням знизити ризик втрати предметів. Тільки у 
вправах з обручем маніпуляційна функція стоп була 
представлена у середньому в 10% елементів і, не 
залежно від рівня змагань, не зазнала суттєвих змін.

Подальші дослідження планується провести у 
напрямку визначення ступеня реалізованості основних 
і специфічних функцій стоп та шляхів вдосконалення 
підготовленості стоп у гімнасток різної кваліфікації.
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Рис. 4. Співвідношення способів роботи предметами за участі різних частин тіла у вправах змагального 
багатоборства висококваліфікованих гімнасток
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ПОЛІПШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ

Ногас А.О.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

1

Анотація. Здійснено аналіз впливу комплексної авторської програми фізичної реабілітації на якість життя хворих на туберкульоз леге-
нів в умовах стаціонару. У дослідженні взяло участь 56 хворих з різними формами туберкульозу легенів. Обґрунтована необхідність по-
вноцінного життя хворим на туберкульоз легенів. Показана позитивна динаміка покращення загального, психоемоційного стану, суттєве 
підвищення показників якості життя хворих. Рекомендовано включення комплексної програми фізичної реабілітації та освітніх програм у 
лікувальний процес.
Ключові слова: загальна якість життя, хворі на туберкульоз легенів, показники, фізична реабілітація.
Аннотация. Ногас А.О. Улучшение общего качества жизни больных туберкулезом легких с помощью физической реабилитации 
в условиях стационара. Осуществлен анализ влияния комплексной авторской программы физической реабилитации на качество жиз-
ни больных на туберкулез легких в условиях стационара. В исследовании приняло участие 56 больных с разными формами туберкулеза 
легких. Обоснована необходимость полноценной жизни больных на туберкулез легких. Показанная положительная динамика улучше-
ния общего, психоэмоционального состояния, существенное повышение показателей качества жизни больных. Рекомендовано включение 
комплексной программы физической реабилитации и образовательных программ в лечебный процесс.
Ключевые слова: общее качество жизни, больные туберкулезом легких, показатели, физическая реабилитация.
Annotation. Nogas A.O. Improvement of the general quality of a life of lungs sick of tuberculosis by means of physical rehabilitation in 
the conditions of a hospital. The impact analysis of the complex author’s program of a physical rehabilitation on quality of life ill on a pulmo-
nary tuberculosis in conditions of a hospital is carried out. In examination has taken part 56 ill with different forms of a pulmonary tuberculosis. 
Necessity of high-grade life ill on a pulmonary tuberculosis is justifi ed. Exhibited positive dynamic of martempering general, psychological 
emotional the states, essential raise of fi gures of merit of life ill. Including a comprehensive programme of a physical rehabilitation and educational 
programs in medical process is recommended.
Key words: the general quality the lives sick of tuberculosis of lungs, indicators, physical rehabilitation.
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Вступ.
Туберкульоз – це особливо небезпечна інфек-

ційна хвороба, що спричинюється мікобактеріями ту-
беркульозу, перебігає з періодичними загостреннями, 
рецидивами та ремісіями, уражує переважно найбід-
ніші верстви населення та осіб, які втратили соціальні 
зв’язки, і потребує тривалого комплексного лікування 
та реабілітації хворих [7].

Сучасний стан медицини недостатньо сприяє 
наданню ефективної допомоги хворим на туберкульоз 
легенів. Недосконала ефективність існуючих методів 
профілактики, лікування, реабілітації, відсутність 
єдиного комплексного підходу, подальше поширення 
захворювання туберкульозом із всіма його негативни-
ми наслідками, – усе це обумовлює необхідність ново-
го комплексного підходу до вирішення цієї проблеми. 

Туберкульоз – хвороба, яка з найдавніших часів 
непокоїть людство. І сьогодні, у XXІ столітті, вона за-
лишається як міжнародною, так і національною про-
блемою [5].

У виданні Ю. І. Фещенка, В. М. Мельника 
(2007) викладені сучасні підходи до виявлення та діа-
гностики легеневого туберкульозу, до організації реє-
страції та контрольованого лікування хворих із цією 
патологією [6]. 

Дослідженнями В. М. Мельника, Ю. М. Ва-
лецького (2005) встановлено, що хворі на туберкульоз 
у цілому низько сприймають та оцінюють свою якість 
життя, здоров'я і благополуччя, тоді як якість життя і 
стан здоров'я спонтанно вилікуваних від туберкульо-
зу не відрізняються від здорового населення України 
[2]. 

Дослідження актуальних питань туберкульозу 
органів дихання проводяться багатьма інституціями 
і вченими, які сходяться у одному висновку: що ак-
туальність проблеми висвітлена питаннями етіопа-
тогенезу, імунітету і алергії, патоморфозу сучасного 
туберкульозу [4, 8]. Викладені критерії активності 
туберкульозного процесу, особливості діагностики, 

протікання і лікування основних форм туберкульозу 
[6, 7].

Водночас, аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури з проблеми організації фізичної 
реабілітації хворих на туберкульоз легенів виявив, що 
на даний час майже не приділяється уваги фізичній 
реабілітації хворих на туберкульоз легенів на стаціо-
нарному етапі лікування, недостатньо висвітлені про-
блеми цих хворих, дотепер залишаються поверхнево, 
поодиноко та фрагментарно дослідженими питання 
відновного лікування із застосуванням фізичної реа-
білітації [1, 9].

Робота виконана відповідно до Зведеного 
плану Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
і спорту 2006-2010 рр. за темою 3.2.3 «Формування 
і відновлення здоров'я людей різного віку в процесі 
фізичного виховання», номер державної реєстрації 
0107U001056.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – вивчити вплив комплексної ав-

торської програми фізичної реабілітації на показники 
якості життя хворих на туберкульоз легенів в умовах 
стаціонару.

Організація та методи досліджень. Дослі-
дження проводилися на базі головного закладу РТМО 
„Фтизіатрія”. У нашому дослідженні взяло участь 
56 хворих з різними формами туберкульозу легенів 
та з відсутністю бациловиділення (БК–), з них було 
40 (71,43 %) чоловіків та 16 (28,57 %) жінок. Серед-
ній вік обстежуваних становив 38,77±1,20 років. На-
копичення результатів дослідження проводилося в 
міру госпіталізації хворих. Усі хворі були розділені 
на контрольну (n=28) та основну (n=28) групи. Для 
реалізації поставленої мети ми з хворими на туберку-
льоз легенів основної групи (за їх згодою) проводили 
індивідуально розроблену комплексну програму фі-
зичної реабілітації, що включала лікувальну фізичну 
культуру, масаж, фізіотерапевтичні процедури, гідро-
терапію, освітні програми. Хворим контрольної групи 
проводилася загальноприйнята методика лікування. 
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Стать, вік, важкість патологічного процесу були іден-
тичними для обох груп. За допомогою питальника 
якості життя Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗЯЖ-100), який призначений для оцінки якості 
життя дорослої україномовної популяції населення 
України [3], ми оцінили суб'єктивну міру благополуч-
чя хворих контрольної та основної груп на туберку-
льоз легенів і їх задоволення умовами свого життя до 
початку дослідження і після завершення. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Нами здійснювалась оцінка шести крупних 

сфер якості життя хворих: фізичні функції, психоло-
гічні функції, рівень незалежності, соціальні відноси-
ни, навколишнє середовище і духовна сфера, а також 
безпосередньо визначалося сприйняття респондента-
ми своєї якості життя і здоров’я в цілому. 

Нас цікавило: як змінилася загальна якість 
життя і стан здоров’я хворих туберкульозом легенів 
після застосування комплексної авторської програми 
фізичної реабілітації.

На основі методики оцінки загальної якос-
ті життя шляхом анонімного анкетування у кожного 
хворого під час дослідження було визначено вихідний 
і набутий рівні якості життя для контролю за динамі-
кою змін.

Протягом перших двох тижнів від діагносту-
вання туберкульозу легенів у чоловіків контрольної 
групи загальна якість життя і стан здоров’я складали 
49,34±0,46 балів, що відповідає низькому рівню.

За окремими сферами вивчення вихідні показ-
ники хворих контрольної групи чоловічої статі були 
такими: сфера І, або фізична сфера – 7,04±0,26, сфера 
ІІ, або психологічна сфера – 7,67±0,24, сфера ІІІ, або 
рівень незалежності – 6,40±0,26, сфера ІV, або соці-
альні стосунки – 7,71±0,28, сфера V, або навколишнє 
середовище – 8,22±0,24, сфера VІ, або духовна сфера – 
12,30±0,45. Приблизно такий же низький середній ви-
хідний рівень загальної якості життя і стану здоров’я 
був у чоловіків основної групи – 50,08±0,54. У них за 
окремими сферами вивчення він складав: сфера І, або 
фізична сфера – 7,02±0,32, сфера ІІ, або психологіч-
на сфера – 7,75±0,28, сфера ІІІ, або рівень незалеж-
ності – 6,44±0,30, сфера ІV, або соціальні стосунки 
– 7,75±0,37, сфера V, або навколишнє середовище – 
8,37±0,30, сфера VІ, або духовна сфера – 12,75±0,44. 

У хворих на туберкульоз легенів жіночої ста-
ті обох груп визначено низький середній вихідний 
рівень загальної якості життя і стану здоров’я. Так, 
у жінок контрольної групи він складав 49,37±0,56 
бала і 50,22±0,71 бала у жінок основної групи. За 
окремими сферами вивчення вихідні показники у 
хворих контрольної групи були такими: сфера І, або 
фізична сфера – 6,95±0,39, сфера ІІ, або психологіч-
на сфера – 7,63±0,30, сфера ІІІ, або рівень незалеж-
ності – 6,50±0,32, сфера ІV, або соціальні стосунки 
– 7,79±0,35, сфера V, або навколишнє середовище – 
8,25±0,26, сфера VІ, або духовна сфера – 12,25±0,48. 

У жінок основної групи показники окремих 
сфер вивчення складали: сфера І, або фізична сфера – 
7,04±0,40, сфера ІІ, або психологічна сфера – 7,75±0,33, 

сфера ІІІ, або рівень незалежності – 6,47±0,37, сфера 
ІV, або соціальні стосунки – 7,73±0,41, сфера V, або 
навколишнє середовище – 8,23±0,33, сфера VІ, або 
духовна сфера – 13,00±0,50.

Аналізуючи вище наведені дані, можемо ствер-
джувати, що у хворих на туберкульоз легенів чоло-
вічої і жіночої статей обох груп відбулося зниження 
загальної якості життя і стану здоров’я хворих через 
негативний вплив захворювання на всі субсфери жит-
тя людини. Показники середнього рівня якості життя і 
стану здоров’я в обох групах до початку дослідження 
достовірно не відрізнялися. 

Наприкінці дослідження у хворих на тубер-
кульоз легенів чоловічої статі контрольної групи се-
редній рівень загальної якості життя і стану здоров’я 
дещо піднявся з 49,34±0,46 бала і склав 50,28±0,45 
бала (р<0,05) (зростання на 0,94 бала). 

Проте, проаналізувавши окремі субсфери, мо-
жемо констатувати, що статистично вірогідних змін 
не відбулося. За окремими сферами вивчення показ-
ники були наближеними до вихідних: сфера І, або 
фізична сфера – 7,25±0,26, сфера ІІ, або психологіч-
на сфера – 7,89±0,22, сфера ІІІ, або рівень незалеж-
ності – 6,73±0,26, сфера ІV, або соціальні стосунки 
– 7,79±0,06, сфера V, або навколишнє середовище – 
8,32±0,22, сфера VІ, або духовна сфера – 12,30±0,45. 

У хворих чоловічої статі основної групи напри-
кінці дослідження середній рівень загальної якості 
життя і стану здоров’я вагоміше піднявся з 50,08±0,54 
бала і став 56,31±0,53 (р<0,05) бала (зростання на 6,23 
бала). За окремими сферами вивчення показники ста-
ли вищі і становили: сфера І, або фізична сфера – з 
7,02±0,32 до 8,54±0,30 (р<0,05) (зростання на 1,52 
бала), сфера ІІ, або психологічна сфера – з 7,75±0,28 
до 8,90±0,30 (р<0,05) (зростання на 1,15 бала), сфера 
ІІІ, або рівень незалежності – з 6,44±0,30 до 7,99±0,26 
(р<0,05) (зростання на 1,55 бала), сфера ІV, або со-
ціальні стосунки – з 7,75±0,37 до 8,95±0,35 (р<0,05) 
(зростання на 1,20 бала), сфера V, або навколишнє 
середовище – з 8,37±0,30 до 8,68±0,22 бала, сфера 
VІ, або духовна сфера – з 12,75±0,44 до 13,25±0,41 
(р<0,05) (зростання на 0,50 бала). Таким чином, у 
хворих основної групи відбулося значне підвищення 
загальної якості життя і стану здоров’я за всіма сфе-
рами і субсферами якості життя, окрім сфери V, або 
навколишнього середовища. 

Рівень загальної якості життя і стану здоров’я 
хворих на туберкульоз легенів чоловічої статі контр-
ольної та основної груп наприкінці дослідження на-
ведений на рис. 1.

Наприкінці дослідження у хворих жіночої ста-
ті контрольної групи спостерігалося незначне під-
вищення середнього рівня загальної якості життя і 
стану здоров’я з 49,37±0,56 бала і склало 50,07 бала 
(р<0,05) (зростання на 0,70 бала). Окремі показники 
сфер вивчення у них були такими: сфера І, або фізич-
на сфера – 7,19±0,26 (р<0,05), сфера ІІ, або психоло-
гічна сфера – 7,80±0,28, сфера ІІІ, або рівень незалеж-
ності – 6,66±0,35, сфера ІV, або соціальні стосунки 
– 7,89±0,26, сфера V, або навколишнє середовище – 
8,28±0,26, сфера VІ, або духовна сфера – 12,25±0,48. 
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За окремими сферами вивчення рівень загаль-
ної якості життя і стану здоров’я хворих жіночої статі 
основної групи вагомо піднявся: сфера І, або фізична 
сфера – з 7,04±0,40 до 9,00±0,36 бала (р<0,05) (зрос-
тання на 1,96 бала), сфера ІІ, або психологічна сфе-
ра – з 7,75±0,33 до 9,33±0,36 бала (р<0,05) (зростання 
на 1,58 бала), сфера ІІІ, або рівень незалежності – з 
6,47±0,37 до 8,22±0,39 бала (р<0,05) (зростання на 1,75 
бала), сфера ІV, або соціальні стосунки – з 7,73±0,41 
до 8,68±0,36 бала (р<0,05) (зростання на 0,95 бала), 
сфера V, або навколишнє середовище – з 8,23±0,33 до 
8,75±0,30 бала (зростання на 0,52 бала), сфера VІ, або 
духовна сфера – з 13,00±0,50 до 13,38±0,49 бала. 

У хворих жіночої статі контрольної та основної 
груп рівень загальної якості життя і стану здоров’я на-
прикінці дослідження наведений на рис. 2. 

Отже, середній вихідний рівень загальної якос-
ті життя і стану здоров’я хворих жіночої статі осно-
вної групи зріс з 50,22±0,71 до 57,36±0,99 (р<0,05). 
Суттєве підвищення загальної якості життя і стану 
здоров’я у жінок основної групи відбулося за усіма 
сферами і субсферами якості життя.

Після застосування комплексної програми фі-
зичної реабілітації та проведення освітньої роботи з 
хворими на туберкульоз легенів статистично вірогід-
но за цей час відбулося підвищення загальної якос-
ті життя і стану здоров’я у хворих основної групи. 
Аналізуючи окремі сфери і субсфери загальної якості 
життя і стану здоров’я хворих основної групи, слід 
відзначити, що їх показники значно збільшилися. У 
хворих основної групи відбулися такі зміни: змен-
шення болю і дискомфорту, стомлення, залежності від 

Рис. 1. Рівень загальної якості життя і стану здоров’я хворих на туберкульоз легенів чоловічої статі 
наприкінці дослідження, у балах

Рис. 2. Рівень загальної якості життя і стану здоров’я хворих на туберкульоз легенів жіночої статі 
наприкінці дослідження, у балах
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медикаментів, негативних почуттів, збільшення жит-
тєвої активності і енергії, здатності пересуватися, ви-
конувати роботу та повсякденні справи, покращився 
сон і відпочинок, мислення, позитивні почуття, образ 
тіла і зовнішність, збільшилася самооцінка. Показни-
ки сфер навколишнього середовища і духовної сфе-
ри особливих змін не зазнали. У хворих контрольної 
групи статистично вірогідного підвищення загальної 
якості життя і стану здоров’я не відзначено. 

Висновки.
Включення розробленої комплексної програми 

фізичної реабілітації та освітніх програм у лікуваль-
ний процес хворих на туберкульоз легенів зумовило 
поліпшення загальної якості життя та стану здоров’я 
за рахунок підвищення показників у всіх проблемних 
субсферах. 

Подальші перспективні дослідження слід про-
водити у віддалені терміни після стаціонарного ліку-
вання в процесі амбулаторного спостереження.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Однолеток Т. В.., Лянной М. О. 
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Інститут фізичної культури
1

Анотація. Питання формування особистості вчителя, зокрема, професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури було і за-
лишається предметом уваги багатьох учених. У свої працях вони неодноразово підкреслювали необхідність і важливість розгляду процесу 
професійного становлення вчителя як педагогічної проблеми. Здійснений нами аналіз наукової літератури дозволив виявити різні підходи 
до визначення поняття „професійна підготовка”, з’ясувати зміст професійної освіти та виділити основні принципи системи професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 
Ключові слова: професійна підготовка, зміст професійної освіти, принципи системи професійної підготовки, вчитель фізичної культури.
Аннотация. Однолеток Т.В., Лянной М.О. Профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры как педагоги-
ческая проблема. Вопрос формирования личности учителя, в частности, профессиональной подготовки будущего учителя физической 
культуры был и остается предметом внимания многих ученых. В своих работах они неоднократно подчеркивали необходимость и важность 
рассмотрения процесса профессионального становления учителя как педагогической проблемы. Проведенный нами анализ научной лите-
ратуры позволил рассмотреть разные подходы к определению понятия „профессиональная подготовка”, выяснить содержание профессио-
нального образования и выделить основные принципы системы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, содержание профессионального образования, принципы системы профессиональной 
подготовки, учитель физической культуры.
Annotation. Odnoletok T. V., Lyannoy M. O. The professional preparation of the future teachers of physical culture as pedagogical problem. 
Questions of formation teacher’s person and professional preparation of future physical culture teacher is a subject for many scientists. In their works 
they pay attention to necessity and importance of professional teacher’s process as the pedagogical problem. The analysis of scientifi c literature gives 
different approaches to the defi nition “professional preparation”, discovers the content of professional principles of professional system of future 
physical culture teachers.
Key words: professional preparation, content of professional education, principles of the system of professional preparation, physical culture teach-
er.
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Вступ
Особистість учителя, його професійна компе-

тентність, соціальна зрілість і духовне багатство на-
сьогодні, виявляються найбільш значущими показни-
ками забезпечення ефективності процесу навчання та 
виховання підростаючого покоління. Якість профе-
сійної підготовки майбутнього педагога є основним 
критерієм стану і результативності діяльності націо-
нальної системи освіти [9].

Вихідні концептуальні положення сучасної 
стратегії реформування системи освіти в Україні відо-
бражено в основних нормативно-правових докумен-
тах („Національна доктрина розвитку освіти Украї-
ни у ХХІ столітті”), Законах України („Про освіту”, 
„Про вищу освіту”). Модернізація системи вищої 
освіти спрямована на підвищення якості освітніх по-
слуг, оновлення змісту і форм організації навчально-
виховного процесу. Реалізація стратегічних завдань 
професійної підготовки фахівців можлива за умови 
переходу кількісних показників її рівня в якісні. 

Питання підвищення якості професійної підго-
товки вчителя фізичної культури було і залишається 
предметом уваги багатьох учених.

Дослідженню цієї проблеми присвячена значна 
кількість наукових праць, зокрема таким її аспектам, 
як упровадження особистісно орієнтованих техноло-
гій навчання та виховання у вищих педагогічних на-
вчальних закладах фізкультурного профілю [10], оці-
нювання педагогічних умов формування готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до професійної 
діяльності [4] , підготовка фахівців в умовах ступене-
вої освіти [5], теоретико-методичні основи підготовки 
вчителів фізичного виховання в педагогічних навчаль-
них закладах [11] й ін. 

Сучасний етап науково-педагогічних досліджень 
характеризується подальшим пошуком нових ефектив-
них варіативних систем, моделей, інноваційних техно-

логій і методик покращення рівня якості професійної 
підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спор-
ту, особливо сьогодні, у період входження України до 
європейського освітнього простору.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми дослідження свідчить, що, незважаючи на 
вагомі результати багатьох наукових досліджень, поза 
увагою дослідників залишається питання професій-
ної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
у процесі педагогічної практики на різних освітньо-
кваліфікаційних рівнях.

У системі професійної підготовки вчителів фі-
зичної культури педагогічна практика займає важли-
ве місце, а її зміст, засоби і форми організації на всіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнях сприяють становлен-
ню професійних якостей сучасного педагога.

Для більш повного висвітлення досліджуваного 
питання, вважаємо за доцільне розпочати науковий по-
шук з аналізу поняття „професійна підготовка”, визна-
чення змісту професійної освіти й основних принци-
пів підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Сумського 
державного педагогічного університету ім. А. С. Ма-
каренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
У межах статті передбачається розглянути 

сутність поняття „професійна підготовка”, з’ясувати 
зміст професійної освіти, а також визначити провід-
ні принципи підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури. 

Результати досліджень.
Серед основних підходів до наукової інтер-

претації сутності професійної підготовки майбут-
ніх учителів вагоме місце займають думки і погляди 
вчених-педагогів, які у своїх дослідження неоднора-
зово підкреслювали необхідність і важливість роз-
гляду процесу професійного становлення педагога як 
педагогічної проблеми.
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Проведений нами аналіз психолого-педагогічної 
літератури дозволяє стверджувати, що на сьогодні не 
існує єдиного погляду на розуміння професійної під-
готовки. 

У педагогічній енциклопедії професійна підго-
товка тлумачиться як „сукупність спеціальних знань, 
умінь і навичок, якостей особистості, трудового до-
свіду і норм поведінки, які забезпечують можливість 
успішної праці за обраною професією; процес повідо-
млення учням відповідних знань і вмінь” [7].

Проте деякі вчені [6; 8] наголошують на тому, 
що такі характеристики недостатньо увиразнюють 
специфіку професійної підготовки педагога, і вважа-
ють за доцільно розглядати її як систему організацій-
них і педагогічних заходів, які забезпечують форму-
вання в особистості професійної спрямованості знань, 
умінь, навичок і професійної готовності до певної ді-
яльності.

У культурологічному просторі професійна під-
готовка представлена як освітній процес, у якому сту-
дент і викладач реалізують себе як суб’єкти культури, 
а зміст освіти будується відповідно до змісту педаго-
гічної культури, та із застосуванням особистісно орі-
єнтованих технологій, культурних критеріїв і оцінок 
рівня готовності вчителя до професійної педагогічної 
діяльності [3].

Інші науковці [1] зазначають, що професійна 
підготовка повинна розглядатися через її результат 
або через процес його отримання як сукупність спеці-
альних знань, навичок і вмінь, якостей професійного 
досвіду та норм поведінки, які забезпечують можли-
вість успішної діяльності за певною професією. Тому, 
з урахуванням змісту загального поняття „підготов-
ка”, зміст поняття „професійна підготовка майбутніх 
учителів фізичної культури” пропонують розглядати 
у таких аспектах:

з точки зору її організаторів-  це процес створен-
ня науково-педагогічними працівниками й керів-
никами умов для цілеспрямованого формування і 
розвитку в майбутніх спеціалістів компетентнос-
ті та здатності до професійної діяльності;
з точки зору студентів - це процес досягнення 
ними необхідного рівня підготовленості, який би 
забезпечив готовність до виконання дій за при-
значенням;
як результат професійної підготовки - – це готов-
ність її суб’єктів до професійної діяльності.
Учені, розглядаючи професійну підготовку з 

точки зору її педагогічного забезпечення, перш за все, 
звертають свою увагу на її зміст. 

Зміст професійної освіти включає поглиблене 
ознайомлення з науковими основами й технологією 
обраного виду праці, прищеплення спеціальних прак-
тичних навичок і вмінь; формування психологічних, 
моральних якостей особистості, важливих для роботи 
в певній сфері людської діяльності [2]. 

Важливо наголосити, що зміст професійної 
освіти обумовлений не тільки майбутнім видом ді-
яльності, але й потребами універсального розвитку 
людської культури. 

Тому перед вищими навчальними закладами, 
що готують майбутніх учителів фізичної культури, 
постають завдання цілеспрямованого розвитку най-
важливіших властивостей педагога, залучення його 
до активних способів освоєння соціального, науково-
го і культурологічного досвіду з метою його подаль-
шого використання у навчально-виховній діяльності 
з учнями.

Професійна підготовка вчителя фізичної куль-
тури в педагогічному університеті є складною багато-
гранною системою, яка базується на таких загально-
прийнятих принципах, як: 

принцип безперервності освіти (злиття базо-
вої та подальшої підготовки до трудової та суспільної 
діяльності в єдиний, цілісний освітній процес, який 
сприяє формуванню стійкого інтересу й потреби в по-
стійному поповненні знань та удосконаленні практич-
них умінь і навичок);

принцип інтегративності (планування безпе-
рервного процесу підготовки, що відбувається по ви-
східній лінії як інтегративне ціле відносно самостій-
них складових);

принцип фундаменталізації (полягає не у засво-
єнні навчальних предметів, традиційно віднесених до 
фундаментальних, а в широті та ґрунтовності, які за-
безпечують у перспективі професійну мобільність фа-
хівця, розширюють його професійну компетентність, 
формують готовність до оперативного реагування на 
можливі зміни у сфері професійної діяльності);

принцип гуманізації (перенос уваги із засобів 
професійної підготовки (методів, форм, способів) на 
суб’єкт професійної підготовки (студента); враху-
вання особистісних цілей і інтересів студентів, напо-
внення олюдненим змістом навчальних дисциплін, 
застосування активних методів і форм навчання, де 
оволодіння знаннями здійснюється в процесі пошуку 
істини, зіткнення думок, поглядів, позицій, розвитку 
самоконтролю і самооцінки студентів) [12].;

принцип самостійності (можливість студентів 
самим визначати траєкторію оволодіння професією; 
стрижнем самостійної роботи студента є наявність 
пізнавальної задачі та способу її розв’язання без пря-
мої допомоги з боку викладача або з мінімальним його 
втручанням, при цьому самостійна діяльність студен-
та завжди спрямована на перехід від способу відтво-
рення до принципово іншого — творчого вирішення 
завдань) [6] й ін .

Висновки. 
Професійна підготовка майбутнього вчителя фі-1. 
зичної культури є складною багатогранною сис-
темою, яка спрямована на здобуття та розвиток 
достатнього для продуктивної професійної діяль-
ності рівня компетентності у процесі навчання у 
вищому навчальному закладі і практичній діяль-
ності.
Зміст професійної освіти несе в собі сукупність 2. 
знань, умінь і навичок, володіння якими дає змогу 
працювати за обраним видом професії. 
Система професійної підготовки майбутніх учи-3. 
телів фізичної культури повинна будуватися на 
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загальноприйнятих принципах безперервності 
освіти, її фундаменталізації, інтегративності, гу-
манізації тощо.
Подальші дослідження передбачається провес-

ти в напрямку вивчення проблем професійної підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури у процесі 
педагогічної практики в умовах ступеневої системи 
підготовки.
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опарін С.С. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

1

Анотація. Розкривається актуальність, соціально-педагогічну необхідність і недостатнє наукове опрацювання проблеми формування па-
тріотизму у студентів засобами фізичного виховання. Громадянський патріотизм розглядається як усвідомлення своєї відповідальності за 
існування української спільноти, забезпечення людського розвитку, здоров’я нації як фізичного, психічного, так і соціального та професій-
ного. Проблема формування патріотизму у молоді розглядається в контексті створеної ООН багаторівневої системи показників людського 
розвитку.
Ключові слова: засоби фізичної культури, патріотизм, людський розвиток.
Аннотация. Опарин С.С. Воспитание патриотизма средствами физической культуры у студентов высших учебных заведений. Рас-
крывается актуальность, социально-педагогическая необходимость и недостаточная научная обработка проблемы формирование патрио-
тизма у студентов средствами физического воспитание. Гражданский патриотизм рассматривается как осознание своей ответственности за 
существование украинского сообщества, обеспечение человеческого развития, здоровье наций как физического, психического, так и соци-
ального и профессионального. Проблема формирования патриотизма у молодежи рассматривается в контексте созданной ООН многоуров-
невой системой показателей человеческого развития.
Ключевые слова: средства физической культуры, патриотизм, человеческое развитие.
Annotation. Oparin S.S. Education of patriotism by physical training means at students of higher educational institutions. The urgency, 
social pedagogical necessity, poor scientifi c machining of a problem formation of patriotism at students by means of physical education is opened. 
Civil patriotism is considered through comprehension of the responsibility for existence of the Ukrainian community. Also ensuring of human 
development, health of the nations: physical, mental, social, professional. The problem of formation patriotism at youth is considered in a context of 
the created United Nations by multilevel system of parameters of human development. 
Key words: means of physical culture, patriotism, human development

© Опарін С.С. , 2009

Вступ. 
У сучасних умовах реформування вищої осві-

ти в Україні постає нагальна потреба приведення 
виховної діяльності навчальних закладів у відповід-
ність до завдань реалізації високих моральних прин-
ципів Української держави, забезпечення єдності 
свідомості й поведінки в індивідуально-особистісній 
і професійно-соціальній сферах життєдіяльності май-
бутніх фахівців. 

Громадянський патріотизм розглядається як 
усвідомлення своєї відповідальності за існування 
української спільноти, забезпечення людського розви-
тку, здоров’я нації як фізичного, психічного, так і со-
ціального та професійного. В даному випадку йдеться 
про виховання у молодого покоління відповідних на-
ціональних почуттів, які сприяють його ідентифікації 
зі своїм народом. Така позиція ґрунтується на розу-
мінні того, що кожна людина є невід’ємною частиною 
своєї нації, свого народу.

Міжнародна спільнота багато уваги приділяє 
міжнародному співставленню рівнів людського роз-
витку в різних країнах. ООН щорічно публікує свої 
глобальні Доповіді про людський розвиток, починаю-
чи з 1990 року, причому кожна доповідь зосередже-
на на одному питанні, яке вважається ключовим для 
людського розвитку. 

Одним з показників людського розвитку є се-
редня очікувана тривалість життя. Цей показник 
людського розвитку надає найбільш усебічну інфор-
мацію про рівень життя кожної країни. Україна має 
найнижчий рівень тривалості життя в Європі, зокрема 
у чоловіків ( 62 роки – в 2006 році). Серед головних 
причин передчасної смертності, особливо надмірної 
смертності чоловіків працездатного віку, - дуже то-
лерантне ставлення суспільства до пияцтва, паління, 
неправильного харчування, поєднаного із неналеж-
ним фізичним навантаженням, нездійсненням про-
філактичних заходів та поганими умовами безпеки на 
робочому місці.

Отже, Україні потрібно реалізувати стратегію 
людського розвитку, в якій важливе місце має посіда-
ти виховання в суспільстві почуття відповідальності 
за здоров'я та безпеку нації, за своє особисте здоров'я 
та формування стереотипів моральної поведінки, 
сприйняття здорового способу життя як свого патрі-
отичного обов’язку. Вироблення такої стратегії по-
винно передбачати активну участь усіх зацікавлених 
сторін, в тому числі викладачів фізичної культури у 
вищих навчальних закладах.

Знання фізичної культури слід передавати так, 
щоб цілеспрямовано формувати здорові інтереси мо-
лодого покоління, наполегливо боротися зі шкідливи-
ми звичками, послідовно прищеплювати молодим лю-
дям потребу фізичного і морального вдосконалення, 
як цього вимагають Державна національна програма 
“Освіта (Україна ХХІ)”, Національна доктрина роз-
витку освіти України у ХХІ ст., Комплексна програма 
фізичної культури, Концепція національного вихован-
ня тощо.

У зв'язку із цим пріоритетним напрямком і 
складовою частиною освітнього процесу має стати 
патріотичне виховання молодого покоління.

Наукові основи розв’язання загальних проблем 
формування патріотизму як напряму виховання до-
статньою мірою висвітлюються в працях Ю.Л. Азаро-
ва, І.Д. Беха, А.М. Бойко, Н.П. Волкової, Г.Г. Ващенка, 
С.І. Карпенчука, В.І. Лозової, Ю.М. Орлова, М.І. Сме-
танського, Г.В. Троцко та інших сучасних науковців. 
Узагальнення їх творчого доробку дозволило дійти 
до висновку, що дослідження 70-90-х років минуло-
го століття ґрунтуються на узагальненні комплексно-
го підходу до виховання патріотизму без урахування 
суб’єктивних особливостей кожної особистості, а 
сучасні – базуються переважно на функціонально-
му вивченні окремих складових поведінки молодого 
покоління в певних видах соціально-гуманітарної, 
психолого-педагогічної, професійно-прикладної чи 
фізичної підготовки, що не дозволяє забезпечити ці-
лісності підходу й зменшує результативність патріо-
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тичного виховання. Це призводить до переваги декла-
рувань моральних постулатів над цілеспрямованою 
діяльністю щодо їх осмислення з точки зору нових 
реалій та формування стандартів поведінки, що в сво-
їй основі мала б відповідальність за розвиток нації та 
України як держави.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є дослідження взаємозв’язку 

загального людського розвитку з точки зору міжна-
родних оцінок його рівня та формування парадигми 
виховання патріотизму у молоді засобами фізичної 
культури з метою підвищення ресурсів здоров’я нації 
та утвердження здорового духу національної гідності.

Результати досліджень.
Виховання молоді в сучасному українському 

суспільстві здійснюється в умовах економічного й 
політичного реформування, у ході якого істотно змі-
нилися соціокультурне життя підростаючого поко-
ління, принципи функціонування освітніх установ, 
засобів масової інформації, дитячих і молодіжних 
організацій.

Вочевидь, що рішення безлічі проблем у жит-
ті країни багато в чому залежить від рівня сформо-
ваності громадянської позиції в молодого покоління, 
потреб у духовно-моральному вдосконалюванні, від 
поваги до історико-культурної спадщини свого наро-
ду й в цілому до України як до держави. У зв'язку із 
цим пріоритетним напрямком і складовою частиною 
освітнього процесу повинне стати патріотичне вихо-
вання підростаючого покоління.

І. Ільїн, філософ початку ХХ століття, так ви-
значав формулу патріотичного суспільства: «Моя 
справа є справою моєї батьківщини й моєї держави; 

таким чином, з одного боку, все, що перешкоджає 
моїй батьківщині й моїй державі не може стати моєю 
справою; а з іншого боку, справа мого народу й моєї 
держави мені настільки близька та важлива, начебто 
вона стосується мене самого й моєї долі» [5, с. 3-8].

Для виходу нашої країни із всеосяжної кри-
зи, як стверджують вчені, необхідно висунути й ре-
алізувати гасло збереження й зміцнення української 
державності, що виражає інтереси народу в цілому й 
кожної людини окремо. Тільки за таких умов можна 
далі ставити завдання виховання в молодого поколін-
ня почуття гордості за свою Батьківщину й почуття 
відповідальності за її подальшу долю.

Як показало соціологічне опитування, проведе-
не соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 
27 грудня 2006 року в усіх регіонах України (опита-
но 2009 респондентів віком від 18 років), на питан-
ня: «Чи вважаєте Ви себе патріотом України?» - 38,1 
% респондентів відповіли: «Так»; 36,7% - «Скоріше 
так»; 13,8% - «Скоріше ні»; 3,8% - «Ні»; 7,6% - «Важ-
ко відповісти».

Значна диференціація відповідей спостеріга-
ється у різних регіонах України. Найбільш патріотич-
ний настрій відчувається в Західному регіоні України 
(Діаграма 1)

Ще більш занепокоює те, що третина україн-
ських студентів мріють виїхати з України за кордон 
назавжди. Такими є результати соціологічного дослі-
дження українського студентства, яке проводив Дер-
жавний інститут розвитку сім'ї та молоді. Досліджен-
ня проводилось для президента, уряду та Верховної 
Ради, аби можновладці проаналізували стан справ у 
молодіжній політиці, оскільки нині в українських ву-
зах навчається понад два мільйони студентів. Майже 
30 відсотків українських студентів планують назавжди 
залишити Україну після навчання через матеріальні 

Діаграма 1. Наскільки Ви пишаєтесь тим, що Ви громадянин України? (за інформацією Українського центру 
економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова).

Застосовується такий розподіл областей за регіонами: Південь — АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська 
області; Центр — Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмель-
ницька, Черкаська, Чернігівська області; Захід — Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Схід — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, 
Харківська області.

Схід
Південь
Центр
Захід
Україна

Не відповіли

Важко відповісти

Зовсім не пишаюся

Не дуже пишаюся

Скоріше пишаюсь, ніж ні

Дуже пишаюсь

Дуже 
пишаюсь

Скоріше 
пишаюсь, ніж ні

Не дуже 
пишаюся

Зовсім не 
пишаюся

Важко 
відповісти Не відповіли

■ Схід 16,2 26,3 33,7 10,7 12,0 1,1
□ Південь 15,9 35,8 28,5 13,9 4,0 2,0
Р Центр 17,8 42,3 25,5 5,7 7,2 1,5
■ Захід 35,4 42,2 14,0 2,1 4,2 2,1
■ Україна 20,3 35,9 26,5 7,9 7,7 1,6
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негаразди або через те, що не можуть повністю себе 
реалізувати на батьківщині, а ще 25 відсотків хотіли б 
поїхати на заробітки за кордон. Найбільше студентів 
приваблює Великобританія, США та Німеччина.

Дані дослідження підтверджують, що здебіль-
шого молодь не цікавиться політикою, однак еколо-
гічний напрям політичних ідей їм найближчий. Вони 
готові йти на пікети, якщо погіршиться рівень життя 
їхніх сімей та екологічні умови існування.

Своїми моральними орієнтирами україн-
ські студенти називають здоров'я, сімейне та мате-
ріальне благополуччя, економічну незалежність та 
особисту свободу. 

На перший погляд, між цими моральними 
орієнтирами та патріотизмом прямої кореляційної 
залежності не проглядається. Проте, саме налашто-
ваність студентства на формування здорового обра-
зу життя та на сімейні цінності мають визначальний 
вплив на розвиток нашої держави та укріплення па-
тріотичних настроїв майбутніх поколінь. Саме низь-
кий рівень здоров’я українців є гальмом на шляху 
людського розвитку та становлення повноцінної роз-
виненої держави.

Нині Україна дуже відстає від більшості євро-
пейських країн у рівні багатьох показників економіч-
ного розвитку. Хоча стабільне економічне зростання 
впродовж останніх років створило передумови для 
довгострокового покращення, мине багато років, поки 
українська економіка досягне сучасного європейсько-
го рівня життя. Водночас слід визнати, що економіч-
ний розвиток сам по собі не вирішить усіх соціальних 
проблем України.

Перетворення України на державу з демокра-
тичною системою, громадянським суспільством і со-
ціально орієнтованою ринковою економікою вимагає 
визнання того, що людський розвиток є як завершаль-
ною, так і ключовою метою економічного розвитку. 

Недооцінка економічних наслідків людського 
розвитку є ключовою, хоча й не єдиною причиною 
розриву в розвитку між Україною та іншими країна-

ми. Отже, видатки на освіту, охорону здоров’я та соці-
альний захист слід розглядати не просто як «витрати» 
бюджетних коштів, а й як соціальні інвестиції (осо-
бливо якщо поєднати їх із необхідними реформами), 
які могли б суттєво і перспективно вплинути на роз-
виток України.

Не дарма ж з метою вимірювання людського 
розвитку ООН у 1990 році розробила багаторівневу 
систему показників, покликану допомогти у визначен-
ні прогресу, досягнутого кожною країною в людсько-
му розвитку, за єдиною шкалою. Показник найвищо-
го рівня – індекс людського розвитку (ІЛР) є простим 
середнім трьох індексів другого рівня, що охоплюють 
дохід, стан здоров’я та рівень освіти (таблиця 1).

Середня очікувана тривалість життя – це показ-
ник людського розвитку, який надає найбільш усебіч-
ну інформацію про рівень життя. Як бачимо із Табли-
ці 1 Україна займає 110 місце по показнику тривалості 
життя серед 177 країн. Саме низький рівень показника 
тривалості життя вплинув найбільшим чином на за-
гальний індекс людського розвитку, за яким Україна 
опинилася на 76 місці (із 177 країн) серед таких країн, 
як Венесуела, Колумбія, Самоа, Таїланд тощо. Де ж 
наш патріотизм? До чого ми себе довели, що в Україні 
найгірший показник тривалості життя серед чоловіків 
в Європі – в 2006 році чоловіки в Україні доживали 
в середньому до 62,4 роки. Показник очікуваної три-
валості життя в країнах-членах ЄС перевищує відпо-
відний показник України на 11 років. Навіть якщо по-
рівняти Україну з Польщею, то очікувана тривалість 
життя в Україні, яка на початку 1990-х була майже та-
кою, як у Польщі (відповідно 70,5 і 71 рік у 1990 році), 
у 2006 році вже була на 7,7 року менше. 

Так чому нас вражає прагнення нашої молоді 
вирватися з України для того, щоб жити та працювати 
в Європі?

 Є багато факторів, що впливають на очікува-
ну тривалість життя, як глобального характеру – на-
приклад, зміна клімату, так і специфічних для кожної 
окремої країни. Відсутність прогресу в цій сфері, од-

Таблиця 1
Індекс людського розвитку для України за 2005 рік та його компоненти

Значення ІЛР
Тривалість життя 
від народження, 

(роки)

Індекс 
освіченості, (%)

Комбінований 
індекс охоплення 
початковою, се-

редньою та вищою 
освітою, (%)

Валовий 
внутрішній про-
дукт на душу 

населення за ПКС, 
(дол. США)

1.Ісландія (0.968) 1. Японія (82.3) 1. Грузія (100.0) 1. Австралія 
(113.0)

1.Люксембург 
(60,228)

74 Венесуела 
(Болівія) (0.792) 
75.Колумбія (0.791) 
76. Україна (0.788) 
77. Самоа (0.785) 
78.Таіланд (0.781)

108.Фіджі (68.3)
109.Гренада (68.2)
110. Україна (67.7)
114. Азербайд-
жан(67.1)
115. Мальдіви 
(67.0) 

9.Таджикистан 
(99.5)
10.Російська 
Федерація (99.4) 
11. Україна (99.4) 
12.Вірменія (99.4) 
13. Молдова (99.1)

37. Сінгапур (87.3) 
38. Польща (87.2) 
39. Україна (86.5) 
40. Бахрейн (86.1) 
41. Болівія (86.0)

83. Боснія і Герце-
говина (7,032) 
84. Габон (6,954) 
85. Україна (6,848) 
86. Китай (6,757) 
87. Санта Лючія 
(6,707) 

177. Сьєра Леоне 
(0.336) 177. Замбія (40.5) 139. Буркіна Фасо 

(23.6) 172. Нігер (22.7) 174. Малаві (667)

Джерело: Human Development Report 2007 / United Nations Development Programme (UNDP)
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нак, пояснюється здебільшого тим, що, незважаючи 
на покращення матеріального добробуту, як соціаль-
ні стандарти, так і норми споживання в Україні за-
лишаються дуже низькими. Серед головних причин 
передчасної смертності, особливо високого показника 
смертності чоловіків працездатного віку, - дуже то-
лерантне ставлення суспільства до пияцтва, частого 
паління, неправильного харчування, поєднаного із 
неналежним фізичним навантаженням, неналежним 
станом здоров'я та поганими умовами безпеки на ро-
бочому місці. Поширення алкоголізму набуло дуже 
серйозних масштабів, і алкогольне сп’яніння у 2006 
році стало причиною 8000 смертей. Алкоголізм також 
дуже поширений серед молоді, й частка непитущих 
серед населення віком 18-24 роки майже така сама, 
як серед населення в цілому (відповідно 27,4 та 23,2 
відсотка). Ще один важливий чинник, який скорочує 
очікувану тривалість життя в Україні, - паління. 58 
відсотків чоловіків і 14 відсотків жінок віком старше 
15 років палять, причому частка чоловіків, які палять, 
є значною вищою, ніж у всіх інших європейських кра-
їнах, за винятком Албанії. 

Крім того, майже повністю відсутня профілак-
тична державна політика, спрямована на стримуван-
ня сильного поширення пияцтва та паління. В Укра-
їні немає заборони або навіть будь-якого обмеження 
реклами алкоголю та тютюнових виробів. Майже всі 
великі культурні та спортивні заходи, такі як концер-
ти популярних виконавців і трансляція футбольних 
матчів, спонсоруються виробниками алкоголю, які ко-
ристуються цією нагодою для реклами своєї продук-
ції. Крім того, правила щодо продажу цієї продукції 
практично не виконуються (зокрема, заборона прода-
жу особам до 21 віку повсюдно ігнорується). Не пе-
редбачені також санкції за паління у визначених гро-
мадських місцях. Треба робити більше для того, щоб 
заохочувати людей брати на себе відповідальність за 
власне здоров'я та якість життя.

Тому громадянський патріотизм – це перш за 
все усвідомлення своєї відповідальності за існування 
української спільноти, забезпечення здоров’я нації як 
фізичного, психічного, так і соціального та професій-
ного. В даному випадку йдеться про наявність у грома-
дянина відповідних національних почуттів, які сприя-
ють його ідентифікації зі своїм народом. Така позиція 
ґрунтується на розумінні того, що кожна людина є 
невід’ємною частиною своєї нації, свого народу.

 У сукупності факторів, що підвищують актив-
ність студентів, певна роль належить фізкультурно-
спортивним традиціям, за допомогою яких успішно 
вирішуються завдання по формуванню в майбутніх 
фахівців активної соціальної й професійної позиції, 
залученню їх до фізкультурно-спортивної діяльності 
й формування позитивного відношення до неї, прище-
плювання любові до своєї професії, вузу. Комплексне 
використання існуючих традицій є невід'ємною час-
тиною професійного виховання студентів. Спортивні 
традиції повною мірою активізують формування фі-
зичної культури студентів лише при дотриманні від-
повідних педагогічних умов.

Немаловажним фактором формування 
соціально-духовних цінностей, уявлень про себе як 
про необхідну складову становлення загального па-
тріотичного фону в соціумі у процесі занять фізичною 
культурою є особистість викладача й те, як він розуміє 
завдання виховання. Духовно-моральне виховання, 
світогляд педагога є наслідком не тільки емоційного 
відгуку на явища життя й навчально-виховної діяль-
ності, але і осмислення, глибокого усвідомлення своєї 
ролі, результатом чого стає побудова його професій-
ної й життєвої позиції. 

Хоча характерною особливістю процесу фор-
мування фізичної культури студента є вплив виховате-
ля на розвиток вихованця, спостерігається й зворотна 
взаємодія. Якщо викладач фізичної культури не ро-
зуміє або не розділяє тієї думки, що виховання являє 
собою процес взаємодії між студентом і викладачем і 
трактує виховання як однобічний, лінійний процес, у 
ході якого джерелом будь-яких видів активності є він 
сам, то така позиція певним чином вплине на здій-
снення поставленої мети. Викладач фізичної культу-
ри, що спирається на такого роду «закриту концепцію 
викладання», керується винятково діловою стороною 
питання, до дрібних подробиць розробляючи методи-
ку викладання. Проте особистість студента, по суті 
справи, зникає, перетворюючись у якусь малу вели-
чину, оскільки викладач буде прагнути до здійснення 
своєї мети без врахування інтересів студентів. 

Протилежна точка зору пов'язана з «відкритою 
концепцією викладання». Організований на її основі 
навчальний процес ураховує інтереси студентів, не 
втискуючи їхнє поводження в рамки заздалегідь уста-
новлених життєвих шаблонів і схем, від яких вони не 
мали б права відступити ні на крок. В основі цієї кон-
цепції лежить образ, орієнтований на розвиток вільної 
самостійності й творчих можливостей в навчанні.

Для здійснення відкритого викладання викла-
дачеві рекомендується займати відносно студента по-
зицію, перейняту турботою, повагою, розумінням і 
терпимістю. Студент при цьому сприймається як осо-
бистість, що володіє правом на свободу дій. Описані 
концепції являють собою два протилежних полюса 
стилю викладання. Переважне використання одного з 
них приведе до складних проблем. Надто вільна орга-
нізація навчального процесу в результаті легко може 
привести викладання в хаотичний, довільний, спон-
танний процес. З огляду на розмаїтість ситуацій, що 
виникають у ході викладання, викладач фізичної куль-
тури повинен виважено вирішувати питання про те, 
які концепції краще сприяють практичній реалізації 
поставленої мети, оскільки часто саме використання 
їх змішаних форм, швидше за все, задовольняють ви-
могам вузівської реальності.

Важливу роль у формуванні соціально-духовних 
цінностей особистості відіграє організаційно-
методичний фактор. Він містить у собі всі напрями й 
різноманіття впливів на студента. У ньому відобража-
ється сукупність принципів побудови методів і форм 
організації навчальної й поза навчальної діяльності 
студентів.
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Структуру організаційно-методичного фактору 
становлять: 

визначення місця і ролі предметного змісту 1. 
фізичної культури як підсистеми освітнього про-
цесу майбутнього фахівця; 
формування набору компонентів викладання (ви-2. 
ходячи з поставленої мети освіти); 
визначення оптимальних варіантів навчальної 3. 
діяльності студентів (обґрунтування їх з 
позицій психолого-педагогічних і фізіологічних 
закономірностей фізичного виховання, теорії 
оптимізації й педагогічних технологій); 
вибір найбільш діючих і цікавих для студентів 4. 
форм фізкультурно-оздоровчої, спортивно-
масової й освітньої діяльності;
підготовка інструментальної складової педагогічної 5. 
технології.
Основними складовими навчального процесу 

є мета й завдання, форми і методи, що впливають на 
процес передачі й засвоєння знань, умінь і навичок, 
чітко злагоджена робота викладачів по використанню 
прогресивних методів навчання. Удосконалювання 
системи контролю й корекції, оцінки рівня фізичної 
культури студентів, облік їх соціально-демографічних 
характеристик, індивідуальних особливостей та ін-
тересів дозволяють удосконалювати навчальну діяль-
ність, зробити її найбільш керованою й ефективною.

У процесі систематичних занять фізичною 
культурою й спортом здійснюється глибокий зв'язок 
фізичного виховання з моральним, розумовим і ес-
тетичним розвитком особистості. Багатогранні зді-
бності, сформовані фізичною культурою й спортом, 
в процесі праці, соціального спілкування й науково-
го пізнання стають необхідними компонентами по-
дальшого розвитку людини й різних видів його сус-
пільної життєдіяльності. Тому елементи духовного 
й фізичного вдосконалення людини, придбані їм у 

процесі фізкультурної й спортивної діяльності, висту-
пають важливими сторонами його індивідуального 
соціально-духовного, патріотичного розвитку.

Висновки. 
Таким чином, прискорення соціально-

економічного розвитку країни потребує активності, 
максимально напруженої праці викладачів фізичної 
культури як вирішального чинника нових досягнень 
нашого суспільства, виховання патріотичної поведін-
ки студентства засобами фізичної культури і спорту, 
підвищення здоров’я нації, тривалості життя як ба-
зової основи збереження людського потенціалу дер-
жави. Патріотичне виховання студентів засобами фі-
зичної культури і спорту сприятимуть підвищенню 
ефективності їх навчання, а завдяки емоційній наси-
ченості кожного заходу виховуватимуть нові якості 
особистісної поведінки, спрямованої на підвищення 
якості життя.

Перспективи подальших наукових досліджень 
у цьому напрямі передбачають досконале вивчення 
роботи, спрямованої на виховання патріотизму у сту-
дентів та впровадження новітніх засобів, технологій 
впровадження фізичної культури у Національному 
технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут».
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ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ 
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
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1

Анотація. Досліджується рівень фізичної підготовленості студентів і критерії її оцінки. Показано недостатню фізичну підготовку з початку 
навчального року. Наприкінці року підвищується рівень свідомого відношення студентів до фізичної активності. В умовах навчального 
процесу й режиму вільного часу спостерігається зростання показників фізичної підготовленості. Складено об’єктивне уявлення про рівень 
загальної фізичної підготовленості студентів. Відзначено позитивний вплив загального обсягу й змісту рухової активності студентів. 
Ключові слова: фізична підготовленість, студенти, контроль, навчальний процес. 
Аннотация. Панчишна О.К, Жестков С.Г. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной 
мотивации студентов к физической активности. Исследуется уровень физической подготовленности студентов и критерии ее оценки. 
Показана недостаточная физическая подготовка с начала учебного года. В конце года повышается уровень сознательного отношения сту-
дентов к физической активности. В условиях учебного процесса и режима свободного времени наблюдается рост показателей физической 
подготовленности. Составлено объективное представление об уровне общей физической подготовленности студентов. Отмечено положи-
тельное влияние общего объема и содержания двигательной активности студентов. 
Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, контроль, учебный процесс. 
Annotation. Panchyshna O.K., Zhestkov S.G. Estimation of level of physical preparedness as factor of forming positive motivation of stu-
dents to physical activity. The level of physical preparedness and criteria of its estimation is explored in work. Insuffi cient physical preparation of 
the beginning of school year is shown, and in the end, due to the increase of level of conscious relation of students to physical activity in the condi-
tions of educational process and in the mode of spare time, growth of indexes of physical preparedness. Objective submission about a level of general 
physical readiness of students composed. Positive effect of total amount and the contents of a motor performance of students is marked.
Key words: physical preparedness, students, control, educational process. 
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Вступ.
Стан здоров'я населення України має тенден-

цію до погіршення. Це зумовлюється посиленням 
негативних впливів екологічних, економічних, соці-
альних і інших чинників. У сучасних умовах одним з 
ефективних і доступних засобів профілактики захво-
рювань, підвищення розумової і фізичної працездат-
ності є фізична культура [5- 8]. 

Відомо, що стан психічних процесів людини, 
зокрема мотивація, розглядається як одна з найваж-
ливіших умов, що безпосередньо впливають на ефек-
тивність різних видів діяльності, включаючи фізичну 
активність в її широкому розумінні [1-4]. 

В зв'язку з цим формування у студентів пози-
тивної мотивації до фізичної активності може служи-
ти одним з головних умов, що безпосередньо вплива-
ють на ефективність організації учбового процесу по 
спортивних дисциплінах в учбових закладах. На фор-
мування позитивної мотивації до фізичної активності 
безпосередній вплив може надати об'єктивна кількісна 
і якісна інформація про індивідуальний рівень фізич-
ної підготовленості студентів. Грамотне використання 
такої інформації дозволило б викладачам підвищити 
зацікавленість студентів в руховій активності. 

Основний методологічний підхід до організації 
дослідження базувався на доцільності використання 
комплексу контрольних показників, що дозволяють 
описати структуру фізичної підготовленості обсте-
жених. А кількісна і якісна оцінки кожної з фізичних 
якостей: сили, швидкості, витривалості, гнучкості 
- послужили б підставою до свідомого вибору відпо-
відних фізичних вправ і режиму їх використання. 

В цілому передбачалося, що така інформація 
підвищить рівень свідомого відношення і виступати-
ме як чинник мотивації студентів до фізичної актив-
ності в умовах учбового процесу і в режимі вільного 
часу. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького 
національного університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження є обґрунтуванні 

ефективності об'єктивної кількісної і якісної оцінки 
рівня фізичної підготовленості для формування моти-
вації студентів до рухової активності. 

Матеріали і методи дослідження. У дослі-
дження взяли участь студенти - хлопці I-III курсу ста-
ціонарної форми навчання. Тести включали ряд контр-
ольних вправ, результати яких дозволяють об'єктивно 
оцінити рівень розвитку сили, швидкості, витрива-
лості, гнучкості. Студентів обстежували на початку і 
в кінці навчального року в природних умовах учбових 
занять по гімнастиці і легкій атлетиці. 

Висновки про ефективність рухової активності 
студентів на основі вивчення фізичного стану роби-
лися в двох напрямах. Перший напрям передбачав по-
рівняльний аналіз показників стану рухових якостей 
студентів I-III -го курсів. Другий напрямок був засно-
ваний на оцінці контрольних показників, зареєстро-
ваних у студентів повторно, через рік навчання. Це 
дало можливість простежити за конкретними змінами 
фізичного стану контингенту обстежених і зробити 
висновки про ефективність рухової активності в уч-
бовому процесі. 

Аналіз проводився на основі порівняння до-
сягнень студентів I-III -го років навчання по кожно-
му контрольному показнику окремо, а також по сумі 
пунктів, набраних у всіх вимірюваннях. Про достовір-
ність відмінностей між результатами первинного і за-
вершального обстеження що вчаться кожного року на-
вчання судили по t-критерію Стьюдента при р < 0,05. 

Для вирішення поставлених в дослідженні за-
вдань була підібрана група студентів (155 чоловіків 
середній вік 19,8-24,6 року), які в своїй руховій актив-
ності обмежувалися тільки об'ємом фізичних вправ, 
передбачених учбовим планом. По цій умові студен-
ти, які у поза навчанням час активно займалися яким-
небудь видом спорту, не включалися до складу експе-
риментальних груп. 

Результати дослідження. 
Матеріали первинного обстеження на початку 

навчального року дозволили об'єктивно, в кількісних 
виразах описати рівень фізичної підготовленості сту-
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дентів 1-3-го років навчання. Відповідні результати 
представлені в табл. 1. 

Як видно з таблиці, істотних відмінностей в 
контрольних показниках студентів 1-3-го років на-
вчання не виявлено. Тільки у одній вправі - бігу на 
1000 м - студенти 2-го року навчання були підготов-
лені істотно краще, ніж студенти 1-го року (t=2,08; р 
<0,05). Найбільш виражені відмінності в показниках 
фізичної підготовленості студентів кожного року на-
вчання виявлені в підтяганні, у висі на щаблині (20,9 
- 42,2 %), що характеризують силові можливості, а 
також в нахилі тулуба вперед при вимірюванні гнуч-
кості (42,0 - 58,2 %). Найбільш виражені відмінності 
в показниках фізичної підготовленості студентів кож-
ного року навчання виявлені в підтяганні, у висі на 
щаблині (20,9 - 42,2 %), що характеризують силові 
можливості, а також в нахилі тулуба вперед при ви-
мірюванні гнучкості (42,0 - 58,2 %). 

В цілому результати контролю свідчили, що у 
складі груп студентів кожного року навчання був ве-
ликий відсоток недостатньо фізично підготовлених, 
таких, що значно відстають від інших. 

Встановлено, що в зоні оцінки «задовільно» - 
від 50 до 60 балів - знаходилося до 76,6 % досягнень 
студентів в семи вправах (табл. 2). У зонах «добре» і 

«недостатньо» - 8,5 і 6,8 %; у зонах «відмінно» і «не-
задовільно» - 3,5 і 4,5 %. Ці дані дозволяли судити про 
нормальність статистичного розподілу результатів фі-
зичної підготовленості студентів і про об'єктивність 
розробки якісних критеріїв оцінки. Орієнтуючись на 
матеріали дослідження, представлені в таблиці, ста-
ло можливим об'єктивно оцінити фізичну підготовле-
ність студентів і визначити групу тих, що займаються, 
рівень фізичної підготовленості яких не відповідав 
необхідним вимогам. Таких опинилося 11,3 %. З них 
оцінку підготовленості «недостатньо» отримали 6,8 % 
що займаються, а «незадовільно» - 4,5 %. За оцінками 
кожної з семи контрольних вправ стало можливим 
простежити за індивідуальною структурою фізичної 
підготовленості кожного студента. 

Протягом навчального року спостерігалася по-
зитивна динаміка фізичного вдосконалення студентів 
(табл. 3). Найбільш виражене поліпшення результа-
тів за підсумками комплексного контролю студентів 
виявлене в показниках сили і гнучкості. У студентів 
більшою чи меншою мірою підвищилися результати і 
в інших контрольних вправах: у бігу - на 1,6-3,4 %, у 
стрибках - на 2,0-8,1 %. 

Матеріали дослідження рівня фізичної під-
готовленості студентів з використанням кількісних і 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів 1-3-го курсів

№ Показники фізичної підготовленості Статистичні параметри
I курс II курс III курс

1 Біг на 50 м, з 7,4±0,30
t1-2=0,65*

7,2±0,43 
t2-3=0,59* 7,3±0,33

 t1-3=0,81*

2 Біг на 1000 м, з 3.19,6±0,07; 
t1-2=2,08* 

3.26,0±0,14; 
t2-3=1,88* 

3.22,0±0,21; 
t1-3=1,79* 

3 Біг 4x10 м, з 11,2±0,46; 
t1-2=1,17 *

11,3±0,70; 
t2-3=1,02* 

11,2±0,57;
t1-3=0,29* 

4 Стрибок в довжину з місця, см 227±16,51; 
t1-2=1,39* 

239±22,30; 
t2-3=0,09*

222±49,15; 
t1-3=1,80*

5 Підтягання у висі, раз 9,6±2,01; 
t1-2=0,89* 10,6±4,50; t2-3=1,13* 10,0±2,43; 

t1-3=1,73*

6 Згинання тулуба лежачи на спині, раз 28,1±3,09; 
t1-2=0,93*

28,8±3,70; 
t2-3=1,11*

28,4±4,75; 
t1-3=1,13*

7 Нахил вперед, см 11,5±4,91;
 t1-2=0,79*

9,3±5,4; 
t2-3=0,88 *

10,0±5,85;
 t1-3=1,10*

Примітка; t1-2,t2-3,t1-3 - значення t-критерію Стьюдента між показниками фізичної підготовленості студентів 
1-3-го курсів.* - р>0,05

Таблиця 2
Загальна якісна оцінка фізичної підготовленості студентів

Фізична підготовленість і бали Рік навчання (курс) %
I II III %

«Відмінно» — 75 балів і вище 1,0 1,7 0,8 3,5

«Добре» — від 60 до 74 балів 2,5 3,6 2,4 8,5

«Задовільно» — від 50 до 59 балів 25,0 26,8 24,8 76,6

«Недостатньо» — від 30 до 49 балів 1,5 3,7 1,6 6,8

«Незадовільно» — 29 балів і нижче 2,1 1,4 1,0 4,5
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якісних критеріїв дозволили виявити позитивні зміни 
в річних циклах навчання. Так, в загальній масі обсте-
жених студентів до кінця кожного року навчання кіль-
кість незадовільна і погано фізично підготовлених 
зменшилося до 2,1 %, задовільно фізично підготовле-
них збільшилося до 2,5 %, добре і відмінно фізично 
підготовлених - до 0,6 %. 

Висновки.
Проведене дослідження оцінок дозволило 

скласти об'єктивне уявлення про рівень загальної фі-
зичної підготовленості студентів і побічно судити про 
позитивний вплив загального об'єму і змісту рухової 
активності в інституті. 

Таким чином, формування у студентів ціле-
спрямованої мотивації на вдосконалення фізичної 
підготовленості сприяло підвищенню відчуття відпо-
відальності і творчому відношенню до рухової актив-
ності, що і приводило до позитивних змін показників 
фізичній підготовленості.

Перспективи подальшого дослідження: аналіз 
та порівняння працеспроможності студентів різних 

Таблиця 3
Загальна якісна оцінка змін показників фізичній підготовленості студентів

Фізична підготовленість і бали На початку навчаль-
ного року

В кінці навчального 
року Зміни в %

«Відмінно» — 75 балів і вище 3,2 3,4 +0,6 

«Добре» — від 60 до 74 балів 8,3 8,6 +0,3 

«Задовільно» — від 50 до 59 
балів 74,8 77,3 +2,5 

«Незадовільно» — від 30 до 49 
балів

8,9 6,8 -2,1

«Погано» — нижче 30 балів 4,8 3,9 -0,9

курсів; онтогенетичні аспекти адаптації організму до 
фізичних навантажень. 
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1

Анотація. Встановлено стійкий рівень взаємозв’язку між показниками координаційних здібностей і гнучкості у ушуїстів високої кваліфі-
кації, що дозволяє акцентувати увагу на оптимальних співвідношеннях обсягів тренувальних навантажень даної спрямованості. Наведені 
кількісні дані можуть слугувати орієнтиром для розвитку координаційних здібностей і гнучкості на етапі підготовки до вищих спортивних 
досягнень та використовуватися при побудові і контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з 
ушу та в інших бойових єдиноборствах.
Ключові слова: взаємозв’язок, координація, гнучкість, кваліфікація, тренування, ушу.
Аннотация. Саенко В. Г., Палатов Н. А., Ли Ц. Плотность взаимосвязи показателей координационных способностей и гибкости 
ушуистов высокой квалификации. Выявлена высокая плотность взаимосвязи между показателями координационных способностей и 
гибкости ушуистов высокой квалификации, позволяющая акцентировать внимание на оптимальных соотношениях объемов тренировоч-
ной нагрузки данной направленности. Приведенные количественные данные могут служить ориентиром для развития координационных 
способностей и гибкости на этапе подготовки к высшим спортивным достижениям и использоваться при построении и контроле трениро-
вочного процесса спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в ушу и других боевых единоборствах.
Ключевые слова: взаимосвязь, координация, гибкость, квалификация, тренировка, ушу.
Annotation. Saenko V. G., Palatov M. А., Li J. Density of interrelation of parameters of coordination abilities and fl exibility in wushu ath-
letes of high qualifi cation. The high density of interrelation between parameters of coordination abilities and fl exibility in wushu athletes of high 
qualifi cation is established, allowing bringing to a focus to optimum parities of volumes of training loading of the given orientation were studied. 
Cited quantitative data can serve as a reference point for development of coordination abilities and fl exibility at a stage of preparation for the maxi-
mum achievements in sport and to be used at construction and the control of training process of sportsmen of high qualifi cation specializing in wushu 
and other fi ghting single combats.
Keywords: interrelation, coordination, fl exibility, qualifi cation, training, wushu.
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Вступ.
Практика спортивного тренування, свідчить 

про те, що підвищення міжнародного рейтингу укра-
їнських ушуїстів можливе завдяки використанню су-
часних наукових підходів до організації й побудови 
тренувального процесу [8, 11]. Тим часом, проблемам 
наукового обґрунтування тренування в ушу присвяче-
на дуже мала кількість робіт [1, 6]. У числі багатьох 
невирішених питань досить актуальним є виявлен-
ня тих параметрів підготовленості, які необхідні для 
перемог ушуїстів високої кваліфікації на змаганнях 
міжнародного рівня. Відомо, що координаційні зді-
бності і гнучкість відіграють значну роль у підготовці 
спортсменів, які спеціалізуються з ушу. При цьому 
накопичено багато даних і про те, що надмірне підви-
щення рівня цих фізичних якостей в інших видах єди-
ноборств приводить до погіршення техніки виконання 
спеціальних змагальних вправ. Тому виявлення опти-
мальних параметрів рівня розвитку координаційних 
здібностей і гнучкості та щільності їх взаємозв’язку у 
ушуїстів високої кваліфікації є актуальним.

Дослідження рівня підготовленості проводи-
лось у різних видах спорту: легкій атлетиці [8, 14], 
спортивних іграх [8, 10], плаванні [11], джиу-джитцу 
[5, 12], карате [9, 13], тайському боксі [3-4] та інших 
видах. У сучасних науково-методичних публікаціях з 
ушу виявлений ряд робіт присвячених дослідженню 
різноманітних аспектів тренувального процесу [1-2, 
6-7]. Але виявлення оптимальних параметрів рівня 
розвитку координаційних здібностей і гнучкості та 
щільності їхнього взаємозв’язку на етапі підготовки 
до вищих спортивних досягнень ушуїстів досі не про-
водилось. В даній роботі робиться спроба досліджен-
ня цих характеристик у спортсменів високої кваліфі-
кації, які спеціалізуються з ушу.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-

ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконален-
ня підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - виявити щільність 

взаємозв’язку показників координаційних здібностей 
і гнучкості ушуїстів високої кваліфікації.

Завдання дослідження. Дослідити оптимальні 
параметри розвитку координаційних здібностей і 
гнучкості й щільність їх взаємозв’язку у ушуїстів 
високої кваліфікації.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 3. 
Методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження 
проводились у дитячо-юнацькому спортивному 
клубі „Зоря” м. Луганська, що входить до складу 
Української федерації ушу. Тестування спортсменів 
проводилося в змагальному періоді тренувань, коли 
спортивна підготовленість учасників дослідження 
знаходилась на найвищому рівні. Для виконання 
поставленого завдання були відібрані 12 ушуїстів 
чоловічої статі високої кваліфікації віком від 19 до 25 
років зі спортивним стажем від десяти до дванадцяти 
років. В змагальній обстановці спортсменам було 
запропоновано виконати тести, що застосовувалися 
раніше у інших видах спорту та визначають рівень 
розвитку координаційних здібностей і гнучкості 
[8, 10-11, 13-15]. Обробка результатів тестування 
проводилася за допомогою методів математичної 
статистики шляхом визначення вірогідності 
розбіжностей (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Визначення рівня розвитку координації ушу-
їстів здійснювалось за різними видами координа-
ційних здібностей: здібність до оцінки та регуляції 
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просторово-часових та динамічних параметрів рухів 
визичалась за тестом човниковий біг; здібність до орі-
єнтування в просторі за тестом стрибки з обертами; 
здібність до збереження стійкості пози (рівноваги) за 
тестом статичної рівноваги за методикою Бондарев-
ського; координованість рухів за тестом стрибок у до-
вжину з місця уперед і назад, за тестом Павліка – пе-
реступання гімнастичної палиці.

Визначення рівня розвитку гнучкості ушуїстів 
здійснювалось у наступних суглобах: у кульшовому 
суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпагати; 
у суглобах хребетного стовпа при нахилі тулуба впе-

ред (згинання) із положення сидячи і стоячи на гім-
настичній лаві та при розгинанні хребетного стовпа 
за тестом „міст”. 

Результати дослідження. 
Результати тестування рівня розвитку коорди-

наційних здібностей і гнучкості ушуїстів високої ква-
ліфікації наведені у табл. 1. 

Між дослідженими показниками проведе-
но кореляційний аналіз та виявлена їх щільність 
взаємозв’язку (табл. 2):

1) між показниками в кульшовому суглобі й ко-
ординаційних здібностей:

Таблиця 1
Показники рівня розвитку координаційних здібностей і гнучкості ушуїстів високої кваліфікації (n=12)

Контрольні випробування

Кваліфікація

Майстри спорту n=12

X  + m
Координаційні здібності:

Стрибки з оборотами на двох ногах без допомоги рук, град 483,33 ± 20,90
Стрибки з оборотами на двох ногах за допомогою рук, град 698,75 ± 9,03
Стрибки з оборотами на одній нозі за допомогою рук, град 496,67 ± 8,55
Статична рівновага з відкритими очима, с 613,14 ± 35,98
Статична рівновага із закритими очима, с 107,28 ± 6,06
Стрибок у довжину з місця вперед та назад, см 41,83 ± 1,62
Переступання гімнастичної палиці (тест Павліка), с 9,61 ± 0,92
Човниковий біг, с 6,72 ± 0,10

Гнучкість:
Поздовжній шпагат, см 8,67 ± 0,95
Поперечний шпагат, см 10,17 ± 1,05
«Міст», см 21,17 ± 1,43
Нахил тулуба сидячи, см 25,08 ± 0,76
Нахил тулуба стоячи, см 20,25 ± 0,86

Таблиця 1
Значення коефіцієнту кореляційного зв’язку координаційних здібностей і гнучкості спортсменів високої 

кваліфікації, які спеціалізуються з ушу (n=12)

Контрольні випробування Поздовжній
шпагат, см

Поперечний
шпагат, см „Міст”, см

Нахил
тулуба

сидячи, см

Нахил
тулуба

стоячи, см
Стрибки з оборотами на двох ногах
без допомоги рук, град 0,01 0,01 -0,63 0,03 0,08

Стрибки з оборотами на двох ногах
за допомогою рук, град 0,40 0,42 -0,46 -0,10 0,12

Стрибки з оборотами на одній нозі
за допомогою рук, град 0,37 0,36 -0,70 -0,13 0,23

Статична рівновага
с відкритими очима, с -0,19 -0,20 -0,52 0,43 0,31

Статична рівновага
с закритими очима, с -0,19 -0,16 -0,43 0,37 0,22

Стрибок у довжину з місця
вперед та назад, см 0,10 0,15 0,52 0,09 -0,08

Переступання гімнастичної
лавки (тест Павліка), з -0,28 -0,34 0,25 0,01 -0,33

Човниковий біг, с -0,61 -0,61 0,37 -0,04 -0,63
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а) у стрибках з оборотами на двох ногах за до-
помогою рук (r=0,46 – поздовжній шпагат, r=0,40 – по-
перечний шпагат),

б) у стрибках з оборотами на одній нозі за до-
помогою рук (r=0,36 – поздовжній шпагат);

в) у тесті статичної рівноваги з закритими очи-
ма (r=0,37 – поздовжній шпагат);

г) у тесті стрибок у довжину з місця вперед та 
назад (r=0,40 – поздовжній шпагат, r=0,43 – попере-
чний шпагат);

2) між показниками гнучкості у тесті «міст» і 
координаційними здібностями:

а) у стрибках з оборотами на двох ногах без до-
помоги рук (r=0,43);

б) у тесті статичної рівноваги із закритими очи-
ма (r=0,36);

3) між показниками гнучкості при нахилі тулу-
ба вперед (згинання) з положення сидячи й координа-
ційними здібностями:

а) у стрибках з оборотами на двох ногах за до-
помогою рук (r=0,43);

б) у тесті статичної рівноваги з відкритими 
очима (r=0,39);

в) у тесті статичної рівноваги із закритими очи-
ма (r=0,41);

4) між показниками гнучкості при нахилі тулу-
ба вперед (згинання) з положення сидячи й координа-
ційними здібностями в тесті переступання гімнастич-
ної палиці (тест Павліка) (r=0,42).

Висновки. 
Проведені дослідження дозволили отримати 

наступні статистично значущі результати.
1. Визначені параметри координаційних зді-

бностей і гнучкості у ушуїстів на етапі підготовки до 
вищих спортивних досягнень, що забезпечують під-
вищення спортивної майстерності.

2. Встановлена висока щільність взаємозв’язку 
між показниками координаційних здібностей і гнуч-
кості у ушуїстів високої кваліфікації.

3. Наведені кількісні дані можуть слугувати 
орієнтиром для розвитку координаційних здібностей 
і гнучкості на етапі підготовки до вищих спортивних 
досягнень та використовуватися при побудові і контр-
олі тренувального процесу спортсменів високої квалі-
фікації в ушу, та в інших бойових єдиноборствах.

Перспективи подальших досліджень. Плану-
ється проведення експериментального обґрунтування 
ефективності застосування засобів і методики вдо-
сконалення координаційних здібностей і гнучкості 
спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються 
з ушу.
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СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ 
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК

Сердюк І.В.
Кременчуцький державний політехнічний університет 

1

Анотація. Викладено результати вивчення мотиваційної сфери студентів початкових курсів. Визначено та проаналізовано пріоритетні 
мотиви поведінки дівчат. Проведено порівняльний аналіз за даними 90-х років та сьогодення. Окреслено шляхи підвищення мотивації до 
занять та формування таких мотивів, які б орієнтували на високий рівень фізичного стану. Проаналізовано спосіб впливу на свідоме від-
ношення до занять через проінформованість студенток про стан окремих систем та функцій їх організму.
Ключові слова: мотивація, фізичний стан, організм, система, функція, фізичний розвиток, фізична підготовленість, належний рівень.
Аннотация. Сердюк И.В. Способы формирования положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями у девушек-
студенток. Изложены результаты изучения мотивационной сферы студенток первых курсов. Проведен сравнительный анализ по данным 
90-х лет прошлого столетия и настоящего времени. Очерчены пути повышения мотивации к занятиям и формирования таких мотивов, ко-
торые ориентировали бы на высокий уровень физического состояния. Изучена эффективность способа влияния на сознательное отношение 
к занятиям через проинформированность студенток о состоянии отдельных систем и функций их организма.
Ключевые слова: мотивация, физическое состояние, организм, система, функция, физическое развитие, физическая подготовленность, 
должный уровень. 
Annotation. Serdyuk I. V.The ways of formation positive motivation physical training lessons for girls students. The results of motivation 
sphere of primary courses students have been determined. The prioritized motives of girls’ behavior have been determined and analyzed. The com-
parative analysis according to 90th and up-to-date data has been made. The ways of motivation increase to lessons and formation of these motives 
oriented to high level of physical state have been underlined. The way of infl uence on conscious attitude to lessons by means of students’ information 
awareness about state of separate systems and functions of organism has been analyzed.
Key words: motivation, physical state, organism, system, function, physical development, physical qualifi cation, proper level.
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Вступ.
Сьогодні фізичне виховання як навчальна дис-

ципліна, переживає кризу, яка вже спостерігалася 
нами у 90-ті роки [1,2]. Власний практичний досвід 
показує, що від кризи перш за все «страждає» відвід-
уваність занять. А результатом такого явища одно-
значно і обов’язково є зниження рівня ФП і ФЗ. 

Ми порівнюємо сьогоднішню ситуацію із 90-ми 
роками не лише тому, що і тоді, і зараз вона вважається 
кризовою, а й тому, що і тоді, і зараз спостерігається 
скорочення навчальних годин з фізичного виховання 
від 4 до 2 на тиждень. Як зберегти контингент? Як в 
таких умовах виховати потребу свідомо займатися со-
бою, своїм фізичним станом? Як підняти рейтинг за-
нять з ФВ? Саме ці питання лягли в основу нашої ро-
боти і саме з цих позицій ми вважаємо її актуальною.

Проблема формування активної позитивної 
мотивації до занять досить широко представлена у 
публікаціях останнього десятиліття. Їй присвячені ро-
боти (Платонова. В., Бондаренко Т., Головченко Г., Не-
чипоренка Л., Нечипоренко О. та ін.). Усі автори одно-
значно висловлюються стосовно того, що заняття і в 
школі, і у ВНЗ повинні перш за все носити оздоровчий 
напрям. Однак, їх думки дещо розходяться у питанні 
шляхів підвищення оптимізації занять та підвищення 
рівня їх відвідуваності. Звертає на себе увагу той факт, 
що така діяльність кафедр фізичного виховання, яка 
спрямована перш за все не на студента, його цінніс-
ні орієнтації, а на складання навчальних нормативів 
та тестів, оформлення робочих журналів, звітності та 
просте написання конспектів, відкидається практично 
усіма авторами [1,2,3,4]. 

У 90-роки проблему інтересу до предмету ФК у 
школі досить детально вивчав С. Сінгаєвський [4]. Він 
вивчав питання: який рейтинг має урок фізичної куль-
тури для школяра порівняно із іншими предметами? 
В результаті анкетування та усного опитування (мо-
лодших школярів) автор представив загальну картину 
отриманих даних у вигляді графіка. Він представляє 
собою «полярну» відмінність даних порівняно із по-

казниками між 1-ми та 11-ми класами – 5 та 95 %. Об-
вальний характер кривої спостерігається у середніх 
класах. Автор пояснює це тим, що у цей час у дітей 
з’являється значно більша, ніж у молодших класах, 
кількість особисто значущих мотивів і очевидно, мо-
тивація до занять фізичними вправами опиняється не 
на першому місці. Аналізуючи роботи інших авторів, 
які вивчали проблему уже стосовно ВНЗ, ми виявили, 
що практично усі автори починають із вивчення моти-
ваційної сфери, а далі пропонують комплекс заходів 
[1, 5]. 

Роботу виконано згідно зведеного плану науко-
вих досліджень кафедри фізичного виховання Кре-
менчуцького державного політехнічного університету 
імені М. Остроградського. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - вивчення мотиваційної сфери 

студенток через зазначені пріоритетні мотиви:
 по-перше, сприяти підвищенню ефективності за-• 
нять, привести їх у відповідність до потреб сучас-
них дівчат

 по-друге, сприяти формуванню таких мотивів, які • 
б орієнтували на високий рівень фізичного стану.
Задачі дослідження.

Вивчити пріоритетні мотиви та потреби, які спону-1. 
кають студенток до занять фізичними вправами. 
Оцінити роль антропометричного статусу у моти-2. 
ваційній сфері 
Провести оцінку антропометричних показників у 3. 
дівчат 
Провести порівняльний аналіз фактичних та мо-4. 
дельних показників

 Визначити та порівняти показники фактичної та 5. 
належної фізичної підготовленості та функціо-
нального стану дівчат
Для вирішення завдань ми обрали наступні ме-

тоди дослідження:
Аналіз літературних джерел та даних досліджень 1. 
викладачів кафедри
Антропометричні вимірювання2. 
Спірометрія3. 
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Тести фізичної підготовленості4. 
Методика К.Г. Козакової для оцінки охватних роз-5. 
мірів тіла у дівчат
Методи математичної статистики6. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проаналізувавши останні дослідження та пу-

блікації стосовно мотиваційної сфери, ми виявили 
пріоритетні мотиви, що спонукають студентів до 
занять фізичними вправами. Загалом вони дещо не 
співпадають у різних авторів, але ті, якими зацікави-
лись ми, практично скрізь займають перші позиції у 
рейтингах. 

Практично у всіх дослідників, які вивчали 
мотивацію до занять у студентів та молоді, на одному 
із перших місць фігурує потреба фізичного вдоскона-
лення [1,2,4]. 

Далі автори представлених даних для вирішення 
проблеми пропонують: «вивчати інтереси молоді, 
оволодівати нетрадиційними формами та методика-
ми фізичних вправ, вести просвітницьку роботу» і 
пам’ятати, що «найдієвішим засобом формування у 
студентів потреби фізичного вдосконалення є опе-
ративне інформування про поточні результати і стан 
окремих систем організму». [5]

 Саме тому і ми, виявивши підвищений інтерес 
у дівчат-студенток до стану своєї статури та охватних 
розмірів, вирішили використати його для формування 
свідомої потреби займатись фізичними вправами. 

Таким чином, провідним принципом нашої 
роботи зі студентками став принцип свідомості 
і активності: нічого не може бути введено у 
свідомість людини при її негативному чи пасивно-
му відношенні [7].

Отже, інтерес було виявлено, зібрано 
експериментальні дані, а далі потрібно було по-
дати інформацію таким чином, щоб вона сприя-
ла вирішенню основного завдання – формуван-
ня позитивного відношення до предмета і таких 
ціннісних орієнтирів, які забезпечували б високий 
рівень здоров'я та фізичної підготовленості за умо-
ви регулярного відвідування занять. Тому нами було 
відібрано методику К.Г. Козакової [6] і застосова-
но для порівняння дані учасниць конкурсів краси 
(далі – «красуні»). Методика Козакової полягає у на-

ступному. Довжина тіла (см) ділиться на охватний 
розмір досліджуваної частини тіла (см) в результаті 
чого отримується певний коефіцієнт. Стосовно талії 
у «красунь» цей коефіцієнт дорівнює 2,6, а стосовно 
тазу – 1,8. Ми проінформували дівчат-студенток про 
стан їхніх соматометричних показників. Загальні дані 
представлено на рис.1.

н/п
0,0%

з/п
0,0%

нр-
72,5%

красуні нр н/п з/п

красуні
- 27,5%

н/п
2,0%

з/п
2,0%

красуні нр н/п з/п

красуні
- 7,8%

Рис. 1. - Розподіл досліджуваного контингенту 
за охватними розмірами талії та тазу (n=51) (за 

методикою К.Г. Козакової)

Таблиця 1
Аналіз мотивів, які спонукають студентів відвідувати заняття з фізичного виховання за даними різних 

авторів
Бондар І., Гумен В., Линець М., 

2002 Юхименко С.М., 2007 Смірнов О.Ф., 1998

Мотив % Мотив % Мотив %
краса тіла 20 спілкування з друзями 5,1 одержати задоволення 54,3
фізична підготовленість 23,3 спортивний результат 7,7 покращити поставу 23,4
соматичне здоров’я 36,5 удосконалення тілобудови 30,8 покращити ФП 23,3
інше 20,2 активний відпочинок 28,2  -  - 

 -  - покращення здоров’я 17,9  -  - 

 -  - інше 10,3  -  - 

Усього 100 Усього 100 Усього 100
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Додаємо, що і за індексом Кетле, який демон-
струє стан жирового компоненту тіла, переважна біль-
шість дівчат знаходиться у рамках середнього та ви-
щого за середній показників, тобто, в нормі. 

Метою наших наступних досліджень 
було вивчення стану фізичної підготовленості і 
функціонального стану дівчат. Узагальнені дані - на 
рис.2.

в-4% н - 15%
вс-
13%

н - 8% нс -
 15%

Рис. 2. - Розподіл досліджуваного контингенту за 
швидкісно-силовим (зліва) та життєвим індексами 

(справа).

Відсоток низьких та нижчих за середні оцінок 
за цими показниками переконливо свідчить, що висо-
кі та добрі показники фізичного розвитку – це лише 
пріоритет молодості, який сам по собі не забезпечує 
високого функціонального стану, а, значить, і безпеч-
ного рівня фізичного здоров’я. А це значить, що такий 
контингент легкодоступний для хвороб та порушень 
тимчасового та постійного характеру (хронічних) за-
хворювань.

Висновки.
Отже, далі ми коректно, але впевнено, опираю-

чись на представлені дані, мали довести це до свідо-
мості дівчат. Для цього ми сформували декілька тез, 
які можна вважати висновками до представлених до-
сліджень: 

Околи тазу та талії у дівчат не є постійними та ге-• 
нетично детермінованими величинами. Вони най-
більше «страждають» під час та після вагітності. 
Таз та живіт є «жировими депо», у яких при об-
меженні рухової активності, зниженні тонусу 
м’язів та з віком накопичуються жири. Але добре 

розвинута мускулатура тіла та регулярні заняття 
фізичними вправами забезпечують нормальну ро-
дову діяльність та знижують ризик родових травм 
у жінок під час пологів;
Кількість м’язових волокон, яка нарощувалась • 
протягом 5 років, при відмові від занять зникає 
протягом 3 – 5 місяців. 
Лише міцний м’язовий корсет забезпечує пра-• 
вильне положення хребта та попереджує його 
викривлення, а також остеохондрози та інші за-
хворювання ОРА, викликані довготривалими «си-
дячими позами», характерними для майбутньої 
професійної діяльності дівчат. 
Дихальна система – одна із основних систем орга-• 
нізму. Її недостатній розвиток, який оцінюється 
за ЖЄЛ , обов’язково свідчить про низький функ-
ціональний стан організму, недостатню капіля-
ризацію, і у зв’язку з цим передбачає передчасне 
старіння та надмірну вагу, оскільки недостатнє 
забезпечення організму киснем уповільнює об-
мінні процеси. У той же час, в здоровому ор-
ганізмі (хвороби відсутні) в звичайних умовах 
(без навантаження) використовується лише 20 – 
25% дихальної поверхні легень, не більше 25% 
транспортної функції крові та резервних потуж-
ностей ССС і 20 – 23% клубочкового апарату 
легень. Таким чином, якщо не ставити організм 
в тренувальні умови, не навантажувати, то він 
на все життя залишиться недорозвиненим і до-
ступним для гострих респіраторних та інших за-
хворювань, синдрому хронічної втоми та вегето-
судинної дистонії.
Окрім того, вважаємо за потрібне зауважити 

для викладачів, що на розширення знань з ФК достат-
ньо використовувати всього 1 – 2 % часу, супроводжу-
ючи потрібною інформацією виконання вправ, що не 
призведе до зниження моторної щільності заняття.

У подальшому планується провести повторні 
дослідження за тими ж показниками з метою вивчен-
ня ефективності проведеної просвітницької роботи . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ 
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГРУДНОМУ СКОЛІОЗІ 1 СТУПЕНЮ У ДІТЕЙ 7 – 9 РОКІВ

Ситник О.А.
Класичний приватний університет

1

Анотація. Запропонована програма лікувального плавання при грудному сколіозі 1 ступеню у дітей 7 – 9 років та досліджена ефективність 
її впровадження. В процесі реалізації програми необхідно дотримуватися загальноприйнятих рекомендацій теорії та методики фізичного 
виховання та базових положень проведення занять з плавання. Застосування даної програми забезпечить ефективний вплив на зниження 
темпу прогресування сколіозу, стабілізує наявну деформацію хребців за рахунок зміцнення м’язового корсету та зняття статичного наван-
таження на хребет.
Ключові слова: лікувальне плавання, статичне навантаження, м’язовий корсет, функціональний стан.
Аннотация. Сытник Е.А. Исследование эффективности программы лечебного плавания, как средства физической реабилитации 
при грудном сколиозе 1 степени у детей 7-9 лет. Предложена программа лечебного плавания при грудном сколиозе 1 степени у детей 7 – 9 
лет и исследована эффективность ее внедрения. В процессе реализации программы необходимо придерживаться общепринятых рекомен-
даций теории и методики физического воспитания и базовых положений проведения занятий по плаванию. Применение данной программы 
обеспечит эффективное влияние на снижение темпа прогрессирования сколиоза, стабилизирует существующую деформацию позвонков за 
счет укрепления мышечного корсета и снятия статической нагрузки на позвоночник.
Ключевые слова: лечебное плавание, статическая нагрузка, мышечный корсет, функциональное состояние.
Annotation. Sutnik E.A. Research of effi ciency of the program of medical fl oat as means of a physical rehabilitation at a thoracal scoliosis 
of 1 degree at children of 7-9 years. The program of the medical swimming is offered at pectoral scoliosis of a 1 degree for children 7-9 years and 
effi ciency of its introduction is investigational. In the process of realization of the program it is necessary to adhere to the generally accepted recom-
mendations a theory and method of physical education and base positions of leadthrough of employments on swimming. Application of this program 
will be provided by effective infl uence on slowing down progress of scoliosis, stabilizes existent deformation of vertebrae due to strengthening of 
muscle corset and removal of the static loading on a spine. 
Keywords: medical swimming, static loading, muscle corset, functional state.
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Вступ.
У наш час хворобами хребта страждає значна 

частина населення всієї планети. Найпоширенішою 
патологією хребта, в результаті розвитку якої порушу-
ється нормальна постава, є сколіоз. Це тяжке прогре-
суюче захворювання опорно – рухового апарату(ОРА) 
веде до порушень роботи різних органів і систем орга-
нізму. Хребет має дуже важливе значення у підтримці 
фізичного та психічного стану здоров’я і тому, питан-
ня діагностики, профілактики та корекції ОРА у дітей 
є надзвичайно актуальними у зв’язку з високою роз-
повсюдженістю цих станів. Особливої актуальності 
вони набувають в період першого ростового скачка.

В комплексі лікувальних заходів важливе місце 
займає плавання, як одна з форм лікувальної фізичної 
культури, що застосовується при лікуванні сколіозу, 
зміцненні здоров’я та підвищенні рухової активності 
людини.

Фізичні якості водного середовища різко відріз-
няються від якостей повітряного середовища, звично-
го для людини, й пред’являють до організму інші ви-
моги. Рухова активність плавця в водному середовищі 
викликає зміни в діяльності його органів та систем. 
Лікувальна та оздоровча роль плавання в порівнянні з 
іншими видами фізичних вправ полягає в різноманіт-
ній дії води на організм людини, яка пов’язана з фізич-
ними, термічними та механічними якостями водного 
середовища. В процесі заняття плаванням розвива-
ються такі фізичні якості , як витривалість, гнучкість, 
спритність, силові якості. В роботі приймають участь 
всі основні групи м’язів, рівномірно розподіляючи на-
вантаження при знятому статичному навантаженні, 
що є особливо цінним при корекції порушень постави 
та лікуванні сколіозу.

В останні роки до проблеми вивчення та лі-
кування сколіозу звертаються багато авторів у своїх 
дослідницьких роботах. Розроблено достатньо багато 
різних методик, які можна використовувати при даній 
патології. Однак, в одних випадках це методики, які 

використовуються з відривом від учбового процесу, в 
інших, методики без належного контролю за станом 
здоров’я дитини. Актуальність та, безсумнівно, прак-
тична значимість даної проблеми послугувала роз-
робці комплексу лікувального плавання без відриву 
від учбового процесу та впровадженню цього комп-
лексу в басейні на уроках фізичної культури для груп 
здоров’я організованих при школі. 

При методично правильно побудованій про-
грамі лікувального плавання, застосуванні масажу 
та фізіотерапевтичних процедур формується новий 
рефлекс пози, який забезпечує створення сильнішого 
м’язового корсету, зміцнюється апарат зовнішнього 
дихання, вдосконалюються функціональні можливос-
ті нервової системи, вегетаційної, серцево – судинної, 
активізуються обмінні процеси, підвищуються систе-
ми терморегуляції та умови працездатності. 

Робота виконувалася згідно з планом НДР Кла-
сичного приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження стала розробка, застосу-

вання та оцінка ефективності комплексу лікувального 
плавання, як засобу фізичної реабілітації при грудно-
му сколіозі 1 ступеню у дітей 7 – 9 років.

Виходячи з цілі, в роботі були поставлені 
наступні завдання:

Розробити програму лікувального плавання при 1. 
грудному сколіозі 1 ступеню у дітей 7 – 9 років.
Визначити ефективність впровадження програми 2. 
лікувального плавання в порівнянні з загально 
прийнятими комплексами фізичної реабілітації.
Організація та методи дослідження: у відпо-

відності до цілі та завдань дослідження нами була роз-
роблена та запропонована програма лікувального пла-
вання, яку ми рекомендуємо до використання в групах 
здоров’я при лікуванні грудного сколіозу 1 ступеня.

Дослідження проводилося на базі загально – 
освітньої школи. В дослідженні брали участь діти у 
віці 7 – 9 років , які знаходяться на диспансерному 
поліклінічному обліку у ортопеда з діагнозом грудний 



125

сколіоз 1 ступеню. Захворювання у всіх дітей носи-
ло середньо – легкий характер без ускладнень з боку 
нервової, дихальної та серцево - судинної систем. Всі 
учасники нашого експерименту були розділені на дві 
рівні за кількістю групи: контрольну та експеримен-
тальну. Перед початком експерименту в обох групах 
була проведена оцінка функціонального стану ОРА 
та дихальної системи методикою виміру активної 
гнучкості хребта, статичної витривалості м’язів, проб 
на затримку дихання Штанге та Генчі. Дані оцінки 
були оброблені за допомогою математичної статис-
тики. Статистичний аналіз проводився за критерієм 
Ст'юдента. Для розрахунків був використаний стан-
дартний пакет програм ”Excel 5”. Результати отримані 
в процесі оцінки показали, що показники в контроль-
ній та експериментальній групі не мали достовірних 
розрізнянь. Це свідчило про однорідність підібраних 
груп (таб.1).

Результати дослідження.
Прямий педагогічний експеримент проводився 

з листопада 2008 року по лютий 2009 року. Комплекс 
реабілітаційних заходів в контрольній групі складався 
із занять, які проводилися на уроці лікувальної фізич-
ної культури(ЛФК), самостійних занять на само витя-
гування, які поводилися в домашніх умовах під контр-
олем батьків, та курсу ультразвукової терапії. Уроки 
ЛФК тривали 45 хвилин і проводилися три рази на 
тиждень.

В експериментальній групі заняття лікуваль-
ним плаванням проводилися три рази на тиждень по 
45 хвилин кожний. Вправи виконувалися на неглибо-
кому місці басейну. Всі діти згідно шкільної програми 
володіли навичками плавання брас на груді та спині. 
Основним способом плавання при лікуванні сколіозу 
є брас на груді з подовженою фазою ковзання, під час 
якої хребет максимально витягується, а м’язи тулуба 
статично напружені. При цьому плечовий пояс розта-
шовується паралельно поверхні води та перпендику-
лярно руху, рухи ніг та рук симетричні, виконуються в 
одній площині. В даному випадку мінімальні можли-
вості збільшення рухомості хребта й обертів корпусу 
та тазу, які вкрай небажані при сколіозі.

Підбір плавальних вправ був зроблений з ура-
хуванням ступеню сколіозу. При 1 ступеню сколіозу 
використовувалися тільки симетричні плавальні впра-
ви: брас на груді, ковзання з подовженою фазою, пла-
вання за допомогою рухів ногами кролем на груді.

 В підготовчій частині уроку ми застосовували 
комплекс дихальних вправ у воді з затримкою дихан-
ня, видихом у воду, занурюванням у воду та діставан-
ням предметів з дна, вправи біля краю басейну для 
зміцнення основних м’язових груп, вправи на роз-
тягнення, спливання та ковзання з відштовхуванням 
від краю басейну. Підготовча частина уроку повинна 
займати 10 – 12 % від всього часу уроку. Основна час-
тина уроку починається з вивчення елементів плаван-
ня незалежно від рівня плавальної підготовки. Збере-
ження пози корекції хребта при виконанні всіх вправ 
є обов’язковим та необхідним моментом методики. В 
лікувальному плаванні застосовували підтримуючі за-
соби (нудли, пінопластові дощечки), так, як одним із 

найважливіших завдань є розвантаження хребта. Най-
доцільнішим способом плавання при грудному сколі-
озі 1 ступеню є брас. Тому в методиці лікувального 
плавання застосовувалося плавання: брас на груді та 
спині в координації; ноги – брас, руки – витягнуті впе-
ред симетрично ( в руках пінопластова дощечка або 
нудли); руки – брас, ноги – кріль; кріль на груді, на 
спині за допомогою ніг з витягнутими вздовж тулу-
ба руками; вперед; ковзання з витягнутими руками, в 
корекції. 

Також застосовувалися вправи з використанням 
ластів на ногах та пластикових лопаточках на кистях 
рук для збільшення опірності у воді. Для зміцнення 
м’язів та витягування хребта проводилися вправи з гу-
мовими амортизаторами закріпленими за край басей-
ну. Використовувалися пропливання способом брас 
на груді та спині на дистанції 10 – 25 метрів. Основна 
частина уроку повинна займати 80% від всього уроку.

Для зниження загального навантаження в за-
ключній частині проводилися ігри у воді та вправи за 
відновлення дихання. Ця частина уроку повинна за-
ймати 8 – 10% від усього уроку.

Достатньо дійовим засобом фізичної реабіліта-
ції при сколіозі є лікувальний масаж, який справляє 
загально фізіологічну дію на організм та застосову-
ється ще й з метою пасивної корекції сколіозу, зміц-
нення розтягнутих та розслаблення скорочених м’язів 
тулуба. Курс масажу проводився на протязі 15 днів по 
25 – 30 хвилин тривалістю.

Наступним по інтенсивності засобом фізичної 
реабілітації при лікуванні сколіозу нами була застосо-
вана фізіотерапія. В експериментальній групі був про-
ведений курс електрофорезу з анальгіном. Тривалість 
процедури 20 хвилин, курс лікування 15 процедур че-
рез день, з переривом 20 днів. 

У таблиці 1 також подані дані оцінки показни-
ків функціонального стану ОРА та дихальної системи 
методикою виміру активної гнучкості хребта, силової 
витривалості м’язів, проб на затримку дихання Штан-
ге та Генчі, які були проведені після закінчення екс-
перименту.

Аналіз результатів, отриманих після експери-
менту засвідчує, що розроблені нами програми дали 
позитивний ефект і привели до різних якісних змін 
показників функціонального стану опорно – рухового 
апарату та дихальної системи дітей відносно вихідних 
даних.

Так, після педагогічного експерименту в КГ 
середнє статично достовірне (Р<0,05) покращення 
статичної витривалості м’язів спини збільшилося з 
56,13 ± 1,97 до 84,25 ± 2.35; живота з 12,25 ± 1,48 до 
16,25 ± 0,48; лівого боку з 50,88 ± 2,29 до 70,88 ± 2,29; 
правого боку з 48,75 ± 2,24 до 68,75 ± 2,24. Відбулося 
також покращення активної гнучкості хребта вперед 
з 6,5 ± 0,6 до 3,25 ± 0,59; назад з 5,25 ± 0,39 до 4,25 ± 
0,59; вліво з 53,5 ± 1,96 до 50,13 ± 1,89; вправо з 51,5 
± 1,72 до 48,13 ± 1,71. Збільшилися показники проб 
за затримку дихання Штанге з 17,63 ± 0,94 до 32,88 ± 
1,03; Генчі з 20,0 ± 0,92 до 23,63 ± 1,0.

У досліджувальній експериментальній групі 
зміни показників функціонального стану опорно - ру-
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хового апарату та дихальної системи носили наступ-
ний характер.

В ЕГ середнє статистично достовірне 
покращення(Р<0,05) досліджувальних характеристик 
статичної витривалості м’язів спини збільшилося з 
54,25 ± 2,08 до94,25 ± 2,08; живота з 12,38 ± 0,63 до 
18,25 ± 0,69; лівого боку з 50,25 ± 1,5 до 79,0 ± 1,93; 
правого боку з 51,0 ± 2,39 до 79,75 ± 2,16. Покращили-
ся також показники активної гнучкості хребта вперед 
з 6,75 ± 0,69 до 3,75 ± 0,69; назад з 5,5 ± 0,44 до 2,38 ± 
0,4; вліво 52,13 ± 1,33 до 49,13 ± 1,33; вправо з 51,13 ± 
1,83 до 45,0 ± 1,82. Відбулося збільшення показників 
проб на затримку дихання Штанге з 18,63 ± 0,92 до 
43,63 ± 0,92; Генчі з 20,13 ± 0,01 до 28,25 ± 0,98.

З метою аналізу ефективності програми ліку-
вального плавання ми визначили різницю між серед-
нім приростом темпу показників функціонального 
стану ОРА та дихальної системи у дітей контрольної 
та експериментальної груп.

Так, показник статичної витривалості м’язів 
спини в ЕГ був більшим на10 сек,ніж в КГ. Збільшен-
ня статичної витривалості м’язів живота в ЕГ відбу-
лося на 2 рази більше, ніж в КГ. В ЕГ на 8,12см збіль-
шилася статична витривалість м’язів лівого боку, та 
правого боку на 11см, ніж в КГ.В ЕГ в порівнянні з 
КГ відбувся також приріст показників активної гнуч-
кості хребта вперед на 0,5см, назад на 1,87см, вліво на 
1,0см, вправо на 3,06см. Значне покращення спосте-
рігається в ЕГ, ніж в КГ між показниками проб на за-
тримку дихання Штанге – на 15,25 сек, Генчі – на 3,63 
сек. Згідно аналізу даних нашого дослідження чітко 
простежується різниця між первинними та вторинни-
ми показниками. Особливу цінність представляють 
показники гнучкості хребта вліво та вправо, бо вони є 
показовими при сколіозі всіх ступенів. 

Висновки:
У процесі реалізації програми лікувального пла-1. 
вання, як засобу фізичної реабілітації при грудно-
му сколіозі 1 ступеню необхідно дотримуватися 
загальноприйнятих рекомендацій теорії й методи-
ки фізичної реабілітації та фізичного виховання, 
базових положень проведення занять з лікуваль-
ного плавання та розробленого нами комплексу 
вправ.
Отримані результати засвідчують ефективність за-2. 
пропонованої нами програми лікувального пла-
вання при сколіозі 1 ступеню у дітей 7 - 9 років. В 
ЕГ відзначено достовірне покращення всіх дослі-
джених нами показників функціонального стану 
ОРА та дихальної системи. В КГ показники також 
підвищилися, але в ЕГ вони були значно вищими, 
що свідчить про більшу ефективність застосова-
ної нами програми лікувального плавання при 
даній патології. 
Подальші дослідження: у даному напрямку мо-

жуть стосуватися вивчення та розробки програм ліку-
вального плавання при сколіозі 2,3 ступенів.
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Таблиця 1.
Показники виміру ОРА та дихальної системи дітей 7 – 9 років, хворих на сколіоз 1 ступеню отримані у 

процесі до та після проведення педагогічного експерименту.

Досліджувальні показ-
ники

До експерименту Після експерименту
Т до Т 

після Різниця
К.Г. Е.Г. К.Г. Е.Г.

Статична 
витривалість 

м’язів

Спина 56,13 ± 1,97 54,25 ± 2,08 84,25 ± 2,35 94,25 ± 2,08 0,65 3,17 10,0

Живіт 12,25 ± 0,48 12,38 ± 0,63 16,25 ± 0,48 18,25 ± 0,69 0,15 2,36 2,0

Лівий бік 56,13 ± 1,97 50,25 ± 1,5 70,88 ± 2,29 79,0 ± 1,93 0,22 2,7 8,12

Правий 
бік 48,75 ± 2,24 51,0 ± 2,39 68,75 ± 2,24 79,75 ± 2,16 0,68 3,52 11,0

Активна 
витривалість 

м’язів

Вперед 6,5 ± 0,6 6,75 ± 0,69 3,25 ± 0,59 3,75 ± 0,69 0,27 0,54 0,5

Назад 5,25 ± 0,39 5,5 ± 0,4 4,25 ± 0,59 2,38 ± 0,4 0,44 2,6 1,87

Вліво 53,5 ± 1,96 52,13 ± 1,33 50,13 ± 1,89 49,13 ± 1,33 0,57 0,43 1,0

Вправо 51,5 ± 1,72 51,13 ± 1,83 48,13 ± 1,71 45,0 ± 1,82 0,14 1,24 3,06

Дихальні 
проби

Штанге 17,63 ± 0,94 18,63 ± 0,92 32,88 ± 1,03 43,63 ± 0,92 0,75 7,73 15,25

Генчі 20,0 ± 0,92 20,13 ± 1,01 23,63 ± 1,0 28,25 ± 0,98 0,09 3,28 3,62
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Анотація. Представлено аналіз біоенергетичних режимів, які забезпечують змагальну діяльність лижника-гонщика. Розглянута модель 
біоенергетичного забезпечення змагальної діяльності та зміни співвідношення біоенергетичних джерел на різних дистанціях. Виявлені 
найбільш ефективні режими енергозабезпечення змагальної діяльності в лижних гонках. Доведено, що саме ефективність використання 
джерел енергозабезпечення проявляється в швидкості впрацювання, утилізації та економічності.
Ключові слова: лижники-гонщики, біоенергетичне забезпечення, змагальна діяльність, режими, аеробний, анаеробний.
Аннотация. Скиба О. А. Специфика биоэнергетического  обеспечения соревновательной деятельности  в лыжных гонках. Пред-
ставлен анализ биоэнергетических режимов, которые обеспечивают соревновательную деятельность лыжника-гонщика. Рассматривается 
модель биоэнергетического обеспечения соревновательной деятельности, а также изменения соотношения биоэнергетических источников 
на разных дистанциях. Определены наиболее эффективные  режимы энергообеспечения соревновательной деятельности в лыжных гонках. 
Доказано, что именно эффективность использования источников энергообеспечения проявляется в быстроте врабатывания, утилизации и 
экономичности.
Ключевые слова: лыжники-гонщики, биоэнергетическое обеспечение, соревновательная деятельность, режимы, аэробный, анаэробный.
Annotation.  Skiba O. O. Specifi city of bioenergetical supplying of competitive activity in ski-racers. Devoted to the bioenergetics regimens, 
which provides the competition activity for ski-racer. The model of bioenergetical supplying competition activity and changes of relation bioenerget-
ics sources on different distances is looked out. The main effective regimen of energetic supply of competition activity in ski-races is pointed out. 
The effectiveness of using energetic supply sources is shown in speed work, utilization and economic is proved. 
Key words: ski-racers, bioenergetical supplying, competition activity, regimen, aerobic, anaerobic.
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Вступ. 
Сучасні тенденції розвитку спорту вищих до-

сягнень вимагають систематичного удосконалення 
організаційно-методичних основ спортивної підго-
товки. Необхідність удосконалення системи підготов-
ки спортсменів визначається рядом обставин та умов, 
що суттєво впливають на структурно-функціональну 
організацію тренувального процесу. 

За останні роки набагато покращились резуль-
тати в циклічних видах спорту, зокрема в лижних гон-
ках. Конкуренція на міжнародній арені так зросла, що 
інколи лише соті долі секунди розділяють суперників 
на фініші. Це обумовлено покращенням лижного ін-
вентарю, засобів для підготовки лиж, якістю підготов-
ки лижних трас, що дозволяє розвивати більш високу 
швидкість. Звідси виникає необхідність пошуку та 
наукового обґрунтування ефективних технологій по-
будови та реалізації тренувального процесу на всіх 
етапах підготовки лижників-гонщиків [5]. 

Основним фактором, що визначає фізичну 
працездатність лижника-гонщика під час змагань, яв-
ляється його енергетичний потенціал, так як за кіль-
кістю працюючих м’язів лижні гонки відносяться до 
глобальної роботи великої та помірної потужності. 
Енергетичний потенціал визначають три енергетичні 
системи − окисно-відновна (аеробна), фосфатна і лак-
тацидна (анаеробні).

 Будь-яка рухова діяльність людини потребує 
витрат енергії і основною метою обміну речовин під 
час м’язової роботи є енергозабезпечення працюючих 
м'язів. Як і в усіх клітинах, так і в м’язових волокнах 
єдиним джерелом енергії для м’язового скорочення 
являється аденозинтрифосфорна кислота (АТФ). Од-
нак існуючих запасів АТФ у м'язах недостатньо, їх 
вистачає на 1-2 секунди максимальних скорочень і їх 
рівень майже не змінюється. Тому, водночас з витра-
тами в організмі йде безперервний процес поповне-
ння АТФ за рахунок енергії, яка вивільнюється в ре-
зультаті біохімічних реакцій двох типів енергетичних 
шляхів ресинтезу АТФ − з участю кисню (аеробного) і 

безкисневого (анаеробного). Вони і визначають енер-
гетичні можливості людини [4].

В систему енергозабезпечення в першу чергу 
входять механізми, пов’язані з процесами мобілізації 
і утилізації основних енергетичних субстратів, їх ре-
гуляції. Якість тренувального процесу визначається 
перед усім тим, наскільки ефективно організм спортс-
мена зможе мобілізувати і використати енергетичні 
субстрати, наскільки досконало буде сформована сис-
тема регуляції цих процесів, наскільки вони адекватні 
змагальній діяльності.

Аналіз структури змагальної діяльності сучас-
них лижників-гонщиків з біоенергетичних позицій 
дозволяє встановити основні параметри навантажень 
і взаємозв'язати її критерії зі специфікою енергетич-
ного забезпечення.  Кінцева мета підготовки лижни-
ка - підвищити  роботу провідних систем організму 
на новий, більш високий функціональний рівень, щоб 
досягти максимального приросту результатів.

Проведений аналіз наукової літератури дозво-
ляє стверджувати, що саме енергетичний потенціал 
спортсмена та економічність його реалізації являють-
ся основними лімітуючими факторами рівня спортив-
них досягнень в лижних гонках.  

Робота виконана за планом НДР Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С. Ма-
каренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Метою даної статті є з’ясування і аналіз біо-

енергетичних джерел, що забезпечують змагальну ді-
яльність в лижних гонках.

Результати досліджень. 
Основними факторами, що забезпечують фі-

зичну готовність лижника до досягнень високих 
спортивних результатів являється спеціальна витри-
валість, швидкісно-силова підготовленість, силова 
підготовленість. Ефективність впливу виявлених фак-
торів на успішність змагальної діяльності спортсмена 
залежить від функціонального стану систем енерго-
забезпечення м’язової діяльності. Основними показ-
никами функціонального стану організму лижника є: 
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економічність, потужність функціональних систем, та 
ефективність потенційних можливостей [1].

М. Р. Смирнов побудував повний біоенергетич-
ний спектр метаболічних джерел, який вперше роз-
крив енергетичне забезпечення всіх варіантів м’язової 
діяльності − від стану спокою до безперервної роботи 
протягом доби. Кожному з них відповідає здебільшого 
один домінуючий режим енергозабезпечення, і кілька 
допоміжних, потужність яких реалізується частково. 
Критерієм режиму слугує хімічна речовина, яка під-
дається перетворенню − основний біохімічний суб-
страт анаеробного чи аеробного ресинтезу АТФ.

Всього в біоенергетичному спектрі виділяють 
17 режимів, з них 9 відносяться до основних енерге-
тичних джерел і 8 − до проміжних, або перехідних. 
Виходячи з цього, змагальну діяльність лижника-
гонщика на дистанціях з тривалістю роботи від 3-4 
хвилин в спринтерській гонці і до 2 годин в марафоні 
забезпечують 5 енергетичних режимів:

анаеробний змішаний креатинфосфатний (алак-1- 
татний) і вуглеводний лактатний режим;
анаеробний вуглеводний режим;2- 
змішаний вуглеводний режим;3- 
аеробний вуглеводний режим;4- 
аеробний змішаний вуглеводний і жировий ре-5- 
жим.
З урахуванням структурного складу енергоза-

безпечення в залежності від часових і метричних па-
раметрів м’язової діяльності в лижних гонках прийня-
тий поділ дистанцій на спринтерські (до 2 км), короткі 
(до 15 км) і довгі (від 30 км).

На коротких дистанціях (рис. 1.) за середніми 
показниками анаеробний змішаний креатинфосфат-
ний і вуглеводний ресинтез АТФ займає 7,2% часу 
лижної гонки. Питома вага анаеробного гліколізу 
складає 35,8%, а змішаний анаеробно-аеробний вуг-
леводний ресинтез функціонує впродовж 36,5% від 
загальної тривалості змагального навантаження. На 
аеробний вуглеводний ресинтез припадає 20,5% зма-
гального часу.

36,5%
7,2%

20,5%

35,8%

анаеробний змішаний

анаеробний вуглеводний

анаеробний гліколіз

змішаний анаеробно-аеробний

Рис. 1. Модель біоенергетичного забезпечення 
змагальної діяльності лижників-гонщиків на 

коротких дистанціях (5, 10, 15 км).

58,8%

5,7%

35,5%

анаеробний гліколіз

змішаний анаеробно-аеробний

анаеробний вуглеводний

Рис. 2. Модель біоенергетичного забезпечення 
змагальної діяльності лижників-гонщиків на довгих 

дистанціях (30 км).

30,6%
37,9%

31,5%

змішаний анаеробно-
аеробний
анаеробний змішаний

анаеробний вуглевод-
ний

Рис. 3. Модель біоенергетичного забезпечення 
змагальної діяльності лижників-гонщиків ( марафон, 

50 км).

На довгих дистанціях (рис. 2.) переважає більш 
потужне використання аеробних вуглеводних енер-
гетичних ресурсів впродовж 58,8% середнього часу 
лижної гонки на 30 км. А в лижному марафоні (рис. 
3.) аеробний вуглеводний і аеробний змішаний ресин-
тези займають 62,1% часу від кінцевого результату. 
Тривалість змішаного анаеробно-аеробного ресинтезу 
знаходиться на рівні 35,5% на дистанції 30 км і 37,9% 
в лижній гонці на 50 км. Анаеробний вуглеводний 
режим у середньому займає 5,7% змагального часу в 
гонці на 30 км. Таким чином, зі збільшенням довжини 
змагальної дистанції, найбільш вигідним для лижника 
буде аеробний вуглеводний режим енергозабезпечен-
ня [3].

Слід відмітити, що при повному аеробному 
окисленні однієї молекули глюкози до води і вугле-
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кислоти, які легко виводяться з організму, утворюєть-
ся 36 молекул АТФ. Анаеробне розщеплення такої ж 
молекули глюкози до молочної кислоти, яка значно 
важче виводиться з організму, забезпечує вихід всього 
2 молекул аденозинтрифосфорної кислоти.

Важливим показником, який визначає ефектив-
ність енергозабезпечення лижника-гонщика на довгих 
дистанціях, є поріг анаеробного обміну (ПАНО). Він 
наступає коли потужність аеробних процесів є недо-
статньою для подальшого енергозабезпечення робо-
ти. Відомо, що тривала робота, рівень якої перевищує 
ПАНО, призводить до активізації анаеробних проце-
сів, інтенсивного накопичення лактату в крові [2]. В 
результаті цього, поступово знижується м’язовий рН 
− з 7,1 до 6,9-6,7 і навіть 6,5. Внутрішньоклітинний 
рН починаючи з рівня 6,9-6,8 уповільнює інтенсив-
ність гліколітичної реакції відновлення запасів АТФ, а 
при рН 6,5-6,4 розщеплення глікогену не відбувається.  
Все це дає можливість вважати, що низький м’язовий 
рН являється основною причиною обмеження гліколі-
тичної  системи [5].

За середньостатистичними даними фізіоло-
гічними критеріями анаеробного порогу є: вміст мо-
лочної кислоти в крові − 4 моль/л, споживання кисню 
− 65-90% МСК, ЧСС − 165-180 уд/хв. Чим довше збе-
рігається пряма пропорційність між зміною швидкості 
(потужності) навантаження і ЧСС, чим вище показни-
ки порогової швидкості і частоти пульсу, тим більші 
анаеробні можливості має спортсмен, тим вища його 
працездатність.

Збільшення адаптивних можливостей киснево-
транспортної  системи, зміни у м’язовій тканині під 
впливом спеціальних тренувань здатні привести до 
значного збільшення ПАНО.

Висновки:
1. Змагальну діяльність лижника-гонщика 

на дистанціях з тривалістю роботи від 3-4 хвилин в 
спринтерській гонці і до 2 годин в марафоні забезпе-
чують 5 енергетичних режимів:

- анаеробний змішаний креатинфосфатний 
(алактатний) і вуглеводний лактатний режим;

- анаеробний вуглеводний режим;
- змішаний вуглеводний режим;
- аеробний вуглеводний режим;
- аеробний змішаний вуглеводний і жировий 

режим.
2. Анаеробні лактатні джерела являються осно-

вними в енергозабезпеченні роботи від 30 с до 6 хв. 
Саме вони визначають результат спортсмена на сприн-
терських дистанціях від 800 м до 2000 м. За рахунок 
гліколізу можуть здійснюватися тривалі прискорення 
по ходу дистанції і на фініші. Гліколітичний механізм  
енергоутворення являється біохімічною основою спе-
ціальної швидкісної витривалості.

3. Аеробний шлях енергозабезпечення є осно-
вним при тривалій роботі: на довгих дистанціях від 
5000 м, лижному марафоні.

4. Проведений аналіз наукової літератури до-
зволяє стверджувати, що саме енергетичний потен-
ціал спортсмена та економічність його реалізації яв-
ляються основними лімітуючими факторами рівня 
спортивних досягнень в лижних гонках.  

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем удоскона-
лення систем енергозабезпечення м’язової діяльності 
лижників-гонщиків.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВ-
ЦОВ ЕВРОПЫ НА ДИСТАНЦИЯХ 100 И 200 М БРАССОМ

Скирене В., Зуозене И.Ю.
Литовская академия физической культуры, Каунас

1

Аннотация. Одним из основных элементов при планировании и управлении подготовкой спортсменов является информация о тенденци-
ях, влияющих на рост результатов в конкретном виде спорта и особенностях соревновательной деятельности представителей спортивной 
элиты. Индивидуальный анализ соревновательной деятельности позволяет объективно оценить слабые звенья подготовки спортсмена и 
наметить направления для ее дальнейшего совершенствования. 
Ключевые слова: плавание, соревновательная деятельность, технические действия.
Анотація. Скирене В., Зуозене І.Ю. Динаміка показників змагальної діяльності найсильніших плавців Європи на дистанціях 100 і 
200 м брасом. Одним з основних елементів при плануванні й керуванні підготовкою спортсменів є інформація про тенденції, що вплива-
ють на ріст результатів у конкретному виді спорту й особливостях змагальної діяльності представників спортивної еліти. Індивідуальний 
аналіз змагальної діяльності дозволяє об’єктивно оцінити слабкі ланки підготовки спортсмена й намітити напрямку для її подальшого 
вдосконалювання. 
Ключові слова: плавання, змагальна діяльність, технічні дії.
Annotation. Skyriene V., Zuoziene I.J. Analyse the changes indicators of Europe elite swimmers in a distance of 100 and 200 m. breaststroke. 
One of the most important factors in planning and managing athletes’ preparation for competitions is information about the tendencies in competition 
results and about the changes in elite athletes’ performance indicators. The individual analysis of competitive activity of the sportsman allows us to 
estimate objectively weak links of preparation and to plan further perfection. 
Keywords: swimming, competitive activity, competition analysis, technical actions.
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Введение. 
Одним из основных элементов при планирова-

нии и управлении подготовкой спортсменов является 
информация о тенденциях, влияющих на рост резуль-
татов в конкретном виде спорта и особенностях со-
ревновательной деятельности представителей спор-
тивной элиты. 

Структура соревновательной деятельности 
пловцов и ее компоненты изучаются уже на протя-
жении несколько десятилетий. Доказано, что систе-
матичный и постоянный анализ соревновательной 
деятельности является важным средством управле-
ния тренировочным процессом спортсменов. Инди-
видуальный анализ соревновательной деятельности 
атлета позволяет объективно оценить слабые звенья 
подготовки и наметить направления для ее дальней-
шего совершенствования. Современные технологии 
дают возможность оперативно установить и оценить 
параметры соревновательной деятельности на сорев-
нованиях высшего ранга и постоянно пополнять банк 
данных о выступлении пловцов мировой элиты. 

Способ плавания «брасс» является одним из 
старейших способов плавания. Он был включен в 
программу первых олимпийских игр современности и 
довольно долго являлся основным способом плавания 
в Европе. Именно эволюция его техники свидетель-
ствует о неустанных поисках атлетов и их тренеров 
путей преодоления спортивных дистанций как можно 
быстрее. Результатом этих поисков стало появление 
довольно большого (по сравнению с остальными спо-
собами) количества разновидностей техники плавания 
брассом. Кроме того, постоянные попытки спортсме-
нов выполнить то или иное техническое действие при 
проплывании соревновательной дистанции так, чтобы 
иметь преимущество перед соперниками, приводило 
к риску нарушить существующие правила соревнова-
ний. Подобные факты становились основанием раз-
ногласий среди судей и участников на сорвенованиях 
разного масштаба. Во избежание разночтений во вре-
мя очередного чемпионата мира по плаванию в 2005 г. 
технический комитет ФИНА внес поправки в правила 
проплывания дистанций способом брасс – разрешено 

одно дельфинообразное движение ног во время пол-
ного погружения при выполнении старта и каждого 
поворота, за которым должен следовать цикл движе-
ний брассом. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явился анализ динамики 

показателей соревновательной деятельности элитных 
пловцов–мужчин Европы на дистанциях 100 и 200 м 
брассом за последние два олимпийских цикла. 

Методы и организация исследования. При ана-
лизе показателей соревновательной деятельности ис-
пользовались результаты участников полуфинальных и 
финальных заплывов чемпионатов Европы 2000-2008 
г.г. (по 24 участника в каждом соревновании) (Haljand, 
2008). Полученные данные обработаны с помощью ме-
тодов статистического анализа, используя программ-
ный пакет Microsoft®Excel 2003. Были рассчитаны 
среднегрупповые величины (x), среднеквадратичные 
отклонения от средних (б) и коэффициент вариации 
(VA%). Достоверность различия средних определялась 
по t – критерию Стъюдента (p<0,001; p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение.
При использовании термина “соревнователь-

ная деятельность“ пловца следует понимать действия 
спортсмена в соревновательном заплыве от момента 
стартового сигнала до момента касания им финишно-
го щита. Так как арсенал технических действий в пла-
вании очень ограничен, спортивный результат может 
рассматриваться как сумма длительности отдельных 
действий на дистанции – старта, „чистого“ плавания, 
поворота(ов) (если необходим) и финиша. Попытаем-
ся отдельно проанализировать каждое из них.

Проведенное исследование показало, что на 
протяжении изучаемого периода достоверно улуч-
шился результат как на дистанции 100 (с 1.02,41 до 
1.01,28 мин., t=3,94), так и 200 м (с 2.15,73 до 2.12,2 
мин., t=3,84) брассом (табл. 1, 2). За счет чего это про-
изошло?

Старт. Проведенными ранее исследованиями 
было установлено, что длительность старта в плава-
нии имеет сильную корреляционную связь с конечным 
результатом на дистанции, особенно в спринтерских 
номерах программы (Аrellano и др., 1994; Аrellano и 
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др., 1996; Cossor&Masson, 2001; Blanksby и др., 2001; 
Скирене и др., 2006; Скирене, Зуозене, 2009). 

Стартовый отрезок является уникальным для 
каждого пловца при выполнении каждого старта и это 
затрудняет сравнение показателей у разных спортсме-
нов, поэтому международные правила соревнования 
обязывают спортсменов показаться на поверхности 
воды при пересечении 15-ти метровой (от стартовой 
линии) отметки. Этот отрезок в плавании считается 
стартовым. 

Анализ особенностей выполнения старта участ-
никами Олимпийских игр 2000 г. показал, что спор-
тсмены, которые при его выполнении большую часть 
отрезка преодолевали под водой, сумели развить бо-
лее высокую скорость (Cossor&Masson, 2001). Таким 
образом преимущество перед соперниками имели те, 
чьи физические данные и соответствующая подготов-
ленность позволяла большую часть отрезка двигаться 
в подводном положении.

Происходящий в последнее время поиск эф-
фективной техники плавания свидетельствует, что все 
больше спортсменов стараются удлинить (в рамках 
правил соревнования) подводную часть дистанции. 
Именно изменения в технике и тактике выполнения 
старта могли повлиять на то, что на протяжении двух 
последних олимпийских циклов существенно повы-
силась средняя скорость (с 2,09 до 2,16 м/с; t=-2,35 и с 
2,01 до 2,10 м/с; t=-3,72 соответственно) преодоления 
стартового отрезка дистанций 100 и 200 м брассом. 
Подтверждением этому может служить небольшой 
разброс величин данного показателя как на короткой 

(VA% от 1,23 до 2,92), так и на более длинной дистан-
ции (VA% от 1,98 до 2,88) (табл. 1, 2, рис. 1). Подобный 
факт полностью совпадает с выявленной ранее тен-
денцией на дистанции 200 м. комплексным плаванием 
среди мужчин (Скирене, Зуозене, 2009).

„Чистое“ плавание. Соотношения скорости, 
темпа и «шага» (расстояния, преодолеваемого за гре-
бок) в циклических видах спорта, является фунда-
ментальными параметрами спортивных локомоций 
(Клешнев И., Клешнев В., 2008).

Одну и ту же скорость можно развить при раз-
личных сочетаниях длины гребка и темпа. Однако, 
чем выше скорость, тем меньше вариантов сочета-
ний. Плывя же с максимальной скоростью – вариант 
единственный. Длинный гребок требует от пловца 
больших усилий, которые увеличивают уровень со-
держания молочной кислоты в организме, поэтому 
спортсмены должны уметь варьировать скорость пла-
вания при минимальных энергозатратах. 

Проведенными ранее исследованиями установ-
лено, что спортивный результат в плавании находится 
в довольно большой зависимости от средней длины 
гребка (r=-0,76) (Kennedy и др., 1990). В свою очередь 
уровень корреляционной связи между длиной гребка 
и темпом движений на дистанциях разной длины мо-
жет достигать 0,8. Чаще всего при увеличении одного 
показателя, уменьшается другой. 

По данным Клешнева В. (2001) с 1976 по 2000 
г. спортивные результаты прогрессировали как в жен-
ском, так и мужском плавании. наибольшие приро-
сты скорости отмечались именно в плавании брассом 

Таблица 1. 
Динамика результатов и стартовой скорости пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200м брассом на чем-

пионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели Хельсинки, 
2000

Берлин,
2002

Мадрид,
2004

Будапешт,
2006

Эйндховен, 
2008

Результат, с 
(100 м) x±б 62,41±0,31 61,34±0,64 61,76±0,44 60,99±0,33 61,28±0,65

VA% 0,50 1,05 0,71 0,55 1,05
Стартовая скорость, 
м/с (100 м) x±б 2,09±0,05 2,14±0,06 2,08±0,03 2,14±0,05 2,16±0,06

VA% 1,23 2,64 1,47 2,49 2,92
Результат, с
(200 м) x±б 135,73±1,32 133,33±1,57 133,40±1,47 133,7±0,88 132,2±2,29

VA% 0,97 1,18 1,10 0,65 1,73
Стартовая скорость, 
м/с (200м) x±б 2,01±0,06 2,05±0,08 2,04±0,06 2,06±0,06 2,10±0,04

VA% 2,88 3,92 2,94 3,13 1,9
Таблица 2. 

Достоверность различий среднегрупповых значений результатов и стартовой скорости пловцов-мужчин 
на дистанциях 100 и 200м брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели t- критерий Стъюдента
2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008 2000-2008

Результат, (100 м) -1,86 2,91* -2,94** -0,59 -2,35*
Стартовая скорость, (100 м) 4,22** -1,54 3,68** -0,83 3,94**
Результат, (200 м) 3,31** -0,09 -0,38 1,72 3,84**
Стартовая скорость, (200 м) -1,14 0,27 -0,70 -1,29 -3,72**

Примечание: **p<0,001; *p<0,05
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(5,7%). Спортсмены значительно увеличили длину 
«шага» (33,5%) и снизили темп движений (20,1%). 
Выявленные тенденции позволили предположить, что 
повышение скорости за счет удлинения гребка - имен-
но тот путь, которым следует идти, желая достичь бо-
лее высоких результатов в плавании.

Анализ показателей соревновательной дея-
тельности пловцов-мужчин на изучаемых дистанциях 
позволяет утверждать, что подготовка именно такой 
направленности преобладала в тренировочном про-
цессе элиты Европы на протяжении двух последних 
олимпийских циклов. 

Исследованиями Mason и Cossor (2001) установ-
лено, что наибольшее влияние на конечный результат 
на дистанциях 100 и 200 м брассом оказывает средняя 
скорость, которую спортсмен развивает на дистанции 

(r=0,71 и r=0,78 соответственно) и финишном отрез-
ке (r=0,69 и r=0,61 соответственно). На протяжении 
рассматриваемого периода средняя скорость на обеих 
дистанциях достоверно возросла, однако в тактике их 
проплывания преобладали различные тенденции. 

Изучение показателей соревновательной дея-
тельности на дистанции 100 м. позволяет утверждать, 
что здесь спортсмены достигли оптимального соот-
ношения темпа и длины гребка («шага»), так как за 
последние два олимпийских цикла их величины прак-
тически не менялись (рис. 2). 

Исключение составляет лишь статистически до-
стоверное увеличение темпа движений и уменьшение 
длины «шага» на первой половине дистанции во вре-
мя чемпионата Европы 2002 г. (t=3,04 и t=-2,85 соот-
ветственно). Однако изменения, произошедшие после 

Рис. 1. Показатели соревновательной деятельности пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200 м брассом 
на чемпионатах Европы 2000-2008г.

Примечание: * обозначены статистически достоверные различия.
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этих соревнований, свидетельствуют, что спортсмены 
вернулись к существующим тенденциям. Подтверж-
дением этому является и незначительные колебания 
средних величин темпа (VA% от 5,08 до 8,27) и длины 
гребка (VA% от 4,08 до 9,83) в период с 2000 по 2008 г.

На дистанции 200 м. средние величины темпа и 
длины гребка так же достоверно не изменились, одна-
ко при ее проплывании спортсменами использовалась 
различная тактика, так как колебания указанных по-
казателей довольно значительны (VA% от 6,89 до 16,71 
и VA% от 6,03 до 16,56 соответственно). Кроме того, 
подобный факт может свидетельствовать и об осо-
бенностях применяемой атлетами техники плавания 
брассом.

Повороты. Желание спортсменов удлинить 
часть дистанции, которую можно преодолеть вод во-

дой, не оставило в стороне технику и тактику выпол-
нения поворотов. Чем длиннее сама дистанция, тем 
больше возможность сделать это, так как увеличива-
ется количество поворотов, которые будет выполнять 
пловец.

Mason & Cossor (2001) установили, что время 
преодоления поворотов на дистанциях брассом про-
являет корреляционную связь со средней скоростью 
плавания (r=0,53 и r=0,67 соответственно). 

Проведенный анализ результатов исследова-
ния свидетельствует, что на протяжении изучаемого 
периода скорость выполнения поворота на короткой 
дистанции достоверно возросла с 1,64 до 1,70 м/с, 
(t=-3,79), средняя скорость выполнения поворотов на 
дистанции вдвое длиннее возросла с 1,53 до 1,60 м/с 
(t=-4,71), (табл.3, 4).

Рис 2. Динамика скорости плавания, длины и темпа гребков на дистанциях 100 и 200 м брассом у пловцов-
мужчин на чемпионатах Европы 2000-2008
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Финиш. Анализ проплывания финишного от-
резка показал, что за два последних олимпийских 
цикла спортсмены достоверно увеличили скорость (с 
1,38 до 1,50 м/с; t=-5,20) только в конце 100-метро-
вой дистанции (табл. 3, 4). Это позволяет утверждать, 
что за изучаемый период в подготовке спортсменов-
спринтеров Европы проводилась направленная рабо-
та, которая позволила им концентрировать усилия на 
финише и, соответственно, уменьшить время преодо-
ления финишного отрезка (VA% от 2,00 до 3,94). 

На дистанции 200 м. подобных изменений не 
отмечалось. Хотя скорость на финише и возросла с 
1,36 до 1,40 м/с, однако изменения статистически не-
достоверны (t=-1,10). Колебания ее величин (VA% от 
4,91 до 5,66) свидетельствуют о различной тактике 
проплывания дистанции, используемой спортсмена-
ми (табл. 3, 4, рис. 1).

Выводы. 
Наибольшее влияние на положительную ди-

намику спортивного результата на дистанции 100 м. 
брассом пловцов элиты Европы в период с 2000 по 
2008 г. оказала возросшая средняя скорость на дис-
танции, скорость преодоления стартового отрезка, 
скорость выполнения поворота и преодоления фи-
нишного отрезка. На положительную динамику ре-
зультатов более длинной дистанции оказали влияние 
те же показатели, за исключением скорости финиша.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем со-
ревновательной деятельности пловцов.
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Таблица 3. 
Динамика скорости выполнения поворотов и финиширования пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200 м 

брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели Хельсинки, 
2000

Берлин,
2002

Мадрид,
2004

Будапешт,
2006

Эйндховен, 
2008

Скорость поворота м/с (100 
м) x±б 1,64±0,02 1,69±0,04 1,66±0,03 1,68±0,01 1,70±0,04

VA% 1,38 2,23 1,98 0,71 2,52
Скорость финиша, м/с (100 
м) x±б 1,38±0,05 1,43±0,05 1,46±0,03 1,41±0,06 1,50±0,04

VA% 0,86 0,88 1,04 0,84 1,52
Скорость поворота м/с (200 
м) x±б 1,53±0,01 1,58±0,03 1,60±0,03 1,56±0,03 1,60±0,04

VA% 0,95 1,65 1,65 1,75 2,46
Скорость финиша, м/с 
(200м) x±б 1,36±0,08 1,38±0,07 1,41±0,07 1,35±0,08 1,40±0,07

VA% 5,54 4,92 4,91 5,66 5,37
Таблица 4. 

Достоверность различий среднегрупповых значений скорости поворота(ов) и финиша у пловцов-мужчин на 
дистанциях 100 и 200м брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели t- критерий Стъюдента

2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008 2000-2008 

Скорость поворота (100 м) -3,62** 1,70 -1,54 -1,26 -3,79**
Скорость финиша, (100 м) -2,29* -1,49 2,29* -3,44** -5,20**
Скорость поворота (200 м) -4,38** -1,47 2,26* -2,12* -4,71**
Скорость финиша, (200м) -0,73 -0,70 1,43 -1,20 -1,10

Примечание: **p<0,001; *p<0,05
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Анотація. Відображається відношення студентів 1-го та 5-го курсів щодо занять з фізичної культури, її організації та умов проведення. 
Визначені позитивні риси, недоліки занять, сформульовані пропозиції та побажання студентів для вдосконалення фізичного виховання. 
У сфері фізичної культури відношення до її цінностей проявляється у процесах, станах, властивостях особистості, найчастіше одночасно. 
Воно може виражатися у потребі рухової діяльності, у характері спортивних інтересів, рівні цілей і прагнень, особливостях взаємин людей, 
що зрештою пов’язане з відношенням людини до цінностей фізичної культури.
Ключові слова: студент, викладач, фізичне виховання.
Аннотация. Стасюк Р.Н. Аспекты, которые определяют отношение студентов Глуховского государственного педагогического уни-
верситета им. О. Довженко к занятиям по физическому воспитанию.  Отображается отношение студентов 1-го и 5-го курсов к занятиям 
по физической культуре, ее организации и условий проведения. Определены позитивные черты, недостатки занятий, сформулированы 
предложения и пожелания студентов для совершенствования физического воспитания. В сфере физической культуры отношение к ее цен-
ностям проявляется в процессах, состояниях, свойствах личности, чаще всего одновременно. Оно может выражаться в потребности дви-
гательной деятельности, в характере спортивных интересов, уровне целей и стремлений, особенностях взаимоотношений людей, что в 
конечном итоге связано с отношением человека к ценностям физической культуры.
Ключевые слова: студент, преподаватель, физическое воспитание.
Annotation. Stasyuk R.N. Aspects which determine the relation of students of Glukhiv state pedagogical university named after O. Dov-
zhenko to employments after physical education. The relation of students of 1th and 5th courses is represented in relation to employments after a 
physical culture, its organization and terms of leadthrough. Positive lines, lacks of employments, formulated suggestions and wishes of students, are 
certain, for perfection of physical education. In the fi eld of physical culture of attitude toward its values shows up in processes, states, properties of 
personality, more frequent than all simultaneously. It can be expressed in the necessity of motive activity, in character of sporting interests, level of 
aims and aspirations, features of mutual relations of people, that in the end is related to the relation of man to the values of physical culture.
Keywords: student, teacher, physical education.
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Вступ. 
Теорія базується на тому, що особистість фор-

мується за соціальних умов лише тоді, коли вона ви-
ступає в якості суб’єкта свого формування. Отже, без 
самовиховання, самовдосконалення розвиток і фор-
мування особистості не можуть бути повноцінними. 
Свідомість особистості, спрямована на власне вдоско-
налення, визначається не стільки мірою вербального 
впливу, скільки конкретним досвідом життєдіяльнос-
ті, реальними суспільними відносинами.

Свідомий цілеспрямований вплив викладача 
фізичного виховання визначає динаміку відносин, що 
складаються між ним і студентами. У цьому випадку 
об’єктом діяльності педагога слід вважати цей процес 
взаємодії. Уступаючи у взаємодію зі студентами, що 
розглядаються не як особистості, тобто не цілісно, а 
лише з точки зору їх рухових здібностей, педагог віді-
грає роль лише зовнішньої сили, що впливає.

Якщо педагог визначає мету своєї діяльності як 
розвиток особистості студента у сфері фізичної куль-
тури та найбільш повну адаптацію першокурсників до 
умов навчання у ВНЗ, то в цьому випадку студенти самі 
проявляють ініціативу, спрямовану на зміцнення свого 
здоров’я і фізичної підготовленості, використовуючи 
засоби фізкультурно-спортивної діяльності. Взаємоді-
ючи зі студентами, педагог отримує можливість роз-
вивати їх інтерес до власної фізичної підготовленості 
та стану здоров’я в єдності свідомості й поведінки, 
стимулювати суспільно значущі мотиви фізкультурно-
спортивних занять, зближати їх із суб’єктивними. Для 
цього необхідно виявити педагогічні умови, що стиму-
люють свідомість студентів [1, 3].

 Аналіз останніх публікацій з наведеної пробле-
ми показує, що ставлення молодих людей до фізичної 
культури, а саме студентів, зумовлено багатьма факто-
рами. Їх  сутність та різноманіття було проаналізовано 
завдяки дослідницькій діяльності.[2, 4, 5].

Дослідження виконано згідно плану наукових 

робіт Глухівського державного педагогічного універ-
ситету ім. О. Довженка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчити ставлення студен-

тів до різних аспектів занять з фізкультури та визна-
чення напрямків реформування фізичного виховання 
згідно з інтересами та потребами студентів, щоб та-
ким чином підвищити ефективність його проведення 
в університеті.

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел з вказаної проблеми, анкетування.

Завдання роботи:
1. визначити думку студентів щодо режиму, 

умов та обладнання занять з фізкультури;
2. дізнатися про ставлення та вимоги до викла-

дача фізкультури та організації занять;
3. виявити позитивні та негативні аспекти за-

нять з фізичної культури і дізнатися про побажання 
та очікування студентів щодо реалізації фізичного ви-
ховання в університеті.

Результати роботи та їх обговорення. 
На базі педагогічного університету було про-

ведено анкетування серед студентів 1-го та 5-го кур-
сів. Анкета під назвою «Проведення занять з фізичної 
культури – ставлення студентів» складалась з 43 пи-
тань та передбачала анонімність.

Взагалі в анкеті взяли участь 74 студента 1-го 
курсу, серед них 69 жіночої та 5 чоловічої статі, і 11 
студентів 5-го курсу – 9 дівчат та 2 юнаків.

За результатами анкети необхідність фізичного 
виховання при отриманні вищої освіти визнали 53% 
опитаних. 

48% студентів вважають, що частина за-
нять з дисципліни «Фізкультура» повинні бути 
обов‘язковими, а частина факультативними. 

Майже всі (98%) погодились, що фізичне ви-
ховання сприяє фізичному розвитку, оздоровленню 
людини та заняттю спортом. 
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49% першокурсників відчувають позитивний 
вплив власної фізичної підготовки на працездатність. 
Однак інші 51% зазначили, що їх фізична підготовка 
негативно впливає на працездатність, 5% пятикурсни-
ків розділяють цю думку. 57% студентів 5-го курсу не 
визнають впливу взагалі.

90% опитаних вважають найбільш доцільним 
проводити заняття з фізкультури після інших занять 
за розкладом. 

37% зазначили необхідність проводити заняття 
1 раз на тиждень, 30% – 2 рази.

Найкращим місцем для занять 42% вибрали 
спортивний комплекс ФФК та тренажерний зал. Ста-
діон та спортзал університету не відповідає потребам 
студентів. 

78% вказали на низький рівень обладнання та 
недостатність інвентарю. 

54% першокурсників погодились, що їх викла-
дач відповідає цим критеріям, як і 49% студентів 5-го 
курсу (Рис.1.).

Задоволені організацією занять з  фізичної 
культури 60% 1-го курсу і 36% 5-го курсу; організація 
занять не відповідає вимогам 15% та 45% відповідно 
1-го та 5-го курсу.

80% вважають навантаження на фізкультурі 
помірним та задовільним. 

Власний стан здоров’я 47% першокурсників 
оцінюють як задовільний, 26% як гарний та 13% як 
поганий, 4% як дуже поганий. Приємно, що 60% май-

Рис.1. Якості, якими, на думку студентів, повинен володіти  викладач фізичної культури.

Рис.2. Кількість студентів, що бажають приймати участь у спортивних змаганнях
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бутніх випускників університету мають задовільний 
стан здоров’я.

75% п’ятикурсників використовують у власно-
му житті та в професійній діяльності знання, вміння 
та навики, що здобули на фізкультурі.

Бажання приймати участь у змаганнях висло-
вили 89% опитаних.

Найбільш подобається студентам соціально-
гуманітарного на заняттях з фізкультури наступне:

рухливі та групові ігри;• 
змагання та естафети;• 
веселе спілкування;• 
активний відпочинок від розумової діяльності;• 
фізичне навантаження;• 
можливість підтримувати гарний фізичний стан та • 
бадьорий настрій;
особистість викладача, його корисні поради і став-• 
лення до студентів     ( Рис.2.)
Зовсім не подобається студентам:

замала площа роздягальні для кількості студентів, • 
що одночасно мають переодягатися;
заняття в підвалі або в тирі,  стан яких не дозволяє • 
проводити заняття взагалі;
відсутність душових кімнат, що не дозволяє дотри-• 
муватись норм гігієни;
заняття, коли декілька потоків займаються разом в • 
одному залі;
заняття на подвір’ї в погану погоду;• 
диференційований залік.• 

Побажання студентів щодо удосконалення ре-
алізації фізичного виховання в педагогічному універ-
ситеті:

підвищити різноманітність видів діяльності на за-• 
няттях з фізкультури;
запровадити заняття в басейні та тренажерному • 
залі;
забезпечити душові кімнати та виділити роздя-• 
гальні на факультеті;
запланувати частину занять обов’язкових, а части-• 
ну факультативних.

Висновки:
Відповіді на питання, у яких розкривають по-1. 
становку фізичного виховання у ВНЗ з пози-
ції студента і з позиції викладача. Такий підхід 
дозволив побачити принципові відмінності з 
мотиваційно-цільової спрямованості між ними, 
виявити головні протиріччя як джерело основних 
рушійних сил процесу фізичного виховання і по-
тім розробити адекватні педагогічні умови, що 
сприяють розв’язанню цих протиріч.
Нами запропонована модель процесу формуван-2. 
ня фізичної культури студентів університету яке 
полягає : а) у комплексній діагностиці індивіду-
альних психофізіологічних і особистісних якос-
тей; б) в єдності теоретичної та практичної підго-
товки; в) в організації взаємостосунків викладач 
– студент в процесі фізкультурно–спортивної ді-
яльності.
Результати анкетування показали, що ставлення 3. 
студентів до фізичного виховання можна поліп-
шити за умов розвитку матеріальної бази, вдо-
сконалення навчального процесу і змісту занять, 
підвищення емоційного рівня занять.
Перспективи подальшого дослідження стосу-

ються вивчення інших проблем формування моти-
ваційно ціннісного відношення студентів фізичної 
культури.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
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Анотація. Досліджено вплив використання ігрового методу на рівень розвитку когнітивних функцій та рівень адаптації до навколишнього 
середовища дітей дошкільного віку (5-6 років) з порушеннями зору. Рівень їхньої адаптації оцінювався за багатьма показниками різнома-
нітних тестів та визначень, які потім оброблялись і підраховувались у кінцеві результати дослідження. Результати дослідження доводять 
ефективність використання ігрового методу у реабілітації дітей з порушенням зору та адаптації їх до навколишнього середовища.
Ключові слова: короткозорість, далекозорість, косоокість, гра.
Аннотация. Статьев С.І., Баришок Т.В. Использование игрового метода в реабилитации детей с нарушением зрения. Исследовано 
влияния использования игрового метода на уровень развития когнитивных функций и уровень адаптации к окружающей среде детей до-
школьного возраста (5-6 лет) с нарушениями зрения. Уровень их адаптации оценивался по многим показателям разнообразных тестов и 
определений, которые потом обрабатывались и подсчитывались в конечные результаты эксперимента. Результаты исследования доказыва-
ют эффективность использования игрового метода в реабилитации детей с нарушением зрения и адаптации их к окружающему миру.
Ключевые слова: близорукость, дальнозоркость, косоглазие, игра.
Annotation. Statyev S.I., Baryshok T.V. Use of game method in a rehabilitation of children with violation of vision. Devoted to the investigation 
of infl uence of the usage of gaming technique on the level of adaptation to outward things and the level of development of cognitive functions of pre-
school children (5-6 years old) with visual impairment. The level of their adaptation has valued at many indices of the different tests and defi nitions, 
which has worked up and counted up in fi nal results afterwards. The results of investigation shown effectiveness of usage of gaming technique in the 
process of children with visual impairment and adaptation to outward things.
Key words: short-sightedness, long sight, cross-eye, game.
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Вступ. 
Зорова чутливість дітей з порушенням зору ха-

рактеризується нечіткістю зображення, повільністю 
– це зумовлює їх тяжке пристосування до навколиш-
нього середовища. Тому постає проблема адаптації 
таких дітей до нормального життя і це питання є дуже 
актуальним на теперішній час і потребує розв’язання. 
Для його розв’язання використовують багато різно-
манітних методів: лікування дітей у лікарнях та ам-
булаторно, у різноманітних центрах відновлення зору 
з використанням медикаментозного лікування, лазе-
ротерапії, курсів реабілітації за допомогою вітамінів, 
фізичних вправ та ін. [1,2]

У короткозорих дітей частіше, ніж у здорових, 
зустрічаються зміни опорно-рухового апарата - пору-
шення постави, сколіоз, плоскостопість. Це пов’язане 
з неправильною позою при читанні, а також швидким 
стомленням м’язів шиї й спини. Порушення постави, у 
свою чергу, погіршує стан внутрішніх органів і систем, 
особливо дихальної й серцево-судинної. Таким чином, 
існує й пряма, і зворотна залежність між фізичною ак-
тивністю дитини, її здоров’ям, з одного боку, і розви-
тком короткозорості, з іншої сторони. Якщо дитина із 
самих ранніх років багато й різноманітно рухається, 
добре загартована, у неї рідше виникає короткозорість 
навіть при спадкоємній схильності. І, навпаки, у ко-
роткозорих дітей, якщо їх не тренувати, не стежити за 
їхньою поставою, харчуванням, режимом навчання й 
відпочинку, можуть виникнути різні захворювання й 
подальше прогресування короткозорості.[3,4]

 Фізична культура, рухливі ігри на свіжому пові-
трі, спорт повинні зайняти важливе місце в комплексі 
заходів по профілактиці короткозорості і її прогресу-
ванню, оскільки фізичні вправи сприяють як загаль-
ному зміцненню організму й активізації його функцій, 
так і підвищенню працездатності очних м’язів, зміц-
ненню склери ока.[5] 

 Вивчення впливу систематичних занять ци-
клічними фізичними вправами (біг, плавання, ходьба 
на лижах) помірної інтенсивності в сполученні з гім-
настикою для очей показало, що в людей з коротко-
зорістю середнього ступеня не тільки підвищується 

загальна витривалість, але й значно поліпшується зір. 
Фізичні вправи сприятливо впливають на орган зору 
дітей.[7]

 Метою ЛФК є забезпечення за допомогою спе-
ціальної методики ЛФК всебічного й повноцінного 
розвитку дитини з порушенням зору шляхом віднов-
лення й удосконалювання його фізичних і психофі-
зичних здатностей. 

 Загальні завдання: а) зміцнення здоров’я дітей 
з важкою патологією зору, сприяння гармонічному фі-
зичному розвитку й загартовуванню організму; б) ак-
тивізація функцій серцево-судинної й дихальної сис-
тем; в) поліпшення функцій опорно-рухового апарата; 
г) формування й закріплення правильної постави: до-
сягти автоматизму при виконанні життєво-необхідних 
положень і рухів; д) попередження розвитку сколіозу 
й плоскостопості; е) оволодіння основними рухови-
ми навичками й уміннями. Спеціальні завдання: а) 
формування в сліпих необхідних умінь, що вчаться, 
і навичок самостійного просторового орієнтування 
(орієнтування в спортзалі, користування спортивним 
інвентарем і адаптованими посібниками з викорис-
танням збережених аналізаторів); б) поліпшення кро-
вопостачання тканин ока й м’язової системи ока; в) 
поліпшення функції м’язової системи ока; г) розви-
ток готовності збережених аналізаторів до сприйнят-
тя навколишніх предметів і простору; д) формування 
життєво-необхідних навичок, що сприяють успішної 
соціалізації дітей з порушенням зору. [6]

 В нашій роботі ми використовували ігровий 
метод, як засіб корекції та профілактики порушення 
зору, засіб розвитку когнітивних функцій, тому що гра 
дає можливість дитині дошкільного віку відволіктися 
від сторонніх факторів і повністю розкрити свій по-
тенціал.

Робота виконана за планом Класичного приват-
ного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - вивчення впливу ігрового мето-

ду на рівень розвитку когнітивних функцій та рівень 
адаптації до навколишнього середовища дітей до-
шкільного віку.
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Нами були поставленні наступні завдання до-
слідження: оцінити початковий рівень адаптації ді-
тей з порушенням зору до навколишнього середови-
ща; запропонувати комплекс реабілітаційних заходів, 
спрямованих на адаптацію дітей з порушенням зору 
до навколишнього середовища, оцінити ефективність 
запропонованих засобів фізичної реабілітації. 

Для досягнення визначених завдань використо-
вувались наступні методи: 

1. Аналіз літературних джерел.
2. Педагогічні методи дослідження (навчання, 

спостереження, бесіда).
3. Медико-біологічні методи дослідження (ви-

значення максимального темпу м’язових скорочень, 
швидкості впрацьовування, швидкісної витривалості 
та відчуття ритму за допомогою тепінг-тесту, оцін-
ка образної пам’яті та уваги, оцінка механічного 
запам’ятовування, оцінка рівня сформованості зоро-
вої пам’яті).

4. Метод статистичного аналізу.
Результати дослідження. 
Дослідження проводилось у дошкільному на-

вчальному закладі комбінованого типу №254 для ді-
тей з порушенням зору в м. Запоріжжя. У дослідженні 
приймало участь 10 дітей з порушенням зору. У дітей 
було виявлено такі порушення зору: короткозорість, 
далекозорість, косоокість.

Експеримент проводився з листопада 2008 р. 
по березень 2009 р., на протязі 5 місяців. 

На першому етапі, в листопаді 2008 р., було 
проведено збір інформації по проблемі адаптації ді-
тей з порушенням зору до навколишнього середови-
ща, було підібрано та сформовано експериментальну 
групу. Після цього ми провели початкові досліджен-
ня - тестування для визначення максимального тем-
пу м’язових скорочень, швидкості впрацьовування, 
швидкісної витривалості та відчуття ритму за допо-
могою тепінг-тесту. Також провели дослідження рівня 
сформованості образної пам’яті та уваги, досліджен-
ня механічного запам’ятовування, оцінку рівня сфор-
мованості зорової пам’яті. 

 На другому етапі, з грудня 2008 р. по лютий 
2009 р., ми проводили реабілітаційні заходи з дітьми 
експериментальної групи - проводились різнома-
нітні ігри для розвитку когнітивних функцій, лікар-
офтальмолог проводив з дітьми гімнастику для очей. 
Також діти експериментальної групи займалися за за-
гальною програмою фізичного виховання в дошкіль-
ному навчальному закладі. Для експериментальної 
групи було адаптовано та проведено багато різнома-
нітних ігор, які допомагають адаптуватися дитині з 
порушенням зору до навколишнього середовища, які 
розвивають її когнітивні функції та дають можливість 
спокійно почуватися в середовищі здорових одноліт-
ків. Всі ці ігри проводились три рази на тиждень ви-
хователями на заняттях, під час пауз. Ігри підбирали-
ся і мінялися згідно з постановлених задач. Інвентар 
знаходився у кабінеті тифлопедагога і приносився у 
групу під час занять.

На третьому етапі, у березні 2009 р., ми прове-
ли повторне обстеження досліджуваних показників.

На четвертому етапі, у березні 2009 р., була 
проведена статистична обробка отриманих даних, їх 
аналіз.

Результати дослідження оцінки когнітивних 
функцій дослідженого контингенту дітей представле-
но у табл. 1.

З представлених результатів дослідження чіт-
ко видно, що всі показники збільшились після вико-
ристання реабілітаційних заходів. Середній резуль-
тат тесту на образну пам’ять та увагу збільшився до 
4,5±0,24 бала і наблизився до максимального резуль-
тату в 5 балів, хоча приріст результату є недостовір-
ним (P>0,05). Середній результат тесту на механічне 
запам'ятовування також збільшився до 4,8±0,31бала, 
і хоча до максимуму (10 балів) наближення незначне, 
але приріст результату є достовірним (P<0,05). Се-
редній результат тесту на зорову пам'ять збільшився 
до 4,0±0,22 бала і наблизився до максимального по-
казника (5 балів), приріст результату є достовірним 
(P<0,05).

Результати тепінг-тесту представлені у табл. 2.
Судячи з результатів, наведених у таблиці 2. 

можна зробити висновок, що запропоновані реабі-
літаційні заходи позитивно вплинули на дітей з по-
рушенням зору у сфері визначення максимального 
темпу м’язових скорочень, швидкості впрацьовуван-
ня, швидкісної витривалості та відчуття ритму. Так, 
у дітей експериментальної групи середній показник 
максимального темпу м'язових скорочень підвищив-
ся до 14,0±0,35 балів, і хоча він в два рази менший 
за норму (25 балів), приріст показника є достовірний 
(P<0,05). Середній показник швидкісної витривалості 
зріс до 9,8±0,26 бала і його приріст також є достовір-
ним (P<0,05). Середній показник відчуття ритму зріс 
до 7,23±0,26 бала, але приріст результату є недосто-
вірним (P>0,05).

Висновки.
Ми проаналізували стан проблеми адаптації ді-1. 
тей з порушенням зору в методичній літературі 
і дійшли висновку, що на теперішній час ця про-
блема є дуже актуальною і потребує якнайшвид-
шого розв'язання, бо дітям з порушенням зору 
дуже важко пристосовуватись до життя. Зорова 
чутливість дітей з порушенням зору характери-
зується нечіткістю зображення, повільністю – це 
зумовлює їх тяжке пристосування до навколиш-
нього середовища. Ми провели дослідження і 
оцінили рівень адаптаційних можливостей дітей 
з порушенням зору з результатів якого видно, 
що образна пам’ять та увага у дітей з порушен-
ням зору розвинена слабо (4,1±0,43 бали), при 
максимальному показнику в 5 балів, механічне 
запам'ятовування і зорова пам'ять також знахо-
дяться на низькому рівні розвитку (3,7±0,27 бала 
та 2,3±0,22 бала відповідно), при максимально-
му показнику в 10 балів та 5 балів. З результатів 
початкових досліджень видно, що максимальний 
темп м'язових скорочень знаходиться на низь-
кому рівні розвитку у дітей експериментальної 
групи (12±0,27 балів) при показнику норми в 25 
балів. Швидкісна витривалість у три рази менша 
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за норму – 8,4±0,23бала, при нормі в 25 балів. 
Відчуття ритму також погано розвинено у дітей, 
що мають порушення зору (6,31±0,17 бала).
Після оцінки початкового рівня адаптації дітей з 2. 
порушенням зору до навколишнього середовища 
та аналізу результатів, було запропоновано ви-
користовувати різноманітні ігри для покращення 
когнітивних функцій та стан зорового аналізато-
ра дитини. Ці ігри позитивно впливали на розви-
ток пам'яті, уваги, запам'ятовування. 
Після проведення реабілітаційних заходів було 3. 
проведено повторне обстеження досліджуваних 
показників. З аналізу результатів яких видно, 
що всі показники, що тестувалися, збільшились 
після реабілітаційних заходів, і хоча не по всіх 
показниках спостерігається вірогідний приріст 
результату (образна пам’ять та увага, показник 
відчуття ритму), можемо констатувати позитивну 
тенденцію до покращення результатів. Таким чи-
ном, можемо зробити висновок, що запропонова-

ні реабілітаційні заходи, у вигляді ігор, позитив-
но впливають на адаптацію дітей з порушенням 
зору до навколишнього середовища.
В подальшому планується дослідити вплив 

спеціально підібраних ігор на стан зорового аналіза-
тору у дітей з порушеннями зору.
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Таблиця 1
Результати оцінки когнітивних функцій 

Показник До експерименту, 
М ± m

Після експеримен-
ту, М ± m

Р
(t розрах.)

Показник
норми

Образна пам’ять та увага, 
бали 4,1 ± 0,43 4,5± 0,24 >0,05

(0,817) 5

Механічне 
запам’ятовування, бали 3,7 ± 0,27 4,8± 0,31 <0,05

(2,675) 10

Зорова пам’ять, бали 2,3 ± 0,22 4,0± 0,22 <0,05
(5,376) 5

Таблиця 2
Середні результати тепінг-тесту

Показник До експерименту, 
М ± m

Після експерименту, 
М ± m

Р
(t розрах.)

Показник
норми

Максимальний темп 
м'язових скорочень, рази 12± 0,27 14,0± 0,35 < 0,05

(3,692) 25-30

Швидкісна витривалість, 
рази 8,4± 0,23 9,8± 0,26 < 0,05

(3,984) 25-30

Відчуття ритму, рази 6,31± 0,17 7,23± 0,26 >0,05
(2,835) 12-15
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ОПТИМАЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ ЗМІСТУ ЕЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРА-
МИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ФУТБОЛУ
Сухобок O.Ю.

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 1

Анотація. Розглянуто особливості розробки і використання змісту елективного компоненту навчальної програми з фізичного виховання для 
студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Інформатика” на основі спортивної гри футбол. Проаналізовано спеціальну літературу 
щодо розробки і формування змісту елективного компоненту навчальних програм з фізичного виховання студентів фізико-математичних 
спеціальностей. Зроблені висновки, надані практичні рекомендації до застосування експериментальної навчальної програми з фізичного 
виховання студентів першого курсу спеціальності „Інформатика” з пріоритетним використанням засобів футболу.
Ключові слова: навчальна програма, зміст, футбол.
Аннотация. Сухобок О.Ю. Оптимальное наполнение содержания элективного компонента учебной программы по физическому 
воспитанию студентов физико-математических специальностей с использованием средств футбола. Рассмотрены особенности со-
ставления и использования учебной программы по физическому воспитанию для студентов высших учебных заведений специальности 
«Информатика» на основе спортивной игры футбол. Проанализировано специальную литературу, которая касается составления и форми-
рования содержания элективного компонента учебных программ по физическому воспитанию студентов физико-математических специ-
альностей. Сделаны выводы, даны практические рекомендации по составлению экспериментальной учебной программы по физическому 
воспитанию для студентов первого курса специальности «Информатика» с приоритетным использованием средств футбола.
Ключевые слова: учебная программа, содержание, футбол.
Annotation. Sukhobok O.Y. Optimum fi lling of maintenance of elective component of educational programme on physical training for stu-
dents of mathematical and physical specialities in High Educational Schools using football means. The article is about peculiarities of elabora-
tion and utilization of education programme on physical training for students of Higher Educational Schools of mathematical specialities based on 
football, taken info consideration some physical faculties of the students. The author analised some special literature as for working out and forming 
of maintenance of elective component of educational programme on physical training for students of mathematical and physical specialities. We can 
read some conclusions and practical recommendations as for compiling of experimental educational programme on physical training for the fi rst-year 
students, using football means.
Keywords: curriculum, contents, football.

© Сухобок O.Ю., 2009

Вступ. 
Аналіз науково-методичної літератури 

і дисертаційних досліджень виявив наявність 
навчальних програм, які розроблені на основі 
спортивної спеціалізації: баскетболу (Ж.О.Цимбалюк, 
А.І.Драчук, С.Є.Шутова, А.С.Ровний), атлетичної 
гімнастики (Е.В.Алешин, В.П.Бережной), гандболу 
(О.Циганок, А.М.Соловей, В.С.Абрамов, М.М.Жуков), 
поєднання легкої атлетики зі спортивними іграми 
(І.Ю.Юсупов, Г.В.Вафаєв, В.Е.Андріанов), боротьби 
(Ю.В.Сокольський). Проте, серед цих навчальних 
програм відсутні такі, що розроблені на основі 
спортивної гри футбол, засоби якої можуть бути 
використані для розвитку професійно важливих 
якостей та здібностей студентів спеціальності 
“Інформатика”.

У змісті навчальної програми з фізичного 
виховання для студентів вищих навчальних закладів 
України III-IV рівнів акредитації (2003 р.) ґрунтовно 
розкриті всі види підготовки базового компоненту 
[8]. Елективний компонент даної програми 
рекомендується наповнювати змістом професійно-
прикладного характеру згідно вимог кваліфікаційної 
характеристики спеціальності обраної студентом [2]. 
Для цього цей зміст потрібно розробити і науково 
обґрунтувати. 

Робота виконана за планом НДР Глухівського 
державного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: теоретично обґрунтувати зміст 

елективного компоненту експериментальної навчаль-
ної програми з фізичного виховання студентів спеці-
альності “Інформатика” з пріоритетним використан-
ням засобів футболу.

У відповідності з метою дослідження були ви-
значені такі завдання:

 1. Проаналізувати спеціальну літературу щодо 
реалізації навчальних програм з фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ).

 2. Визначити зміст елективного компоненту 
навчальної програми студентів спеціальності “Інфор-
матика”.

Результати дослідження.
В навчально-виховному процесі з фізичного 

виховання багато викладачів часто використовують 
вправи з футболу, але в якості додаткового засобу фі-
зичного виховання. У навчальній програмі з фізичного 
виховання, яка розроблена нами для студентів спеці-
альності “Інформатика”, футбол використовується не 
епізодично, як додатковий засіб, а як основний засіб 
розвитку професійно важливих якостей. До того ж до-
цільно зберегти наступність у навчальних програмах 
з фізичного виховання в системі освіти. У 2001 році 
між Міністерством освіти і науки України та Федера-
цією футболу України був заключений договір, згідно 
якого в загальноосвітніх школах був впроваджений 
3-й урок фізичної культури – урок футболу, у 2008 
році цей договір було пролонговано [8].

Мета елективного компоненту нашої експери-
ментальної програми з фізичного виховання - забезпе-
чити належний рівень ППФП студентів спеціальності 
“Інформатика”, переважно засобами футболу[3]. 

Основними завданнями цього розділу програ-
ми є:

Забезпечити належний рівень засвоєння теоретич-1. 
них знань для успішної навчально-тренувальної 
та змагальної діяльності.
Сформувати стійкий інтерес у студентів до занять 2. 
футболом.
Сприяти розвитку та удосконаленню професійно 3. 
важливих якостей і здібностей спеціаліста необ-
хідних у майбутній професійній діяльності.
Забезпечити належний рівень розвитку рухових 4. 
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якостей, функціональних можливостей систем 
організму для успішної здачі нормативних та за-
лікових вимог по технічній та фізичній підготовці 
з футболу.
При формуванні змісту елективного компонен-

ту навчальної програми з фізичного виховання для 
студентів спеціальності “Інформатика” ми керувалися 
такими принципами: принцип свідомості й активнос-
ті, який забезпечує формування стійкого інтересу до 
мети і завдань занять (творче ставлення, ініціатива 
та самостійність), принцип наочності (демонстрація 
вправ викладачем, студентом, використання таблиць, 
рисунків, діаграм, навчальних карток, перегляд на-
вчальних програм та футбольних матчів), принцип 
систематичності забезпечує послідовність, зв’язки 
між новим і вивченим матеріалом, часові параметри, 
принцип доступності і індивідуалізації (диференційо-
ване та особистісно-орієнтоване навчання), принцип 
міцності та прогресування (поступове, хвилеподібне, 
наближене до максимального, збільшення наванта-
жень). Також ми керувалися такими специфічними 
принципами спортивної підготовки: принцип спеціа-
лізації, який передбачає використання до 80% вправ 
з м’ячем, принцип різнобічності, який реалізується 
через фізичну, тактичну, технічну, психологічну, мето-
дичну та теоретичну підготовку[6,7].

Елективний компонент програми складається 
з таких розділів (табл. № 1): теоретична підготовка, 
загальна фізична підготовка, спеціальна фізична під-
готовка, технічна підготовка, тактична підготовка, ме-
тодична підготовка, психологічна підготовка, контр-
оль (нормативні та залікові тести з футболу), участь 
у змаганнях, відновлювальні заходи. Всі ці розділи 
програми, на нашу думку, сприятимуть підвищенню 
рівня ППФП студентів спеціальності “Інформатика”.

Загальна фізична підготовка вирішує задачу 
всебічного виховання фізичних здібностей, підвищен-
ня загальної працездатності. Мета спеціальної фізич-
ної підготовки – розвиток та вдосконалення фізичних 
якостей і функціональних можливостей, специфічних 
для футболіста, а також розвиток та удосконалення 
професійно важливих якостей та здібностей студен-
тів спеціальності “Інформатика”. Технічна підготовка 
включає в себе техніку пересувань, техніку володіння 
м’ячем та техніку гри воротаря. Тактична підготовка 
передбачає індивідуальні, групові та командні дії з 
м’ячем та без м’яча, в захисті та нападі [7]. 

Теоретична підготовка складається з курсу лек-
цій та бесід основний матеріал яких пов’язаний з спе-
цифікою футболу (історія розвитку та сучасний стан 
футболу в Україні, вплив засобів футболу на організм 
людини, його місце у ППФП студентів, гігієна, режим 
та харчування, лікарський контроль та самоконтроль і 
т.д.)[4,7,10]. Методична підготовка передбачає оволо-
діння студентами методикою проведення підготовчої 
частини практичного заняття. Психологічна підготов-
ка забезпечує формування специфічних психічних 
властивостей (оперативність у прийнятті рішень, 
спостережливість, кмітливість, емоційна стійкість, 
продуктивність та аналітичність мислення, пам’ять, 
і т.д.), вихованню морально-вольових якостей, роз-
витку емоційної стійкості до різних психогенних зо-
внішніх та внутрішніх чинників.

Комплексний контроль передбачає застосу-
вання методів педагогічного та медико-біологічного 
контролю.

На початковому етапі основною метою участі 
у змаганнях є контроль за ефективністю навчально-
виховного процесу, що минув, набуття змагального 
досвіду, підвищення емоційної насиченості процесу 
підготовки.

 Таблиця 1
Посеместровий розподіл змісту елективного компоненту експериментальної навчальної програми з 

фізичного виховання для студентів 1-го курсу спеціальності „Інформатика”

Зміст 
елективного
компоненту

І семестр ІІ семестр

Обов’язкові індивідуальні Обов’язкові індивідуальні

1. Теоретична підготовка
2. Загальна фізична 
підготовка

6 – 2 –

8 6 7 5
3. Спеціальна фізична 
підготовка 4 4 6 7

4. Методична підготовка – – 2 –
5. Технічна підготовка 6 8 11 6
6. Тактична підготовка 5 2 3 6
7. Психологічна підготовка 4 2 2 6
8. Контроль 4 – 4 –
9. Участь у змаганнях – – – 14
10.Відновлю
вальні заходи За спеціальним планом

РАЗОМ 37 22 37 44
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Розділ програми “Відновлювальні засоби” 
включає педагогічні засоби відновлення (раціональна 
побудова практичних занять, застосування різнома-
нітних засобів і методів, раціональна послідовність 
вправ, чергування навантажень за спрямуванням, 
адекватні інтервали відпочинку, дні профілактичного 
відпочинку), медико-біологічні (раціональний розпо-
рядок дня, збалансоване харчування, спеціалізоване 
харчування, сауна, масаж) та психологічні засоби від-
новлення (створення позитивного емоційного фону 
заняття, формування значущих мотивувань та спри-
ятливого ставлення до занять, переключення уваги, 
думок, самозаспокоєння, самопідбадьорення, самона-
кази, аутогенне тренування).

Тижневий обсяг навчального матеріалу для 
студентів 1-ого курсу становить 6 годин [9]. Для ре-
алізації базового компоненту відводиться дві години 
на тиждень, щоб забезпечити мінімальний рівень фіз-
культурної освіти. Для вирішення основних завдань 
елективного компоненту пропонується чотири години 
на тиждень (2 год. обов’язкові + 2 год. індивідуальні). 
В розробленій експериментальній програмі передба-
чено проведення всіх занять (крім лекційного курсу) 
на відкритих майданчиках.

Основними формами занять є лекції (бесіди) – 
8 год., практичні заняття – 66 год., індивідуальні за-
няття – 66 год.(табл. № 1).

Реалізація змісту елективного компоненту пе-
редбачає удосконалення всіх видів підготовки студен-
та [1, 3].

Висновки:
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вчальної програми з фізичного виховання студен-
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розробки спеціального змісту, методів, засобів і 
форм занять фізичними вправами.
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Анотація. Дослідження присвячене узагальненню науково-дослідних методів і методик вивчення техніко-тактичної діяльності в баскет-
болі (на прикладі змагальної та навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих баскетболісток). Це дозволить значною мірою оптимі-
зувати процеси змагальної діяльності та багаторічної підготовки, виокремити найбільш значущі компоненти техніко-тактичної діяльності, 
які безпосередньо детермінують її результативність та ефективність.
Ключові слова: баскетбол, кваліфікація, методи, методики, огляд.
Аннотация. Сушко Р.А. Обзор научно-исследовательских методов и методик изучения технико-тактической деятельности в баскет-
боле. Исследование посвящено обобщению научно-исследовательских методов и методик изучения технико-тактической деятельности в 
баскетболе (на примере соревновательной и учебно-тренировочной деятельности квалифицированных баскетболисток). Это позволит в 
значительной степени оптимизировать процессы соревновательной деятельности и многолетней подготовки, выделить наиболее значи-
мые компоненты технико-тактической деятельности, которые непосредственно детерминируют ее результативность и эффективность.
Ключевые слова: баскетбол, квалификация, методы, методики, обзор.
Annotation. Sushko R.A. Review of research methods and conclusions of study of technical-tactical activity in basketball. Research is de-
voted to generalization of research methods and methods of study of technical-tactical activity in basketball (on the example of competition and 
study-training activity of skilled basketball-players). It will allow largely to optimize the processes of competition activity and longterm preparation, 
to select the most meaningful components of technical-tactical activity, which directly provide its effectiveness and effi ciency.
Keywords: basketball, qualifi cation, methods, conclusions, review.
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Вступ. 
Загальний обсяг наукових і методичних робіт 

які узагальнюють проблематику командних спортив-
них ігор, або розглядають їх окремо (баскетбол, во-
лейбол, гандбол, футбол) в системі багаторічної під-
готовки кваліфікованих спортсменів постійно зростає. 
Однак деякі принципово важливі питання потребують 
подальшої розробки і вдосконалення. Завдяки цьому, 
виникає потреба у певній корекції методологічних 
підходів до вибору напрямів наукових досліджень, 
методичного відбору та узагальнення найбільш важ-
ливих даних для користування в процесі багаторічної 
підготовки і змагальній діяльності кваліфікованих 
спортсменів. 

Техніко-тактична діяльність є одним з провідних 
компонентів змагальної та навчально-тренувальної 
діяльності в командних спортивних іграх взагалі та в 
баскетболі зокрема. Техніко-тактична діяльність орга-
нічно поєднує системи спортивних змагань і підготов-
ки спортсменів. Спільними рисами є наступні: 

- індивідуальні техніко-тактичні дії під час офі-
ційної або учбової гри;

-  групові техніко-тактичні взаємодії під час 
офіційної або учбової гри;

- командні техніко-тактичні взаємодії під час 
офіційної або учбової гри.

У зв‘язку з цим констатуємо, що узагальнення 
науково-дослідних методів і методик вивчення струк-
тури і особливостей техніко-тактичної діяльності в 
баскетболі дозволить значною мірою оптимізувати 
процеси змагальної діяльності та підготовки кваліфі-
кованих спортсменів, виокремити найбільш значущі 
компоненти, які безпосередньо детермінують резуль-
тативність та ефективність змагань і тренувань квалі-
фікованих баскетболісток.  

Професійно важливі для командних спортив-
них ігор напрями досліджень оприлюднені в роботах 
[1,2,3,4,5], які мають узагальнюючий характер, або 
вузької проблематики, яка стосується окремих осо-
бливостей підготовки і змагальної діяльності в кон-
кретному виді спортивних ігор – баскетболі [6,7,8]. 
Аналіз наукових напрямів Зведеного плану науково-

дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 
2006-2010 роки Міністерства сім‘ї, молоді та спорту 
України на 2006 – 2010 роки [9] і дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата або доктора наук 
з фізичного виховання і спорту, які захищені в остан-
ні роки [10], свідчить про наявність певної тенденції 
– переважна більшість наукових напрямів присвяче-
на саме проблемам різнобічних аспектів підготовки 
спортсменів різного віку, статі, кваліфікації, ігрової 
(спортивної) спеціалізації – до 80%.  Це співвідно-
шення, певною мірою, формується за рахунок відно-
шення об‘ємів навчально-тренувальної діяльності до 
змагальної діяльності в системі багаторічної підго-
товки. В командних спортивних іграх це відношення 
становить орієнтовно 70 – 80% в залежності від пла-
ну підготовки команд і календаря офіційних змагань. 
Проте, механічний перенос, цієї практики на методо-
логію обрання напрямів наукових досліджень в галузі 
фізичного виховання і спорту викликає певні сумніви 
внаслідок принципово різної значущості чинників 
навчально-тренувальної та змагальної діяльності. 

Змагальна діяльність є стрижневим моментом 
спорту. Результат змагальної діяльності в спорті ви-
щих досягнень дослідники цієї проблематики розгля-
дають в якості системостворюючого чинника теорії та 
методики підготовки і змагальної діяльності спортс-
менів [11,12,13,14]. Крім цього, аналітико-синтетичні 
підходи до вивчення теоретико-методичних засад те-
орії спорту, яка складається з чинників спортивного 
тренування, змагальної діяльності, позатренувальних 
і позазмагальних факторів, дозволяють сформулюва-
ти положення про більш високий якісний ступінь по-
няття «змагальна діяльність» у відношенні до поняття 
«навчально-тренувальна діяльність». 

Чинники навчально-тренувальної діяльнос-
ті є складовими частинами змагальної діяльності за 
різними напрямами підготовки: загальної та спеці-
альної фізичної, техніко-тактичної, психологічної, 
інтегральної та ін. Проте, механічна сума чинників 
спортивного тренування не повністю віддзеркалює 
сутності змагальної діяльності – синтетичні та сис-
темні підходи до вивчення феномену змагальної ді-
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яльності дозволяють стверджувати, що вона має, 
інший, більш високий рівень функціонування, 
притаманний більш складним системам. Чинники 
навчально-тренувальної діяльності на засадах сис-
темних підходів породжують інший якісний резуль-
тат ніж їх проста механічна складова. Ця нова якість, 
більш високого рівня функціонування, вищого ієрар-
хічного рівня, і є змагальною діяльністю.

Проблема узагальнення науково-дослідних ме-
тодів і методик вивчення техніко-тактичної діяльності 
в баскетболі (на прикладі кваліфікованих спортсме-
нок) ще не порушувалась в сучасній науковій і мето-
дичній літературі. 

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри спортивних ігор Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту 
України (м. Київ). Напрям дослідження відповідає 
тематиці Зведеного плану науково-дослідних робіт у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки 
за напрямом: ІІ. “Методологічні та організаційно-
методичні основи раціональної підготовки”, узагаль-
нена тема 2.1 “Побудова процесу підготовки спортс-
менів у різних структурних утвореннях”, основна 
тема 2.1.3 “Підвищення ефективності тренувального 
процесу та змагальної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації у спортивних іграх”[9] .

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження є узагальнення 

науково-дослідних методів і методик, які застосову-
ються в процесі вивчення техніко-тактичної діяльнос-
ті кваліфікованих баскетболісток. 

Результати дослідження. 
Для вирішення мети дослідження  використа-

ний комплекс педагогічних методів дослідження в по-
єднанні з методами теоретичного і статистичного ана-
лізу. В цілому комплекс, що використаний, включав 
наступні методи: аналіз і узагальнення літературних 
даних, виявлення існуючих концепцій і підходів до рі-
шення сформульованої проблеми. Узагальнення здій-
снювалось  на засадах аналізу  літературних джерел. 

Аналіз науково-методичної літератури. Вивче-
но і узагальнено літературні дані, що представляють 
науково-практичний інтерес у зв‘язку з проблемати-
кою, яка стосується техніко-тактичної діяльності в 
баскетболі. Основну увагу акцентовано на виявленні 
особливостей  ієрархічної структури техніко-тактичної 
діяльності, її змістовним компонентам, а також специ-
фіці найбільш важливих чинників управління (моделю-
вання, прогнозування, оцінки, аналізу та інтерпретації 
параметрів, контролю і корекції) в системі багаторіч-
ної підготовки і змагальної діяльності кваліфікованих 
спортсменок у баскетболі.

Проведений аналіз науково-методичної літерату-
ри, присвяченої питанням техніко-тактичної діяльності 
як провідного компоненту навчально-тренувальної та 
змагальної діяльності. Вивчені та проаналізовані літе-
ратурні джерела, в яких розглядаються методологічні 
особливості розробки та використовування моделей і 
модельних характеристик в системі підготовки ква-
ліфікованих баскетболісток, а також спортивна літе-
ратура, яка висвітлює досвід роботи в цьому напрямі 

тренерів-практиків і фахівців галузі олімпійського і 
професійного спорту. 

Використання даного методу дозволило вивчи-
ти стан проблеми, сформулювати мету і задачі дослі-
дження, визначити комплекс методів дослідження.

Специфічними особливостями організації та 
проведення науково-дослідної роботи в командних 
спортивних іграх є відмінність контингенту випро-
буваних за віком, ігровою спеціалізацією, рівнем 
спортивної майстерності, що ускладнює формуван-
ня великої вибірки. Окрім цього, різні базові умови 
навчально-тренувальних занять і системи змагальної 
діяльності, значний рух контингенту і психологічний 
тиск вболівальників під офіційних ігор складають 
значні складнощі у виявленні об’єктивної характе-
ристики процесу дослідження. Це сприяє пошуку ме-
тодів і засобів, які забезпечують найбільш раціональ-
не проведення досліджень і отримання достовірних 
результатів. 

Педагогічні методи і методики. Педагогічні спо-
стереження. Метод педагогічного спостереження ви-
користаний для визначення характерних властивостей 
і особливостей структури техніко-тактичної діяльнос-
ті у кваліфікованих спортсменок, що спеціалізуються 
в баскетболі, та полягає в укладанні плану педагогіч-
ного спостереження і його подальшій реалізації. За 
допомогою педагогічного експерименту визначено 
ефективність нових підходів і методик, що вводять-
ся в процес формування й вдосконалення спортивної 
майстерності та змагальної діяльності в баскетболі. В 
результаті застосування цього методу  обґрунтовано 
найбільш важливі чинники, які стосуються питань 
управління техніко-тактичної діяльності, які дають 
позитивний сумарний ефект – оцінку, аналіз, інтер-
претацію показників техніко-тактичної діяльності, 
моделювання і контроль цих показників протягом 
навчально-тренувальної та змагальної діяльності.

Аналіз параметрів техніко-тактичної діяль-
ності.

Обстеження параметрів техніко-тактичної ді-
яльності здійснювалися з використанням відеозапису, 
диктофонного запису і хронометражу з подальшою 
обробкою даних і визначенням командних, групових 
і індивідуальних показників. При обробці дані заноси-
лися в спеціальні бланки, форма яких визначена фе-
дерацією баскетболу України або ФІБА для реєстра-
ції показників техніко-тактичної діяльності під час 
офіційних змагань. Дані методики дозволили виявити 
активність, ефективність і структурні характеристи-
ки виконання техніко-тактичних прийомів (загальна 
кількість, питома вага основних компонентів, їх ефек-
тивність і результативність), так і характеристики ру-
хової активності спортсменок шляхом фіксації об‘єму 
і інтенсивності їх переміщень під час гри. Педагогіч-
ні спостереження та реєстрація показників техніко-
тактичної діяльності проводилися в ході офіційних 
змагань чемпіонату України, розиграшу європейських 
кубкових турнірів, ігор національних збірних команд з 
ігрових видів спорту на чемпіонатах світу та Європи. 
Крім цього, для реєстрації та інтерпретації показників 
техніко-тактичної діяльності застосувались комплекси 
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комп‘ютерних програми «Data basket» і «Баскет-98» які 
широко використовуються в якості офіційних статис-
тичних комп‘ютерних програм організаторами і персо-
налом відповідних чемпіонатів країни, Європи та світу, 
європейських кубкових турнірів.

Педагогічний експеримент констатуючої 
(контролюючої) спрямованості. Порівняльна пере-
вірка емпіричних характеристик системи підготовки і 
змагальної діяльності жіночих баскетбольних команд 
проводилася в реальних умовах спортивної практики 
для виявлення і обґрунтовування найбільш ефективної 
структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих 
баскетболісток.

Експериментальна перевірка характеристик 
структури і змісту техніко-тактичної діяльності ква-
ліфікованих баскетболісток до певної міри відповіда-
ла сутності педагогічного експерименту констатуючої 
(контролюючої) спрямованості, який проводився на 
базі кращих жіночих  баскетбольних команд України 
та національною збірною командою України для ви-
вчення їх показників техніко-тактичної діяльності без 
втручання дослідника в процеси підготовки і змагаль-
ної діяльності.

Констатуючий педагогічний експеримент про-
ведений для перевірки дії того або іншого відомого 
чинника, методики підготовки в нових умовах, з іншим 
віковим контингентом, з командами різного кваліфіка-
ційного рівня. Така перевірка покликана обґрунтувати, 
розкрити зв‘язки і взаємозв‘язки, встановити ступінь 
значущості фактів і положень, які реально існують в 
спортивній практиці та виправдали себе в процесі ба-
гаторічної підготовки кваліфікованих спортсменок у 
баскетболі.

Експериментальна перевірка характеристик 
структури і змісту техніко-тактичної діяльності квалі-
фікованих баскетболісток за ступенем зміни умов була 
природною (тобто без втручання дослідника); закритою 
за обізнаністю гравців і команд; послідовною за логіч-
ною схемою доказів; порівняльною за спрямованістю.

Основними критеріями, що підтверджують під-
сумки дослідницької перевірки емпіричних характе-
ристик структури і змісту техніко-тактичної діяль-
ності кваліфікованих баскетболісток, були спортивні 
досягнення команд в офіційних турнірах і показники 
техніко-тактичної діяльності окремих баскетболісток 
або ланок команди (захисту або нападу).

Методи математичної статистики. Обробка і 
аналіз одержаних даних проводилися з використанням 
комплексу математико-статистичних методів, широко 
вживаних в практиці наукових досліджень з фізичного 
виховання і спорту. Для вирішення задач, пов‘язаних 
з аналізом одержаних даних, обчислювалися основні 
статистичні характеристики і проводився факторний 
аналіз (метод головних компонент).

Обчислення основних статистичних характе-
ристик.

Основною характеристикою вибірки було серед-
нє арифметичне (X). Абсолютним показником варіації 
ознак, що характеризує величину і характер варіюван-
ня, було стандартне відхилення (а). Для оцінки одно-
рідності вибіркових спостережень і порівняння сту-

пеня варіювання ознак, виражених в різних одиницях 
вимірювання, розраховувався коефіцієнт варіації (V). 
Достовірність відмінностей основних статистичних 
характеристик (вибіркових середніх) визначалася за 
t-критерієм нормального розподілу за Стьюдентом. 

Факторний аналіз (метод головних компонент).
Для виявлення і кількісної оцінки чинників, що 

обумовлюють успішність техніко-тактичної діяль-
ності кваліфікованих баскетболісток протягом зма-
гального етапу, використаний факторний аналіз, що 
дозволяє виділити з безлічі вимірюваних характерис-
тик приховані загальні чинники, що більш адекватно 
відображають ознаки досліджуваного об‘єкту і пояс-
нює реально існуючі зв‘язки між цими чинниками. При 
цьому число чинників, які сумарно описують досить 
значну частину інформації про закономірності варіа-
ції і кореляцію ознак, є набагато меншим, ніж кількість 
початкових змінних. В даному дослідженні застосова-
ний метод головних компонент з ортогональним V-max 
обертанням первинно одержаної матриці, за рахунок 
чого досягалося перетворення головних компонент 
в узагальнені чинники і ставала можливою їх наочна 
інтерпретація. Крім того, виявлені чинники є комплек-
сними показниками, кожний з яких залежить від бага-
тьох ознак, що також вельми цінне. Вибір числа чинни-
ків в моделі здійснювався на основі критерію Кайзера, 
що рекомендує розглядати лише чинники, чиї власні 
значення перевищували 1. Факторний аналіз проведе-
ний із застосуванням широко відомої в дослідженнях у 
галузі фізичного виховання і спорту комп‘ютерної про-
грами «SРSS - 12».

Математико-статистична обробка і аналіз даних 
проводилися з використанням обчислювальних і гра-
фічних можливостей пакету комп‘ютерних програм 
«Statіstіca».

Висновки. 
Вищенаведене дозволяє сформулювати наступ-

не:
- для вивчення техніко-тактичної діяльності 

кваліфікованих баскетболісток доцільно використо-
вувати комплекс педагогічних методів дослідження 
в поєднанні з методами теоретичного і математико-
статистичного аналізу;

- основними педагогічними науково-
дослідними методами вивчення техніко-тактичної ді-
яльності кваліфікованих баскетболісток є наступні: 1) 
аналіз науково-методичної літератури; 2) педагогічні 
методи і методики. Педагогічні спостереження; 3) ана-
ліз параметрів техніко-тактичної діяльності; 4) педа-
гогічний експеримент констатуючої  або контролюючої 
спрямованості; 5) комп‘ютерні програми «Data basket» 
і «Баскет-98»;

- до основних математико-статистичних методів 
вивчення техніко-тактичної діяльності кваліфікованих 
баскетболісток слід віднести наступні: 1) обчислення 
основних статистичних характеристик (середнє ариф-
метичне, помилка середнього арифметичного та ін.); 
2) факторний аналіз або метод головних компонент; 3) 
комп‘ютерні програми «SРSS - 12», «Statіstіca».  

 Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямі досліджень ґрунтуються на засадах подальшого 
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узагальнення приватних науково-дослідних методик, 
які застосовуються в баскетболі в загальну структуру 
вивчення техніко-тактичної діяльності в командних 
спортивних іграх. Це дозволить виокремити загальні 
для проблематики техніко-тактичної діяльності в ко-
мандних спортивних іграх науково-дослідні методи і 
методики і, на цих засадах, створити алгоритм вивчен-
ня структури техніко-тактичної діяльності в команд-
них спортивних іграх, доповнити теорію спортивних 
ігор новими даними стосовно управління техніко-
тактичною діяльністю в командних спортивних іграх.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ
Тарасенко Д.О., Подоляка О.Б.

Харківська державна академія фізичної культури
1

Анотація. Розглядається проблема необхідності впровадження інформаційних технологій в різні види спорту. Тактична підготовка футбо-
лістів за допомогою засобів інформаційних технологій вже використовується в багатьох ведучих футбольних командах світу. Використання 
подібних програм в Україні ще не знайшло належного застосування. Визначені основні параметри тактичної підготовки футболістів. Вони 
були враховані при розробці комп’ютерної програми. Програма дозволяє моделювати необхідні ігрові ситуації і дії гравців команди (своїй 
і суперника).
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Аннотация. Тарасенко Д.А., Подоляка О.Б. Использование компьютерной программы для тактической подготовки футболистов. 
Рассматривается проблема необходимости внедрения информационных технологий в разные виды спорта. Тактическая подготовка футбо-
листов с помощью средств информационных технологий уже используется во многих ведущих футбольных командах мира. Использование 
подобных программ в Украине еще не нашло надлежащего применения. Определены основные параметры тактической подготовки футбо-
листов. Они были учтены при разработке компьютерной программы. Программа позволяет моделировать необходимые игровые ситуации 
и действия игроков команды (своей и соперника).
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная программа, тактика, футбол, моделирование.
Annotation. Tarasenko D.O., Podolyaka O.B. Use computer program for tactical preparation of footballers. The problem of necessity of 
introduction of information technologies in different kinds of sports is considered. Tactical preparation of football players with the help of means of 
information technologies is already used in many leading soccer teams of the world. Use of similar programs in Ukraine has not found proper applica-
tion yet. Key parameters of tactical preparation of football players are defi ned. They have been taken into account by development of the computer 
program. The program allows to model necessary game situations and actions of players of a team (the and the contender).
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Вступ.
В останні роки спостерігається підвищений ін-

терес учених і практиків до вивчення змагальної ді-
яльності спортсменів (Б.Н. Шустін, 1983, 1985, 1994, 
1995; B.C. Келлер, В.М. Платонов, 1987, 1993, 1997; 
G. Stiehler, G Konzag, H. Dobler, 1988; Л.П. Матвєєв, 
1993, 1999 та ін.). На прикладному рівні найбільше 
поширення одержало вивчення змагальної діяльнос-
ті на основі розподілу її на частини, часові відрізки 
або техніко-тактичні варіанти з використанням різно-
го ступеня деталізації з наступною їх оцінкою (Л.П. 
Матвєєв, 1977, 1991; В.М. Платонов, 1986, 1997; М.А. 
Годік, 1988; B.C. Келлер, 1993, 1995; Є.П. Волков, 
2001, 2002 та ін.). Разом з тим, підвищення результа-
тивності змагальної діяльності вимагає подальшого 
удосконалення не тільки наукових основ теорії та ме-
тодики спорту, але і засобів підготовки спортсменів до 
змагань. Інтенсивна розробка даного напрямку дослі-
джень у спортивній науці (Л.П. Матвєєв, 1976 - 1999; 
В. Barth, 1977, 1994; В.М. Платонов, 1980, 1993, 1997; 
Б.Н. Шустін, А.А. Новиков, 1985 - 1995; B.C. Келлер, 
1987, 1993, 1995, 1997; О.І. Камаєв, 2001 та ін.) до-
зволяє успішно вирішувати питання організації та 
проведення змагань, значимості критеріїв змагальної 
діяльності. 

Важливу роль у зазначеному процесі відіграють 
інформаційні технології, які сприяють вдосконаленню 
техніко-тактичної майстерності спортсменів [1, 2]. 

У зазначених роботах досить ґрунтовно вивче-
ні питання техніки виконання елементів, методики 
навчання та тренування, розвитку спеціальних якос-
тей, застосування різноманітних засобів тренування. 
Серед останніх важливу роль відіграють комп’ютерні 
програми тактичної підготовки спортсменів в ігрових 
видах спорту і зокрема у футболі. Разом з тим, підви-
щення техніко-тактичної підготовки футболістів є од-
нією з важливих проблем теорії і практики спортив-
них ігор, але праці, в яких розглядають цю проблему, 
не повністю розкривають всі необхідні аспекти [3-5].  
Комп’ютерні програми широко поширені і використо-
вуються в багатьох ведучих командах світу. Серед них 

найпоширенішими є такі: TurboStats 14.0 Baseball/
Softball, TurboStats 8.0 Basketball, TurboStats 4.0 Foot-
ball, StatTrak for Volleyball, StatTrak for Baseball / Soft-
ball. Проте, використання подібних програм на Україні 
ще не знайшло належного застосування. Основною 
перепоною є відсутність практичних рекомендацій 
щодо їх використання та складність роботи з ними.

Робота виконана згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за темами 1.2.4 «Науково-методичні 
основи використання інформаційних технологій 
при підготовці фахівців галузі фізичної культури та 
спорту» (номер державної реєстрації 0106U011994).

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у розробці комп’ютерної 

програми тактичної підготовки футболістів та реко-
мендацій щодо її використання.

Завдання дослідження:
1. Розробити інформаційну модель тактичної 

підготовки футболістів.
2. Розробка комп'ютерної програми для вдоско-

налення тактичної підготовки футболістів.
Результати дослідження.
Комп'ютерна програма тактичної підготовки 

футболістів розроблена у середовищі програмування 
Delphi 6. 

Розробка комп'ютерної програми розділилася 
на такі етапи:

Визначення вимог до програми.1. 
Розробка інтерфейсу користувача програми.2. 
Написання початкового коду програми.3. 
Відладка програми.4. 

В результаті аналізу тактичної підготовки 
футболістів були сформульовані наступні вимоги до 
комп'ютерної програмі:

Програма складена з урахуванням футбольних 1. 
правил.
Існує розділення гравців по ігрових амплуа.2. 
Врахована можливість пересування позначень 3. 
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гравців по полю з м'ячем і без нього.
Є можливість моделювання стандартних поло-4. 
жень.
Простота інтерфейсу призначеного для користува-5. 
ча.
Інтерфейс взаємодії людини з технічним засо-

бом складається з апаратно-програмного комплексу. 
Апаратно-програмний комплекс забезпечує виконан-
ня наступних функцій:

перетворення даних в апаратно-програмному • 
комплексі інтерфейсу користувача, в інформаційні 
моделі, що відображаються на моніторі;
регенерація інформаційних моделей;• 
перетворення дій людини-оператора в дані, які ви-• 
користовуються системою управління.
Головне вікно (рис.1) програми містить ко-

манди:
Почати;- 
Очистити;- 
Вихід.- 

Рис.1. Головне вікно програми

При натисненні кнопки «почати» з'являється 
вторинне вікно (рис.2), в якому ведеться вся подаль-
ша робота. 

Після натиснення кнопки «почати» перед ко-
ристувачем з'являється футбольне поле з повною роз-
міткою і позначення гравців двох команд.

Рис.2. Робоче вікно програми

Після входу в програму ми можемо пересувати 
гравців по полю.

Переміщення гравців здійснюється наведенням 
курсору комп'ютерної миші з натисненням лівої клаві-
ші на потрібне позначення гравця. Подальше перемі-

щенням курсору в задане місце поля і повторне натис-
нення лівої клавіші дозволяє перемістити позначеного 
гравця в нове положення.

Після виділення гравця в нижній частині про-
грами можна спостерігати номер гравця (рис.3). 

Рис.3. Пересування позначок гравців без м’яча

Гравець кожної з команд може пересуватися з 
м'ячем (рис. 4).

Рис. 4. Переміщення гравця з м'ячем

У програмі можна передавати м’яч від гравця 
до гравця, як показано на рис. 5 (м’яч передав гравець 
№11 гравцеві №10). 

Рис. 5. Передача м'яча

Передача м’яча позначається лінією від гравця, 
який передає м’яч приймаючому гравцеві. Після кож-
ної передачі малюватиметься лінія. Якщо ліній після 
передач дуже багато, то їх можна прибрати кнопкою 
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«Очистити». 
Для того, щоб гравці повернулися на початко-

ве розташування, потрібно натиснути кнопку «Поча-
ти». 

На рис. 6 - 9 зображені стандартні положення 
у футболі. Тренер за допомогою програми може по-
яснювати переміщення гравців при стандартних ситу-
аціях.

Програма має кнопку «Вихід» при натисненні 
якої відбувається вихід з програми.

Рис. 6. Стандартна ситуація кутовий удар

Рис. 7. Стандартна ситуація штрафний удар

Рис. 8. Стандартна ситуація пенальті

Рис. 9. Стандартна ситуація вільний удар

Висновки. 
Таким чином, нами були визначені основні па-

раметри тактичної підготовки футболістів, які були 
нами враховані при розробці комп’ютерної програми. 
Дана програма дозволяє моделювати необхідні ігрові 
ситуації і дії гравців команди (своїй і суперника).

Ефективність системи управління змагальною 
діяльністю в футболі залежить від: загального аналізу 
змагальної діяльності команд по 11 показниках; зби-
рання даних змагальної діяльності супротивника – по 
10; аналіз дій суперника – по 38, своєї команди – по 
84; застосування баз даних команд – по 52; методики 
складання плану гри з наступним моделюванням умов 
змагальної діяльності – по 17 показниках.

Розроблена нами методика підготовки тренерів 
до оперативного управління змагальною діяльністю 
підвищує ефективність ігрових дій команд у серед-
ньому на 9,0%.

Перспектива подальших досліджень пов'язана 
з розширенням можливості програми за рахунок під-
ключення бази даних з набором стандартних тактич-
них схем розташування гравців. Планується залучення 
футбольних арбітрів для аналізу їх професійної діяль-
ності. Окрім цього є можливість розглянути комплекс 
програм для тактичної підготовки для інших ігрових 
видів спорту.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Третяк О.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

1

Анотація. Розкриваються методи дослідження фізичної підготовленості студентів вищих педагогічних навчальних закладів, як одного із 
важливих чинників підвищення ефективності управління процесом фізичного виховання. Особиста фізична культура має декілька ком-
понентів, які характеризують її рівень, це стан здоров’я, фізичний розвиток, фізична працездатність, фізична підготовленість, фізична 
досконалість як їхня сукупність. Ці компоненти визначають фізичну готовність фахівця до виконання своїх професійних функцій та жит-
тєдіяльності.
Ключові слова: метод дослідження, фізична підготовленість, тест, тестування, рухові якості.
Аннотация. Третьяк Е.В. Методы исследования физической подготовленности студентов высших педагогических учебных заведе-
ний. Раскрываются методы исследования физической подготовленности студентов высших педагогических учебных заведений, как одного 
из важных факторов повышения эффективности управления процессом физического воспитания. Личная физическая культура имеет не-
сколько компонентов, которые характеризуют ее уровень, это состояние здоровья, физическое развитие, физическая работоспособность, 
физическая подготовленность, физическое совершенство как их совокупность. Эти компоненты определяют физическую готовность спе-
циалиста к выполнению своих профессиональных функций и жизнедеятельности.
Ключевые слова: метод исследования, физическая подготовленность, тест, тестирование, двигательные качества.
Annotation. Tretyak E.V. Methods of research of physical preparedness of students of higher pedagogical educational establishments. The 
methods of research of physical preparedness of students of higher pedagogical educational establishments open up in the article, as one of important 
factors of increase of effi ciency of process control of physical education. The personal physical culture has a few components which characterize its 
level, it is the state of health, physical development, physical capacity, physical preparedness, physical perfection, as their aggregate. These compo-
nents determine physical readiness of specialist to implementation of the professional functions and vital functions.
Keywords: research method, physical preparedness, test, testing, motive qualities.
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Вступ. 
Вища професійна освіта та її складова – фізич-

на культура – спрямовані на приоритетне вдоскона-
лення особистих здібностей, розвиток самовихова-
ності і самоосвітньої функції студента, формування 
його як громадянина, інтелігента та фахівця. 

Педагогічний процес з фізичного виховання 
передбачає теоретичну, методичну і практичну на-
правленість впливів з метою формування у студентів 
особистої фізичної культури [5,  с.83].

Особиста фізична культура має декілька компо-
нентів, які характеризують її рівень, це стан здоров’я, 
фізичний розвиток, фізична працездатність, фізична 
підготовленість, фізична досконалість як їхня сукуп-
ність. Ці компоненти визначають фізичну готовність 
фахівця до виконання своїх професійних функцій та 
життєдіяльності.

Формування цих компонентів є метою та ре-
зультатом фізкультурної діяльності.[5, с.87].

Дослідженню рівня розвитку компонен-
тів фізичної підготовленості присвячені роботи 
Н.Бондарчука, 2004; В.Д.Єднака, 2004; О.Кузнєцової, 
2004; А.П.Турутіної, 2004; Н.А.Уткіної, 2004 та ін. 

Відсутність достовірної інформації про дій-
сний стан фізичної та функціональної підготовленості 
студента, а також відсутність можливості оперативної 
оцінки впливу фізичного навантаження на його орга-
нізм не тільки знижує ефективність процесу фізичної 
підготовки та оздоровлення, а й може призвести до 
більш серйозних негативних наслідків. [1, с.10]. Тому 
оцінка ефективності фізичного виховання у вузі по-
винна проводитись з одного боку, за станом здоров'я 
тих, що займаються, а з іншого - по рівню розвитку 
основних фізичних якостей, тобто по рівню фізичної 
підготовленості. 

Наукову статтю виконано згідно плану науково-
дослідної роботи Інституту фізичної культури і спорту 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вибір методів, які 

застосовуються для визначення рівня фізичної підго-
товленості студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів. 

Основні завдання дослідження:
Провести аналіз психолого-педагогічної літера-

тури та інформації з мережі Інтернет щодо проблеми 
пошуку методів для визначення рівня фізичної підго-
товленості студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів. 

Результати дослідження. 
Однією з головних умов, що забезпечує ефек-

тивність та наукову обґрунтованість впровадження 
засобів та методів фізичної підготовки є наявність 
інформації про особливості стану підготовленості 
контингенту, на який здійснюється цілеспрямований 
педагогічний вплив.[1, с.212]

Отримання вказаної інформації здійснюється 
засобами контролю. Зміст контролю визначають мета 
та завдання процесу фізичної підготовки (В.Волков, 
2004), які в основних групах з фізичного виховання 
мають загальну, спеціальну та професійно-прикладну 
спрямованість. 

В залежності від характеру застосовуваних 
засобів і методів, контроль може мати різний напря-
мок:

- педагогічний контроль, де оцінюється рівень 
фізичної і техніко-тактичної підготовленості, динамі-
ка спортивних результатів в учбово-тренувальному і 
змагальному процесах та ін.;

- соціально-психологічний контроль, де вивча-
ються особливості особистості, сила і рухливість не-
рвових процесів та ін.;

- медико-біологічний контроль, де передбача-
ється оцінка стану здоров’я, функціональних можли-
востей різних систем, окремих органів і механізмів.

Такі спеціалісти, як В.Волков, 2000; А.Дембо, 
1988; М.М.Філіппов, 1990 рекомендують під час 
контролю за фізичною підготовленістю використо-
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вувати комплекс педагогічних, медико-біологічних 
та соціально-психологічних методів дослідження.

Для дослідження фізичної підготовленості 
використовуються ізольовані рухові тести, спрямо-
вані до конкретної рухової якості і нормативи його 
оцінки (S. Godfraey,1974; K. Simmons, 1986; C.B. 
Corbin,1987; J.F.Salis,1987; Л.П. Сергієнко,2001 і 
ін.). [3, с. 119].

Метод тестування передбачає виконання пев-
них завдань з точними способами оцінки результатів 
і їх кількісного вираження. За допомогою цього ме-
тоду виявляють рівень знань, умінь і навичок, зді-
бностей і можливостей учасників експерименту, а 
також їхню відповідність певним нормам.

Під нормою фізичної підготовленості у фізич-
ному вихованні розуміють результат у фізичній впра-
ві, відповідний оцінним вимогам фізичної підготовле-
ності. [3, с. 120].

Тест – це стандартизоване за змістом, формою 
й умовами виконання завдання, або певним чином 
пов’язані між собою завдання, які дозволяють до-
сліднику діагностувати рівень прояву певних влас-
тивостей обстежуваного, його психологічні характе-
ристики та ставлення до тих чи інших об’єктів. 

Рівень розвитку фізичної підготовленості студен-
тів вищих педагогічних навчальних закладів регламен-
тують Державні тести і нормативи оцінки фі зичної під-
готовленості населення України. (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 15.01.96 р. № 80). Вони визна-
чають мету і спрямованість фізичного виховання на 
різних етапах становлення та розвитку особистості й 
впливають на її фізичну підготовленість і здоров’я. 

Тестування рухових можливостей дозволяє ви-
явити рівні розвитку кондиційних і координаційних 
здібностей та оцінити якість технічної і тактичної 
підготовленості. На думку науковців Раєвського Р.Т. 
і Ляха В.Й., на основі результатів тестування можна: 
оцінювати дійсний рівень фізичної підготовленості, 
визначати належний рівень фізичної готовності, ви-
значати ефективні засоби фізичного виховання і від-
повідну методику фізичної підготовки, проводити від-
бір у фізкультурні гуртки і спортивні секції з різних 
видів спорту для поповнення резерву спорту вищих 
досягнень. [2, 4].

Під час дослідження особливостей розвитку 
фізичних здібностей студентів (Т.Круцевич, 1999; 
Л.Сергієнко, 2001) розглядають такі компоненти фі-
зичної підготовленості.

Тести на витривалість дозволяють дати кіль-
кісну оцінку здатності серцево-судинної і дихальної 
систем витримувати певне фізичне навантаження або 
нормально функціонувати в екстремальних умовах. 

У системі Державних тестів, розроблених для 
населення України (1995), пропонується оцінювати 
витривалість студентської молоді за часом подолання 
дистанції 3000 м (хлопці) і 2000 м (дівчата). Учасни-
кам тестування пропонується пробігти дистанцію яко-
мога швидше. У разі потреби дозволяється переходи-
ти на ходьбу. Результатом тестування є час подолання 
дистанції з точністю до секунди.

Для визначення м'язової сили підбираються 
вправи з подоланням опору. Дослідники Я.С. Вайнба-
ум, 1991; А.С. Соломонко, 1992 рекомендують комп-
лексні тести на силу, які підбираються до основних 
м'язових груп плечового поясу, спини, живота, ніг.

В Державній системі тестів для визначення си-
лової витривалості застосовують тест на максималь-
ну кількість згинань і розгинань рук в упорі лежачи 
на підлозі. Випробовувані в положенні упору лежачи, 
руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, 
тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступень 
опираються на підлогу виконують згинання рук. При 
заліку повторень враховується якість виконання за-
вдання – не дозволяється торкатися опори стегнами, 
згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні 
та із зігнутими руками більше 3 секунд, лягати на під-
логу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати 
руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання 
рук, що виконуються з помилками, не зараховуються.

Швидкісно-силові якості перевіряються за до-
помогою ви конання вправи піднімання тулуба в сід 
за 1хв. Учасник тестування лягає спиною на рівну 
поверхню, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, 
відстань між стопами - 30 сантиметрів, пальці рук 
з’єднані за головою. Партнер тримає ступні так, щоб 
п’яти торкались опори. Учасник сідає, торкається 
ліктями колін і повертається у вихідне положення, 
торкаючись спиною і руками мата. Протягом 1 хв. 
повторює вправу з максимальною частотою. При за-
ліку повторень враховується якість виконання завдан-
ня - відштовхуватися від мата ліктями забороняється. 
Учасник тестування повинен намагатися виконувати 
вправу без зупинки, але і після зупинки вправу мож-
на продовжувати. Результатом тестування є кількість 
піднімань з положення лежа чи в положення сидячи 
протягом 1 хвилини.

Здатність до великого вибухового напруження 
вимірюється за результатом виконання стрибка у до-
вжину з місця. Учасник тестування стає носками до 
лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить 
їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога 
далі. Результатом тестування вважається дальність 
стрибка в сантиметрах у кращій з двох спроб. При за-
ліку враховується якість виконання нормативу – місце 
відштовхування і приземлення повинні перебувати на 
одному рівні.

Ще однією швидкісно-силовою вправою є 
стрибок угору з місця. Учасник піднімає руки вгору 
і торкається кінчиками пальців розмітки. Потім він 
опускає руки донизу, ледь присідає і робить різкий 
змах зігнутими руками вгору, відштов хується в тому 
ж напрямку ногами, стрибає вертикально вгору, на-
магаючись якомога вище торкнутися кінчиками паль-
ців рук розмітки. Результатом тестування є відстань 
у сантиметрах між відмітками, зробленими на стіні 
кінчиками пальців до і після стрибка. Зараховується 
кращий результат з двох спроб. Не дозволяється під 
час підготовки до виконання стрибка згинати ноги 
або руки, стрибати з розбігу, торкатися розмітки після 
стрибка однією рукою.
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Тести для визначення швидкості рухів направ-
лені на визначення здатності виконувати задану впра-
ву в мінімальний проміжок часу. У Державну систему 
тестів для студентської молоді включений біг з висо-
кого старту на дистанцію 100 м. Досліджуваним про-
понується максимально швидко пробігти дистанцію. 
В заліку враховується час проходження дистанції. 

У Державній системі тестів України для оцінки 
спритності використовують човниковий біг 4 х 9 м. 
Учасник пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один 
з двох дерев’яних кубиків, що лежать у колі, поверта-
ється бігом назад і кладе його в стартове коло. Потім 
біжить за другим кубиком і, взявши його, поверта-
ється назад і кладе в стартове коло. При заліку також 
враховується якість виконання нормативу – кубик у 
півколо слід класти, а не кидати. Якщо кубик кинуто, 
спроба не нараховується. Вправу повторюють двічі. 
Результатом тестування є час від старту до моменту, 
коли учасник тестування поклав другий кубик в стар-
тове коло за кращою з двох спроб.

Для  визначення гнучкості або рухливості в 
суглобах в Державній системі тестів України вико-
ристовується тест “Нахил тулуба з положення сидя-
чи”. Учасник тестування сидить на підлозі босоніж 
так, щоб його п’яти торкалися лінії АБ. Відстань 
між п’ятами - 20-30 сантиметрів, ступні вертикально 
до підлоги. Руки лежать на підлозі між колінами до-
лонями донизу. Партнер тримає ноги на рівні колін, 
щоб уникнути їх згинання. Учасник тестування плав-
но нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається 
дотягнутися руками якомога далі. Положення макси-
мального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, 
фіксуючи пальці на розмітці. Вправу повторюють дві-
чі. Результатом тестування є позначка на перпендику-
лярній розмітці в сантиметрах, до якої учасник дотяг-
нувся кінчиками пальців рук у кращій з двох спроб. 
При заліку враховується якість виконання нормативу 
– вправа повинна виконуватися плавно. Якщо учасник 
згинає ноги в колінах, спроба не зараховується. [6].

Висновки. 
1. Педагогічний контроль є необхідною пере-

думовою ефективного планування навантаження і ви-
бору правильної стратегії впливу на організм майбут-
нього фахівця.

2. Систематичне спостереження за руховою 
підготовленістю дозволяє своєчасно спостерігати кар-
тину розвитку рухових якостей і навиків, виявляти 
відстаючі і досягати необхідного ефекту в рішенні за-
дач фізичного виховання.

3. Правильно підібрані тести і отримані в них 
результати визначають рівень функціонування осно-
вних систем і організму в цілому, як показника фізич-
ного здоров'я студентської молоді.

4. Для отримання достатньо повної інформа-
ції під час контролю за фізичною підготовленістю 
доцільно використовувати комплекс педагогічних, 
медико-біологічних та соціально-психологічних ме-
тодів дослідження.

5. Розробка планів та змісту програм з фізично-
го виховання повинна розпочинатися зі збору інфор-
мації про об’єкт впливу і тільки після ретельного її 
аналізу і зроблених висновків можна ставити завдан-
ня, спрямовані на розвиток тієї чи іншої фізичної зді-
бності майбутнього фахівця.

Перспективи подальших досліджень в даному 
напрямку. Дослідити медико-біологічні методи контр-
олю фізичної підготовленості студентів вищих педа-
гогічних навчальних закладів, що дозволить розшири-
ти обсяг і зміцнити достовірність результатів, які були 
отримані за допомогою педагогічного тестування. 
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ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДИФІЦИТУ В 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Шахненко В.І.
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

1

Анотація. Висвітлено роль йоду в роботі людського організму, негативний вплив дефіциту сполук йоду на здоров’я дорослих і дітей, 
методика проведення тестування на предмет самодіагностики забезпечення організму сполуками йоду, добова потреба дорослих і дітей в 
йоді, засоби та методика проведення профілактики йододефіциту, як умови попередження ЙДЗ. Існує потреба проведення профілактики 
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Вступ
Дослідження, проведені в кінці 2002 року у два-

дцяти двох областях України за участю Міністерства 
охорони здоров’я України, Академії медичних наук, 
при підтримці Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
рядом науково-дослідних інститутів, показали, що 
практично на всій території нашої держави має місце 
помірний йододефіцит. Отже, ми є зоною ризику йо-
додефіцитних захворювань (ЙДЗ). 

З метою ліквідації такого становища Кабінет 
Міністрів України 26 вересня 2002 року прийняв По-
станову №1418 «Про затвердження Державної про-
грами профілактики йодної недостатності у населен-
ня України на 2002-2005 роки». Десятим пунктом 
цієї програми Міністерство освіти і науки України 
зобов’язано здійснювати заходи просвіти населення 
країни з питань профілактики ЙДЗ.

Термін дії цієї урядової програми закінчився 
у 2005 році, проте проблема йододефіциту є акту-
альною й досі. Тобто профілактику йодної недостат-
ності потрібно продовжувати. Останні дослідження 
Інституту ендокринології та обміну речовин імені 
В.П.Комісаренка АМН України показали, що насе-
лення України щоденно вживає лише 40-80 мкг йоду, 
тобто не добирає від 100 до 200 мкг цього мікроеле-
менту[8, с. 30]. Отже, проблема профілактики акту-
альна не лише дітей дошкільного та шкільного віку, 
підлітків, студентів, а й дорослих. 

Робота виконана за планом НДР Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень: науково обґрунтувати акту-

альність проблеми йододифіциту серед дітей і підліт-
ків та учнівської молоді і накреслити шляхи і засоби 
профілактики ЙДЗ.

Результати досліджень.
Актуальність проблеми. Однією з умов нор-

мального функціонування організму людини є збалан-
соване харчування. Збалансоване (баланс – рівновага) 
– це харчування, при якому організм одержує необхід-

ні білки, жири, вуглеводи, макро- та мікроелементи. 
Важливим є забезпечення організму вітамінами та мі-
нералами. Кожен з цих продуктів бере участь у біохі-
мічних процесах. Особливе місце в роботі людського 
організму займає мікроелемент – йод. Він безпосеред-
ньо необхідний для формування гормонів щитовидної 
залози, які впливають на перебіг таких процесів: роз-
виток мозку та центральної нервової системи і їхню 
роботу, жировий, білковий та вуглеводневий обмін, 
обмін вітамінів, електролітичний обмін, підтримку 
енергетичних процесів та теплообмін, ріст і розвиток 
організму, підтримання дієвості імунної системи, ста-
тевий розвиток людини та її репродукцію.

У разі недостачі йоду в організмі людини бра-
кує гормонів щитовидної залози, що може призвести 
до погіршення діяльності нервової, серцево-судинної 
та дихальної систем, що в свою чергу погір шує роботу 
шлунково-кишкового тракту і обмін речовин, фізичний, 
інтелектуальний та статевий розвиток.

В цілому йододефіцит має негативний вплив 
на діяльність всього організму, особливо на дітей до-
шкільного віку.

Діти дошкільного віку досить активно ростуть 
і розвиваються, що потребує значної кількості плас-
тичних та енергетичних речовин, вітамінів, макро- та 
мікроелементів. І особливе місце в цьому займає за-
безпечення дитячого організму сполуками йоду.

 Як відомо, йод необхідний людському орга-
нізмові для синтезу гормонів щитовидної залози. Не-
достатність надходження сполук йоду до організму 
людини призводить до цілого ряду захворювань. Так, 
при внутрішньоутробному розвитку плоду недостача 
йоду в раціоні майбутньої матері стає причиною мерт-
вонародження, викидів, народження дітей з ознаками 
спастичного паралічу та кретинізму, нейросенсор-
ною глухотою, недостатньою масою, порушеннями 
функцій мозку, що зумовлює затримку фізичного та 
психічного розвитку у дитячому та підлітковому віці. 
Якщо ж дитина народилася здоровою, при наступній 
недостатності сполук йоду у ранньому післяполого-
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вому розвитку порушується процес росту і розвитку 
дитячого організму, особливо формування мозку (кре-
тинізм). Недостача йоду в організмі у дитячому та 
підлітковому віці призводить до порушень в розвитку 
головного мозку, наслідком якого, як правило, є розу-
мова відсталість, що супроводжується погіршенням 
сприймання, швидкою втомою дітей і погіршенням 
успішності у навчанні. Так йододефіцит стає пере-
шкодою в реалізації життєвих планів учнів.

У дорослих та дітей при недостачі йоду в орга-
нізмі внаслідок зменшення вироблюваних щитовид-
ною залозою гормонів наступає захворювання - воло. 
Оскільки гормони щитовидної залози регулюють 
розвиток головного мозку та всієї нервової системи, 
при їхній недостачі людина відчуває слабкість, со-
нливість та ін. Першою ознакою вола є збільшення 
щитовидної залози. У дітей, крім цього, уповільню-
ється розвиток.

 В цілому наслідками дефіциту сполук йоду в 
організмі можуть бути такі прояви йододифіцитних 
захворювань у плоду: вроджені вади розвитку, відста-
вання у психічному та фізичному розвитку, невроло-
гічний та мікседематозний кретинізми, глухонімота, 
психомоторні порушення тощо, серед немовлят може 
мати вроджене воло, гіпотиреоз і навіть смерть. 

 Причиною розвитку йододифіцитних захворю-
вань є переважання вуглеводів та жирів у продуктах 
харчування, недостатність в раціоні білку, вітамінів 
(зокрема вітамінів С і А), макро- та мікроелементів.

 В результаті соціальної, економічної та еколо-
гічної кризи в Україні у 90-ті роки минулого століття 
профілактика йододефіциту майже не проводилась, 
що призвело до різкого збільшення захворювань, 
пов’язаних з браком сполук йоду в організмі дорос-
лих і дітей. У порівнянні з попереднім періодом вони 
збільшились більше, ніж вдвічі, і становили 101 відсо-
ток. Саме на ліквідацію цих недоліків спрямована Дер-
жавна програма профілактики йодної недостатності у 
населення на 2002-2005 роки. Згідно цієї програми 
Міністерство освіти і науки України та Міністерство 
охорони здоров’я України зобов’язані здійснювати за-
ходи щодо просвіти населення з питань профілактики 
захворювань, пов’язаних з йодною недостатністю.

 В плані реалізації Державної програми про-
філактики йодної недостатності у населення на 
2002-2005 роки Міністерство освіти і науки України 
спільно з UNICEF (Дитячий фонд ООН в Україні), мо-
лодіжним громадським об’єднанням «Клуб «Компас», 
інститутом педагогіки АПН України провели ряд за-
ходів, зокрема: Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Шляхи реалізації Концепції формуван-
ня позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в 
школі», присвячену профілактиці йододефіциту серед 
учнів, розроблено програму «Профілактика йододефі-
цитних захворювань - в школу», яка включає вивчення 
на уроках основ наук питань профілактики йододефі-
цитних захворювань у 1-11-х класах, Програму (про-
ект) підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників з питань профілактики йододефіцитних 
захворювань серед дітей та молоді. 

Шляхи реалізації проблеми
Профілактика йододефіцитних захворювань 

(ЙДЗ) здійснюється шляхом самодіагностики забез-
печення організму сполуками йоду (1), ознайомлення 
з добовою потребою в сполуках йоду (2) та шляхами 
її забезпечення (3).

1. Перевірити забезпечення свого організму 
сполуками йоду можна, скориставшись приведеним 
нижче тестом. 

Тест
для проведення самодіагностики забезпечення 

організму сполуками йоду
(творчо перероблений нами варіант тесту за 

Г.Герасимовим та Ф.Джатдоевою)
Уважно прочитайте і, ніби прислухаючись до 

свого організму, дайте відповіді на поставлені запи-
тання. Підкресліть «так» чи «ні».

У вашій сім’ї хтось з рідних (батьки, брати і се-
стри) хворіли захворюваннями щитовидної залози чи 
йододефіцитними захворюваннями? Так? Ні.

Чи не помічали Ви останній час, що: 
1. У Вас ніби застрягла грудка в горлі.  

Так?  Ні.
2. Ваш апетит зменшився. Так? Ні.
3. Ваша маса помітно зменшилася. Так? Ні.
4. Підвищився Ваш апетит. Так? Ні.
5. Ваша маса помітно збільшилася. Так? Ні.
6. Ви стали частіше впрівати. Так? Ні.
7. Ви мерзнете навіть тоді, коли тепло. Так? 

Ні.
8. У Вас гарячі руки. Так? Ні.
9. Ваші руки і ноги холодні. Так? Ні.
10. Вас охоплює смутне хвилювання. Так? Ні.
11. У Вас з’явилась сонливість, втомлюваність,   

уповільненість в діях чи слабкість.  Так? Ні. 
12. Вас часто охоплює незрозуміле тремтіння? 

Так? Ні.
13. У вас частішає пульс навіть у стані спокою? 

Так? Ні.
14. Ваша шкіра стала сухішою. Так? Ні.
15. Більш об’ємною стала дефекація (каловиді-

лення). Так? Ні.
16. У Вас були закрепи? Так?Ні.
Оцінка забезпечення організму сполуками 

йоду
Якщо Ви підкреслили шість і більше позитив-

них відповідей («так»), значить у вас має місце пев-
ний дефіцит йоду. 

Якщо Ви вихователь ДНЗ, проведіть тестуван-
ня батьків Ваших вихованців (приблизно так само 
харчуються і їхні діти), проведіть аналіз харчування 
дітей під час перебування в дошкільному закладі і 
зробіть висновок про забезпечення сполуками йоду 
кожної дитини. 

Класні керівники ЗНЗ або вчителі «Основ 
здоров’я» можуть використати приведений вище тест 
для безпосереднього тестування учнів. При цьому, 
можливо, виникне потреба пояснити зміст окремих 
запитань. Учнів потрібно навчити самостійно робити 
висновки про забезпечення їхнього організму сполу-
ками йоду. 
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Куратори академгруп ВНЗ пропонують студен-
там самостійно провести самодіагностику забезпечен-
ня організму сполуками йоду і зробити висновки щодо 
збалансованості чи незбалансованості харчування на 
предмет забезпечення організму сполуками йоду

2. Для забезпечення організму сполуками йоду, 
в першу чергу потрібно знати його добову потребу. 
Найбільший вміст сполук йоду мають морепродукти. 
Проте, при підборі продуктів харчування для забез-
печення добової потреби організму в сполуках йоду 
потрібно враховувати його втрату при зберіганні про-
дуктів харчування та при приготуванні страв. Так, при 
зберіганні картоплі з жовтня до травня вона втрачає 
до 64% йоду, при смаженні м‘яса втрачається 65%, а 
при варінні м‘яса і подрібненої картоплі втрачається 
48%, а при варінні цілої втрачається лише 32%.

Багато втрачається йоду при смаженні та ва-
рінні морської риби, тому поповнити запаси йоду в 
готових стравах можна додаванням йодованої солі, 
проте солити їжу можна безпосередньо перед вживан-
ням. Втрачається йод і при митті подрібнених овочів і 
фруктів хлорованою водою. При цьому йод із органіч-
них сполук виводиться заміщенням хлором у вільну 
речовину, що є небезпечним для організму, бо вільний 
йод є отруйною речовиною.

Крім цього, при складанні переліку продуктів 
харчування для забезпечення добової потреби ор-
ганізму в сполуках йоду потрібно враховувати ще й 
те, що білокачанна капуста виводить йод з організму. 
Тому салат з капусти потрібно вживати роздільно з йо-
довмісними продуктами харчування.

Досвід та загальні поради
Центр сучасних інформаційних технологій та 

візуальних мистецтв (м. Харків) підготував методич-
ний посібник «Сучасні підходи до профілактики йо-
додефіцитних захворювань у населення України» [1], 
мультфільми для дошкільників та молодших школярів, 
кінофільми, зробив відбірку необхідної наукової та ме-
тодичної літератури з проблем йододефіциту [9]. 

У проведенні профілактичної роботи щодо де-
фіциту сполук йоду в організмі дошкільників напра-
цьовано певний досвід у дошкільних закладах «Ялин-
ка» і «Зірочка» міста Трускавця Львівської області, 
який викладено у роботі «Профілактика йододефіци-
ту у дітей дошкільного віку: методичний посібник для 
завідуючих ДНЗ, методистів та вихователів в роботі 
з батьками та дошкільнятами» та стаття «Йододефі-
цит і його профілактика» [17]. Особливо цінними у 
вказаних вище роботах є серія казок, підготовлених 
спеціально для проведення цієї роботи. Крім цього, в 
процесі проведення профілактики йододефіциту вар-
то використати мультфільми «Йод» і «Ворона», підго-
товлені Центром сучасних інформаційних технологій 
та візуальних мистецтв [9].

Значний досвід з методики проведення профі-
лактики йододефіциту на уроках «Основ здоров’я» та 
в позакласній виховній роботі напрацювали середня 
загальноосвітня спеціалізована школа №162 м. Хар-
кова [10, с. 14-19; 15; 16] та НВК «СЗШ №2 – гімна-
зія» м. Трускавця Львівської області [12-14, 20-22].

При ознайомленні учнів з питаннями профілак-

тики йододефіциту на уроках «Основ здоров’я» та в 
позакласній виховній роботі вчителі ЗНЗ можуть ви-
користати вказані вище матеріали та поради, вміщені 
в роботах 6,7 і 8 та в журналі «Основи здоров’я та фі-
зична культура» [10, с. 26-28,39-42], кінофільми «Алі-
на» та «Причини зникаючого інтелекту» [9] і джерела: 
12-16; 20-22. Вчителі історії, географії, біології, хімії 
ЗНЗ можуть скористатись порадами, вміщеними у 
вказаному вище журналі [10, сс. 14-19, 20-21,22-25].

При проведенні профілактики йододефіциту у 
вищих навчальних закладах серед студентів усіх спе-
ціальностей можна використати можна використати 
кінофільм «Причини зникаючого інтелекту» та мате-
ріали даної статті, на біологічних факультетах – ма-
теріали джерел 1-4, приведені в списку використаних 
джерел, а на природничих факультетах педагогічних 
ВНЗ – матеріали для вчителів ЗНЗ для розробки за-
вдань щодо методики проведення профілактики дефі-
циту сполук йоду серед учнів.

Висновки
Майже на всій території України має місце по-1. 
мірний йододефіцит, що може стати причиною 
йододефіцитних захворювань дорослих і дітей.
Кабінет Міністрів України 26 вересня 2002 року 2. 
затвердив Державну програму профілактики йод-
ної недостатності у населення на 2002-2005 роки. 
Термін дії постанови закінчився, проте проблема 
йододефіциту є досить актуальною.
Проблема йододефіциту та його профілактики 3. 
має велике соціально-педагогічне значення, бо 
стосується здоров’я дорослих, дітей і підлітків, 
а особливо вагітних жінок і матерів, що годують 
дітей груддю.
Існує потреба проведення профілактики йододе-4. 
фіциту серед дітей дошкільного віку, молодших 
школярів, учнів основної і старшої школи та сту-
дентської молоді.
Науковцями, лікарями та вчителями напрацьова-5. 
но достатній науковий та методичний матеріал 
для проведення профілактики ЙДЗ в навчальних 
закладах України, який варто використати у про-
веденні цієї роботи. 
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем прове-
дення профілактики йододифіциту в закладах освіти 
України.
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ВІДНОВЛЕННЯ НАРОСТКОВОГО ХРЯЩА ДОВГИХ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІСЛЯ СТАТИЧНИХ 
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

Шепєлєв А.Є.
Сумський державний університет

1

Анотація. Встановлено, що після впливу інтенсивних статичних навантажень та впливу екологічних факторів в кістках скелету відбува-
ються компенсаторні відновні процеси, які не в повній мірі нормалізують гістоструктуру кісткової тканини. Реадаптація після помірних 
статичних навантажень характеризується превалюванням кістоутворюючих процесів, що свідчить про постійне збереження темпу росту 
кісток. Знання морфологічних критеріїв перебудови скелета дозволять тренерам і викладачам цілеспрямовано використовувати комплекс 
підготовчих вправ і засобів загального фізичного розвитку для досягнення високих спортивних результатів.
Ключові слова: фізичні статичні навантаження, соли важких металів, радіація, довгі кістки скелета.
Аннотация. Шепелев А.Е. Восстановление эпифизарного хряща длинных костей скелета после статических физических нагрузок 
и влияния экологических факторов. Установлено, что после интенсивных статических нагрузок и влияния экологических факторов 
в костях скелета происходят компенсаторные восстановительные процессы, однако они не в полной мере нормализуют гистоструктуру 
костной ткани. Реадаптация после умеренных статических нагрузок характеризуется превалированием костесозидательных процессов, это 
свидетельствует о постоянном сохранение темпов роста костей. Знание морфологических критериев перестройки скелета позволит трене-
рам и преподавателям целенаправленно использовать комплекс подготовительных упражнений и способов общего физического развития 
для достижения высоких спортивных результатов.
Ключевые слова: физические статические нагрузки, соли тяжелых металлов, ионизирующая радиация, длинные кости скелета.
Annotation. Schepelev A. The restoration of cartilage long bones of skeleton after statistical physical load and infl uence factors. After inten-
sive static loadings and effects of ecological factors in bones of a skeleton happen compensator regenerative processes. They not to the full normalize 
histostructures an osteal tissue. The readaptation after moderate static loadings is characterized by a prevailation bonescreate processes. It testifi es 
about constant conservation of growth rates of bones. The knowledge of morphological tests of reorganization of a skeleton will allow trainers and 
teachers purposefully to use a complex of preparatory exercises. Also ways of general physical development for reaching high sports outcomes.
Key words: physical statistical loads, salts of heavy metals, ionizing radiation, long bones of skeleton.
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Вступ.
Проблеми адаптації людини до зовнішнього 

середовища, впливу фізичних навантажень, працез-
датності та здоров’я мають велике теоретичне і прак-
тичне значення [10].

Погіршення екологічної ситуації внаслідок ава-
рії на Чорнобильській атомній станції суттєво впли-
нуло на показники здоров’я населення, яке мешкає на 
забрудненнях територіях, особливо це стосується мо-
лоді [4]. У північних регіонах Сумської області вияв-
лено підвищення радіаційного фону на 15% - 20% та 
збільшення гранично допустимої концентрації у воді 
та ґрунті солей міді, цинку, хрому, марганцю і свинцю 
на 60-80% [1]. 

Скелет перебудовується навіть не зважаючи на 
те, що в оточуючому його середовищі та крові зна-
ходяться речовини, які сприяють збереженню складу 
кісткової субстанції на рівні розвитку молодого ор-
ганізму. Беззаперечна унікальність її полягає в тому, 
що в нормальному стані кістка водночас змінює в собі 
співвідношення речовин [6].

На морфогенез кістки впливають фізичні на-
вантаження і викликають різнобічні зміни в організмі 
людини і тварин. Ступінь глибини цих змін залежить 
від тривалості та інтенсивності навантажень [7].

Фізичні навантаження – біогенний фактор, тому 
ми спроможні моделювати їхню дію на скелет в експе-
риментах на тваринах. Можна говорити про існуван-
ня “біологічного каркасу” інтегральної соціальності, 
тому в цих рамках перенесення експериментальних 
даних на людину не тільки можливі, але й у більшості 
випадків нічим іншим не можуть бути замінені [7].

Особливості чутливості клітин і тканин до дії 
випромінювання та споживання солей у людини і тва-
рин однотипні, що має істотне значення для можли-
востей екстраполяції результатів експериментальних 
досліджень [8].

В останні роки значна увага в наукових до-
слідженнях звертається на пошук і розробку реабі-

літаційних засобів і форм фізичного виховання, які 
спрямовані на профілактику існуючих патологічних 
синдромів та поліпшення здоров’я молоді у постраді-
аційний період [2].

Вагоме значення в спортивній практиці ма-
ють питання прогнозування реадаптаційних проце-
сів в кістковій системі після різноманітних режимів 
рухової активності в умовах негативних екологічних 
чинників. В літературі практично відсутні дані, що 
розкривають динаміку реадаптаційних перетворень 
у скелеті в період від припинення дії фізичного на-
вантаження до віддаленіших періодів життя. Прагну-
чи виповнити цей проміжок в дослідах, ми вивчили 
особливості росту й формування довгих трубчастих 
кісток в період через 1, 2 і 3 тижні після виконання 
тваринами статичних навантажень в умовах чинників 
Сумщини. 

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Сумського державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчення реадаптаційних проце-

сів великогомілкової кістки тварин після помірних та 
інтенсивних статичних навантажень в умовах комбі-
нованої дії опромінення й солей важких металів.

Організація та методи дослідження. Дослі-
дження проведені на 126 білих щурах - самцях 4-х 
місячного віку. Піддослідні тварини були розділені на 
II серії - експериментальну і контрольну. Перша серія 
в залежності від дії екологічного чинника розбита на 
три групи. Перша група експериментальних трено-
ваних тварин (36 щурів) опромінювали на установці 
«Rocus» в загальній дозі 0,2 Гр протягом місяця. Од-
ночасно щурі отримували з питною водою солі цинку 
(ZnSO4x7H2O)-0,5мг/л та міді (CuSO4x5H2O) - 1мг/л, 
що відповідає екології Ямпільського району Сумської 
області. Друга група тренованих тварин (36 щурів) 
протягом місяця отримувала опромінення в дозі 0,2 
Гр і солі марганцю (MnSO4 x 5H2O) - 0,1 мг/л, свин-
цю ( Pb(CH3COO)2) - 0,1 мг/л та міді (CuSO4 x 5 H2O)- 
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1мг/л.), що відповідає екології Середино - Будського 
району Сумської області.

Третя група тренованих тварин (36 щурів) про-
тягом місяця отримувала опромінення в дозі 0,2Гр і 
солі цинку (ZnSO4 x 7H2O) – 5мг/л, хрому (K2Cr2O7) – 
0,1мг/л і свинцю (Pb(CH3COO)2) – 0,1мг/л, що відпові-
дає екології Шосткинського району Сумської області.

II серія (18 щурів) – контрольна - нетреновані 
тварини, які отримували комбіновану дію опромінен-
ня та солей важких металів.

Усі щури експериментальної серії отримували 
статичні фізичні навантаження помірного та інтен-
сивного характеру протягом місяця.

Моделювання статичних навантажень (СН) 
проводили на вертикальних жердинах [9]. Тварини 
перебували у вертикальному положенні, виконуючи 
щоденно, помірні навантаження починаючи від 1 до 5 
хвилин. Інтенсивні статичні навантаження становили 
від 5 хв. до 20 хв.  

Після закінчення експерименту щурів забивали 
через 1, 2 та 3 тижні, виділяли великогомілкові кістки, 
виготовляли гістологічні препарати проксимального 
епіфізарного хряща та проводили його морфометрію. 
Програма морфометрії [3] включала наступні показ-
ники: загальна ширина хряща, ширину зон індифе-
рентного, проліферуючого, дефінітивного хрящів та 
зони деструкції.

Вимірювання проводилось на світловому мі-
кроскопі «Олімпус» за допомогою програми «Відео 
Тест 5.0». Статистична обробка матеріалу була прове-
дена за допомогою програми Excel та пакету програм 
Statistica 6.0 (Stat Soft, США) [5]. 

Результати досліджень та їх обговорення
Після інтенсивних статичних навантажень та 

впливу факторів зовнішнього середовища відбуваєть-
ся порушення поздовжнього росту великогомілковій 
кістки за рахунок змін епіфізарного хряща, ширина 
якого менше за контроль через тиждень в першій гру-
пі на 6,44%, в другій – на 5,75%, в третій – на 5,02%. 
Через два тижні хрящ звужується відповідно групам 
до 5,74%, 5,70%, 5,09%. Через три тижні – до 2,48%, 
3,66%,4,41%, відповідно. Границі епіфізарного хряща 
нерівні, місцями глибоко вдаються в балки губчастої 
речовини епіфізу.

Наростковий хрящ великогомілкової кістки 
після помірних навантажень через тиждень, два, три 
майже не змінюється. Він представлений згрупова-
ними в зони хондроцитами різного ступеня дифе-
ренціювання. Чітко розрізняються всі 5 зон ростової 
пластинки індиферентного, проліферуючого, дефі-
нітивного хряща, зони деструкції та кальцифікації. 
Клітини кожної зони мають типову будову, чітко ви-
ражені фігури мітозу в зоні «монетних стовпчиків.» 
У великогомілковій кістці по відношенню до контр-
ольних тварин відбувається розширення епіфізарного 
хряща в першій групі на 3,83%, в другій – на 4,49%, 
в третій на – 5,21%. Через два тижня продовжуєть-
ся розширення хряща відповідно групам – на 5,40%, 
5,35%, 7,56%. Через три тижні – на 10,80%, 11,76%, 
15,13%, відповідно.

Зона проліферації через тиждень в порівнянні 
з контролем звужена після інтенсивного тренування 
до 7,12% в першій групі, в другій – до 6,72% , в третій 
– до 7,87%. Через два тижня відбувається зменшення 
цих показників до 6,80%, 5,33%, 5,57%, відповідно. 
Через три тижні відповідно групам продовжується 
звуження – до 2,07%, 4,72%, 5,23%. Різко збільшується 
кількість сполучної речовини, що місцями відокрем-
лює ходроцити в ізогенні групи, руйнуючи стовпчасту 
структуру зони. Кількість мітозів зменшується, збіль-
шується вміст клітин атипової форми (полігональні та 
сплющені). Кількість клітин, що формує стовпчики, 
зменшується. Зона дефінітивного хряща представлена 
клітинами без фігур мітозу, багато з яких зі зруйнова-
ною оболонкою та дистрофічними змінами в ядрі, ба-
гато з яких зі зруйнованою оболонкою та дистрофіч-
ними змінами в ядрі, багато клітин сплющеної форми, 
що оточені великою кількістю сполучної речовини. 
Ширина зони звужена через тиждень в першій групі 
до 8,49%, 8,93% в другій, 6,33 в третій. Через два тиж-
ня відповідно групам – до 7,29%, 8,20%, 6,00%. Через 
три тижня – до 2,68%, 4,36%, 3,29%, відповідно. Зона 
деструкції розширена через тиждень на 13,62 в пер-
шій групі, - на 13,77% в другій, в третій – на 13,27%, 
представлена конгломератом напівзруйнованих клі-
тин зі значним вмістом сполучної речовини. Через 
два тижні продовжується розширення зони деструкції 
відповідно групам до 8,21%, 8,38%, 9,80%. Через три 
тижні до 1,72%, 4,55%, 5,06%, відповідно.

Після помірних статичних навантажень через 
тиждень по відношенню до контрольних тварин зона 
проліферації та зона дефінітивного хрящів розширені 
в великогомілкової кістці в першій групі на 3,84% і 
0,92%, в другій – на 2,52% і 1,56%, в третій – на 3,04% 
і 5,49%. Через два тижні різниця складає відповідно 
групам 4,03% і 3,75%, 5,35% і 5,18%, 8,02% і 8,81%. 
Через три тижні продовжується розширення зон до 
9,50% і 8,57%, 9,91% і 8,45%, 14,67% і 10,84%, від-
повідно.

Зона деструкції, навпаки, після помірного ста-
тичного навантаження зменшена в першій групі на 
1,28%, в другій – на 1,61%, в третій - на 4,54%. Через 
другій тиждень відбувається зменшення цих даних на 
2,50%, 2,52%. 5,59%, відповідно. Через три тижні від-
повідно групам – на 6,66%, 7,72%, 8,33%.

Протягом всього експерименту ширина індифе-
рентного хряща достовірно не змінювалася, що вказує 
на його інертність та відсутність виражених проліфе-
ративних явищ.

Висновки
Після припинення тренувань тварин інтенсив-

ними статичними навантаженнями і впливу негатив-
них чинників зовнішнього середовища в кістках спо-
стерігається компенсаторні відновні процеси, які не 
в повній мірі нормалізують гістоструктуру кісткової 
тканини. Частково активується проліфератина актив-
ність епіфізарних хрящів. 

Реадаптація після помірних статичних наванта-
жень характеризується превалюванням кістоутворю-
чих процесів, що свідчить про постійне збереження 
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темпу росту кісток, навіть після припинення дії зо-
внішніх чинників.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти у напрямку вивчення інших проблем відновлення 
морфометричних характеристик епіфізарного хряща 
довгих кісток під впливом екологічних чинників на 
тлі помірних та інтенсивних статичних фізичних на-
вантажень.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУГЛОБА ПРИ ДИСПЛАЗІЇ СТЕГНА 
У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ

Шефер Є.С., Баришок Т.В.
Класичний приватний університет

1

Анотація. Раннє лікування і реабілітацію вродженого вивиху стегна ставлять в основу профілактики інвалідності при цьому захворюванні, 
оскільки повного одужання можна добитися тільки при комплексній реабілітації дітей з перших днів життя. Дослідження показало, що 
комплексне лікування, а так само заміна лікувальної гімнастики з класичної методики на модернізовану, застосування точкового масажу, 
плавання в теплій воді і додаткове застосування електрофорезу з новокаїном на область кульшових суглобів з метою усунення хворобли-
вих контрактур, що виникають після застосування ортопедичної корекції положенням, значною мірою збільшують ефективність процесу 
реабілітації.
Ключові слова: лікувальна гімнастика, масаж, плавання, реабілітація.
Аннотация. Шефер Е. С., Барышок Т. В. Физические упражнения, как средство формирования сустава при дисплазии бедра у 
детей первого года жизни. Раннее лечение и реабилитацию врожденного вывиха бедра ставят в основу профилактики инвалидности при 
этом заболевании, поскольку полного выздоровления можно добиться только при комплексной реабилитации детей с первых дней жизни. 
Исследование показало, что комплексное лечение, а так же замена лечебной гимнастики с классической методики на модернизированную, 
применение точечного массажа, плавания в теплой воде и дополнительное применение электрофореза с новокаином на область тазобе-
дренных суставов с целью устранения болезненных контрактур, возникающих после применения ортопедической коррекции положением, 
в значительной мере увеличивают эффективность процесса реабилитации.
Ключевые слова: массаж, лечебная гимнастика, плаванье, реабилитация.
Annotation. Shefer E., Baryshok T. V. Physical exercises, as mean of forming of joint at dysplazyy of thigh at the children of the fi rst year 
of life.  Put early treatment and rehabilitation of innate dislocation of thigh in basis of prophylaxis of disability at this disease, as complete conva-
lescence can be obtained only during the complex rehabilitation of children from the fi rst days of life. Research rotined that holiatry, and similarly 
replacement of medical gymnastics from a classic method to modernized one, application of point massage, swimming in warm water and additional 
application of elektroforez with novocaine on the region of thurls with the purpose of removal of sickly kontrakture arising up after application of 
orthopaedic correction by position, to a great extent multiply effi ciency of process of rehabilitation.
Keywords: massage, medical gymnastics, swimming, rehabilitation.
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Вступ. 
Дисплазія кульшового суглоба - порушення 

розвитку кульшового суглоба, основним компонентом 
якого є невірна просторова орієнтація головки, і 
шийки стегнової кістки щодо вертлужної западини, 
що приводить до порушення опорної функції кінцівки 
[1].

Кількість випадків дисплазії кульшового 
суглоба складає більш ніж 3% всіх деформацій опорно-
рухового апарату. Ця патологія, зустрічається в Україні 
у від 50 до 200 випадків на 1000 новонароджених. Це 
в 5-10 разів вище, ніж було діагностовано в 60-80 роки 
XX в [2]. 

Причиною такого неправильного розвитку 
кульшового суглоба може бути захворювання матері 
в першу половину вагітності, інтоксикації, травми і 
т.п. Часто дисплазія буває у дітей при перших пологах 
[4], у недоношених, у тих, що народилися в сіднич-
ному передлежанні, при маловодії, а також у дітей, 
що знаходяться на ранньому штучному згодовуванні 
[5]. Особливо часто дисплазія кульшових суглобів на-
голошується у дітей з сімей, члени яких страждають 
вродженим вивихом стегна, деформуючим артрозом 
кульшового суглоба, з природженими захворюваннями 
і пороками розвитку [3].

 Велике значення має несприятлива екологічна 
обстановка в місці постійного мешкання або роботи 
матері. В результаті може розвинутися дисплазія і на-
віть вроджений вивих стегна. Дівчата хворіють в п'ять 
разів частіше, ніж хлопчики [6].

Можна зробити висновок, про необхідність 
фізичної реабілітації і велику увагу до цієї проблеми.

Робота виконана за планом НДР Класичного 
приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - проаналізувати засоби реабілі-

тації, що вживаються у реабілітації дітей з вродженою 

дисплазією кульшового суглоба і оцінити їх ефектив-
ність.

Виходячи з мети дослідження, ми поставили 
перед собою такі завдання:

Аналіз літературних джерел, присвячених про-1) 
блемам відновлення функцій при дисплазії стегна 
у дітей від трьох місяців до року;
Дати характеристику початкового стану кульшо-2) 
вого суглоба у дітей контрольної і експеримен-
тальної груп;
Запропонувати комплекс реабілітаційних захо-3) 
дів направлених на профілактику і відновлення 
функцій при дисплазії стегна у дітей від трьох 
місяців до року;
Оцінити ефективність запропонованого комплек-4) 
су реабілітаційних заходів, направлених на від-
новлення функцій кульшового суглоба у дітей від 
трьох місяців до року.
У дослідженні ми використовували наступні 

методи:
1. Аналіз науково-методичної літератури з до-

сліджуваної проблеми;
2. Педагогічний експеримент - навчання батьків 

спеціальним вправам для самостійного виконання;
3. Медико-біологічні методи дослідження - ви-

мірювання амплітуди рухів (гоніометрія), мануально-
м’язове обстеження, візуальний огляд, рентгендіаг-
ностіка;

4. Метод математичної статистики (критерій 
Стьюдента).

Дослідження проводилося на базі Запорізької 
обласної клінічної дитячої лікарні. Дослідження три-
вали 3 місяці з листопада 2008 р. по лютий 2009 р., в 
ньому брали участь діти першого року життя з діагно-
зом дисплазія кульшового суглоба. Для підтверджен-
ня результатів дослідження вони були поділені на дві 
групи: контрольну та експериментальну, по 8 осіб в 
кожній. Переважно в групах були дівчатка (у контр-
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ольній групі 7 дівчаток та 1 хлопчик, а в експеримен-
тальній 6 дівчаток та 2 хлопчики). Одним з головних 
критеріїв відбору дітей в групи для проведення дослі-
дження було рентгенологічне підтвердження діагнозу, 
і обстеження у ортопеда.

Перед проведенням дослідження, нами так 
само було проведене мануальне обстеження кожно-
го з учасників дослідження. Мануальне обстеження 
полягало у виявленні основних симптомів дисплазії 
кульшового суглоба, таких як:

а) Обмеження відведення одного або обох сте-
гон дитини (у нормі відсутнє) – оцінювалася ампліту-
да відведення стегна методом гоніометрії;

б) Асиметрія шкірних сідничних складок (у 
нормі відсутня) – оцінювалася методом сантиметрії.

Тільки після підтвердження діагнозу та аналізу 
оцінки ацетабулярного кута по Хільгенрейнеру та ре-
зультатів мануального обстеження, ми підступили до 
проведення реабілітаційних заходів.

Контрольна група займалася за традиційною 
методикою, експериментальній групі була запропоно-
вана модифікована методика реабілітації.

У експериментальній групі нами проводився 
модернізований комплекс лікувальної гімнастики, 
загальна тривалість заняття складала від 20 до 25 
хвилин, також ми рекомендували самостійне застосу-
вання батьками вправ з даного комплексу як мінімум 
5 - 8 разів на день з перервами не менше двох годин 
між заняттями, при виконанні даного комплексу без 
реабілітолога його тривалість в середньому складала - 
10 – 15 хв., також був проведений масаж за зміненою 
методикою по два курси, 10 сеансів кожен з перервою 
між ними в один місяць. Тривалість сеансу масажу в 
середньому складала 20 - 25 хвилин. 

Батьки досліджуваних дітей були навчені впра-
вам в теплій воді, які вони виконували двічі в день 
(вранці і увечері), масажу, а також накладали сухе те-
пло в область кульшових суглобів та стегна (мішечки 
з теплим піском або крупою).

У контрольній групі застосовувався традицій-
ний курс ЛФК та масаж по класичній методиці: 2 кур-
си масажу, 10 сеансів кожен, з перервою між ними в 
1,5 місяця. Тривалість сеансу в середньому складала 
10 - 15 хвилин.

У обох групах дітей також застосовувалися лі-
кування положенням (широке сповивання), парафіно 
- озокеритові аплікації на кульшових суглобах, стегнах 
і сідницях.

Результати дослідження.
Перед застосуванням засобів фізичної реабілі-

тації і після них ми провели мануальне обстеження 
кожного з учасників дослідження.

 Мануальне обстеження полягало у виявленні 
основних симптомів дисплазії кульшового суглоба, 
таких як:

 а) Обмеження відведення одного або обох сте-
гон дитини (у нормі відсутній);

 б) Симптом Маркса - Ортолані або симптом 
«клацання» (або ще його називають симптомом не 
стійкості) (у нормі відсутній);

 в) Укорочення ноги дитини (у нормі відсут-
ній);

 г) Асиметрія шкірних складок (у нормі відсут-
ній).

 д) Зовнішня ротація ноги (у нормі відсутній)
 Рентгенологічне підтвердження діагнозу про-

водив лікар по методиці запропонованої Хільгенрей-
нером.

Обробка одержаних даних проводилася за до-
помогою критерію Стьюдента. Оскільки в контроль-
ній і експериментальній групах було по 8 осіб, то кри-
тичним значенням t-критерію Стьюдента є значення 
2,31.

Аналіз первинної інформації (до проведення 
реабілітаційних заходів) показав, що підібрані групи 
однорідні та однотипні. Результати середніх показни-
ків первинного обстеження представлені у табл. 1.

Як бачимо з результатів у табл.. 1, середні по-
казники амплітуди відведення стегна на ураженій 
стороні в контрольній групі складали 73,63±1,18°, а 
в експериментальній 74,13±1,4°, при нормі 80-90°. 
Середні показники ассиметрії сідничних скла-
док в контрольній групі були 1,03±0,28 см, а в 
експериментальній – 1,23±0,23 см, тоді як при нормі 
асиметрія має бути відсутня. Середні показники аце-
табулярного кута по Хильгенрейнеру в контрольній 
групі складали 38,5±0,96°, в експериментальній групі 
– 38,25±0,7°, при нормі 25 - 35°. Бачимо, що по жод-
ному з тестованих показників не спостерігалося по-
казника у нормі.

Після проведення реабілітаційних заходів було 
проведено повторне обстеження стану кульшового су-
глоба (табл. 2).

Результати, представлені у таблиці 2, показу-
ють, що після проведення реабілітаційних заходів у 
дітей контрольної групи результати за дослідженими 

Таблиця 1
Середні результати первинного обстеження

Показники Контрольна група, M±m Експериментальна група, 
M±m P

Амплітуда відведення стегна 
на ураженій стороні, º 73,63±1,18 74,13±1,4 >0,05

Асиметрія сідничних складок, 
см 1,03±0,28 1,23±0,23 >0,05

Ацетабулярний кут, по 
Хільгенрейнеру, º 38,5±0,96 38,25±0,7 >0,05
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показниками покращилися. Так середній показник 
кута відведення стегна збільшився на достовірному 
рівні (Р<0,05) на 7,37° з показника 73,63±1,18° до 
81,0±1,16° і склав норму (80-90°). Середній резуль-
тат асиметрії сідничних складок зменшився на 0,94 
см, що є достовірною зміною (Р<0,05) з показника 
1,03±0,28 см до 0,09±0,07 см, хоча у нормі має бути 
відсутня. Середній показник ацетабулярного кута (по 
Хильгенрейнеру) достовірно знизився на 5° (Р<0,05) з 
показника 38,5±0,96° до 33,5±0,34°, що є нормою (25 
- 35°).

 Також можемо констатувати значний приріст 
результатів в експериментальній групі за досліджени-
ми показниками. Середній показник кута відведення 
стегна збільшився на достовірному рівні (Р<0,05) на 
12,5°, з показника 74,13±1,4° до 86,63±0,75° і склав 
норму. Асиметрія сідничних складок зникла зо-
всім, з показника 1,23±0,28 см на достовірному рів-
ні (Р<0,05), що також є нормою. Середній показник 
ацетабулярного кута (по Хильгенрейнеру) достовірно 
знизився на 8,75° (Р<0,05), з 38,25±0,7° до 29,5±0,6°, 
що також складає норму.

Слід зауважити, що статистична обробка даних 
після проведення реабілітаційних заходів показала ві-
рогідність різниці між показниками досліджуваних 
груп за середніми результатами амплітуди відведен-
ня стегна та середніми результатами ацетабулярного 
кута (Р<0,05), що доводить більшу ефективність за-
пропонованої нами методики відновлення. 

Висновки.
Аналіз літературних джерел, присвячених про-

блемі реабілітації при дисплазії кульшового суглоба 
показав, що кількість випадків цієї патології складає 
більше, ніж 3% всіх деформацій опорно-рухового 
апарату. І увага до цієї проблеми зростає з кожним 
роком. Серед великої кількості засобів фізичної реа-
білітації застосовуються такі: масаж, лікувальна гім-
настика, лікування положенням, вправи в теплій воді, 
фізіотерапія.

У дітей контрольної і експериментальної груп 
на початку дослідження за даними рентгенологічного 

знімка, був поставлений діагноз дисплазія кульшо-
вого суглоба, ацетабулярний кут по Хильгенрейнеру 
складав 38,3±0,82º, в більшості випадків був ураже-
ний лівий суглоб, у всіх досліджуваних був зменше-
ний кут відведення стегна ( в середньому до 74±1,3º), 
спостерігалася асиметрія сідничних складок (на 
1,15±0,24 см).

Нами була запропонована комплексна програ-
ма реабілітації, яка включала: збільшення тривалості 
сеансу масажу, скорочення перерви між курсами ма-
сажу, застосування точкового масажу, навчання бать-
ків правильному носінню дитини, а також прийомам 
масажу і спеціальним вправам, які їм було рекомен-
довано проводити самостійно після кожного спови-
вання, прикладання тепла до ураженого суглоба 2-3 
рази на день, вправи в теплій воді. Всі використані 
засоби застосовувалися комплексно і під спостере-
женням лікаря.

Аналіз отриманих результатів після застосуван-
ня реабілітаційних заходів при вродженій дисплазії 
кульшового суглоба у дітей показав, що запропонова-
на нами методика комплексного підходу в значній мірі 
збільшує ефективність реабілітації дітей з дисплазією 
кульшового суглоба від трьох місяців до року.

Подальші дослідження плануємо провести в 
напрямку впровадження спеціальних вправ зі строгим 
обліком вікової періодизації дітей.
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Таблиця 2
Середні результати повторного обстеження

Показники Контрольна група, 
M±m

Експериментальна група, 
M±m P

Амплітуда відведення стегна, º 81,00±1,16 86,63±0,75 <0,05
Асиметрія сідничних складок,

см 0,09±0,07 0±0 >0,05

Ацетабулярний кут, по Хильген-
рейнеру, º 33,5±0,34 29,5±0,6 <0,05
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Streszczenie. Celem podjętych badań jest próba określenia roli szkoły w kształtowaniu zainteresowań młodzieży turystyką górską na podstawie 
opinii uczniów wrocławskich szkół średnich. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: Jakie postawy najczęściej prezentują uczniowie 
szkół średnich wobec turystyki górskiej? Czy szkoła jest środowiskiem przygotowującym młodzież do uprawiania turystyki górskiej? Jakie walory 
edukacyjne niesie ze sobą uprawianie turystyki górskiej w Karkonoszach? Badania dowiodły, że prawie połowa (42%)  badanej młodzieży liceum w 
ciągu ostatniego roku nie była w Karkonoszach, górach odległych od miejsca zamieszkania uczniów zaledwie o ok.150 km. Zdaniem respondentów 
szkoła nie przekazuje wystarczającej  wiedzy na temat Karkonoszy ani też nie zachęca do turystyki górskiej poprzez organizację np. wycieczek 
szkolnych i rajdów. Oznacza to, ze szkoła nie przygotowuje odpowiednio uczniów do uprawiania turystyki górskiej.
Słowa kluczowe: turystyka górska, czas wolny, rekreacja, edukacja, młodzież.
Annotation. Bartusiak Irena, Nowak Agata, Romanowska-Tolloczko Anna. Educational aspects of practicing mountain tourism by youth. The 
aim of the conducted research is to try to defi ne a role of school in shaping mountain tourism interests among youth, according to opinions of Wrocław 
secondary schools’ pupils. There has been an answer searched for the following questions. What attitudes concerning mountain tourism pupils of Wro-
claw secondary schools usually have? Is school a good environment for preparing youth for practicing mountain tourism? What educational aspects 
does practicing mountain tourism in Giant Mountains carry? The research has proven that almost half of examined students (42%) from secondary 
schools has not been to Giant Mountains for the last year, only ca.150 km distant from their living place. According to respondents’ opinion, schools do 
not pass enough knowledge concerning Giant Mountains and does not encourage visiting them, by organizing school trips and fi eld trips, for example. 
It means school does not appropriately prepare pupils for practicing mountain tourism.
Keywords: mountain tourism, free time, leisure, education, youth.
Анотація. Бартущак Ірина, Новак Агата, Романовська-Толлочко Ганна. Освітні аспекти практики  гірського туризму у молоді. 
Метою прийнятих опитувань є спроба визначення ролі школи у формуванні інтересів молоді до занять гірським туризмом на основі думки 
учнів Вроцлавских середніх шкіл. В опитуванні знайшли відбиття наступні питання. Які позиції найчастіше ставлять учні середніх шкіл 
перед гірським туризмом? Чи є школа середовищем, що готовить молодь до занять гірським туризмом? Які освітні аспекти несе практика 
гірського туризму в Гігантських Горах? Дослідження показало, що майже половина (42%)  досліджуваної молоді протягом останнього року 
не була в Гігантських Горах і інших віддалених на 150 км. від місця перебування учнів горах. На думку респондентів, школа не передає 
достатнього  знання на тему Гігантських Гір і не заохочує відвідування їх через  організацію екскурсій і подорожей. Це означає, що школа, 
відповідно, не готовить учнів до практики гірського туризму. 
Ключові слова: гірський туризм, вільний час, рекреація, освіта, молодь.
Аннотация. Бартущак Ирина, Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна. Образовательные аспекты практики  горного туризма 
у молодежи. Целью принятых опросов является попытка определения роли школы в формировании интересов молодежи к занятиям гор-
ным туризмом на основе мнения учеников Вроцлавских средних школ. В опросе нашли отражение следующие вопросы. Какие позиции 
чаще всего ставят ученики средних школ перед горным туризмом? Является ли школа средой, готовящей молодежь к занятиям горным 
туризмом? Какие образовательные аспекты несет практика горного туризма в Гигантских Горах? Исследование показало, что почти по-
ловина (42%)  исследуемой молодежи на протяжении последнего года не была в Гигантских Горах и других отдаленных на 150 км. от 
места обитания учеников горах. По мнению респондентов, школа не передает достаточного  знания на тему Гигантских Гор и не поощряет 
посещение их через  организацию экскурсий и путешествий. Это означает, что школа, соответственно, не готовит учеников к практике 
горного туризма. 
Ключевые слова: горный туризм, свободное время, рекреация, образование, молодежь.
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Wprowadzenie
Współcześnie obserwuje się renesans rozwoju wie-

lu regionów kraju, które zaczęły rozkwitać pod względem 
gospodarczym, turystycznym i kulturalnym. Coraz więcej 
osób ma świadomość, w jakim regionie żyje, a edukacja 
regionalna, która  pojawiła się w szkołach może stanowić 
wspaniałe antidotum przeciwko zlewaniu się wielu kultur. 
Zdaniem S.Taboł [1] nauka o najbliższym środowisku po-
winna być odkrywaniem swoich korzeni, powinna umoż-
liwić nabycie kulturowej tożsamości, jak też umożliwić 
człowiekowi bycie obywatelem kraju i obywatelem świa-
ta. Dotyczy ona takich płaszczyzn jak: historia i polityka 
regionu, kultura – obyczaje, tradycje, zwyczaje, folklor, 
język, środowisko naturalne – ekologia, przyroda, geogra-
fi a, gospodarka i ekonomia własnej miejscowości. Dlate-
go tak ważne jest, by programy nauczania szkół wszyst-
kich szczebli szeroko uwzględniały tematykę regionalną. 
Wiele wartości, które stara się wpajać szkoła swoim ucz-
niom można pełniej rozwijać w warunkach odmiennych 
od tych, które określają codzienne życie, tj. kiedy wysiłek 
fi zyczny połączony jest z refl eksją, obserwacją zjawisk 
przyrodniczych przy jednoczesnym wypracowaniu umie-
jętności właściwego wysiłku fi zycznego [1]. 

Zgodnie z powyższą tezą poznanie regionu jest 
najpełniejsze wówczas, gdy można osobiście zobaczyć 
i zwiedzić dane miejsce. Dlatego tak ważna w życiu 
współczesnego człowieka wydaje się być turystyka kwa-

lifi kowana, np. turystyka górska, bo jej celem jest nie tyl-
ko wypoczynek, doskonalenie sprawności, wydolności i 
zdrowia, ale również wszechstronne poznanie najbliższe-
go regionu i kraju. 

Turystyka górska jako jedna z form spędzania cza-
su wolnego młodzieży szkolnej

Turystyka górska, jako jedna z ciekawszych form 
aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież 
uczącą się  jest,  jak twierdzi W. Gaworecki [2],  także 
nośnikiem pewnych wartości społecznych, może zatem 
stanowić element wychowania: 

- fi zycznego, które powoduje zmiany cielesno-
fi zyczne i psychomotoryczne, 

- społecznego, które ułatwia i przyspiesza socja-
lizację,

- zdrowotnego, które wdraża człowieka do ochro-
ny zdrowia fi zycznego i psychicznego oraz jego dosko-
nalenia,

- politechnicznego, które umożliwia przyswojenie 
kultury technicznej, czyli umiejętności kompetentnego i 
efektywnego wykorzystania sprzętu turystycznego i urzą-
dzeń zgodnie z ich instrukcją oraz funkcją, przy jedno-
czesnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa własnego 
i innych,

- estetycznego, które kształtuje wrażliwość na 
piękno przyrody i dzieł ludzkich,

- moralnego, które pomaga w przyswajaniu umie-
jętności podporządkowania własnego postępowania do-
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bru zbiorowemu i zaspakajania potrzeb własnych w har-
monii z interesem ogółu,

- resocjalizującego, czyli zapobiega ujemnym 
wpływom wychowawczym lub koryguje je [2].

Turystykę górską uprawiać można indywidualnie i 
zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych, 
niekiedy w połączeniu z elementami współzawodnictwa. 
Podstawowymi formami działalności turystyczno-krajo-
znawczej, w których bierze udział młodzież ucząca się wg 
T. Wolańskiej [3] są:

a) wycieczki lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkol-
ne,

b) imprezy krajoznawczo-turystyczne, zloty, obo-
zy wędrowne, rajdy, turnieje,

c) wakacyjne wielodniowe wędrówki,
d) kolonie, obozy, zimowiska.
Autorka zwraca uwagę, że działalność turystyczno

-krajoznawcza dzieci i młodzieży szkolnej obejmuje rów-
nież udział uczniów w:

-  pracy szkolnych kół i klubów krajoznawczo-tu-
rystycznych i organizacjach społecznych prowadzących 
itp. działalność turystyczną,

-  pracy różnych kół i klubów zainteresowań, któ-
rych działalność bardzo często zawiera elementy krajo-
znawczo-turystyczne, itp. wycieczki biologów, geogra-
fów, kolekcjonerów pamiątek turystycznych [3].

Turystyka, wzbogacona działalnością krajoznaw-
czą sprzyja efektywniejszemu wchłanianiu wiedzy przez 
uczącą się młodzież. Uczniowie chętnie uczestniczą w 
wycieczkach, obozach i wszelkiego rodzaju wczasach tu-
rystycznych, a proces nauczania i wychowania prowadzo-
ny z wykorzystaniem wymienionych form krajoznawczo-
turystycznych jest akceptowany przez dzieci i młodzież. 

Nowocześnie rozumiany system rozwijania krajo-
znawstwa i turystyki w szkole polega na krzewieniu tej 
działalności zarówno w pracy lekcyjnej, w ramach wy-
cieczek przedmiotowych, jak i w czasie wolnym ucznia, 
na wycieczkach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na wy-
cieczkach turystyczno-krajoznawczych, obozach, zimo-
wiskach itp. Wydaje się, że dogodnym miejscem do tego 
typu działań jest środowisko górskie, które jest bardzo 
atrakcyjne turystycznie. Z całą pewnością do takich tere-
nów zaliczają się także Karkonosze. 

Rodzaje potrzeb i motywy podejmowania rekrea-
cyjnej działalności ruchowej

Potrzeba aktywności ruchowej stanowi jedno z 
podstawowych źródeł naszych zainteresowań oraz moty-
wacji do wszelkiej działalności z obszaru kultury fi zycz-
nej, jak turystyka, rekreacja, sport [3].Okazuje się, że ten-
dencje do współzawodnictwa, rywalizacji, podobnie jak 
dążenie do sukcesu oraz zdobycia prestiżu w środowisku 
społecznym, stanowi jeden z najsilniej funkcjonujących 
motywów działania człowieka. Równie ważnymi moty-
wami skłaniającymi do podejmowania aktywności rekre-
acyjnej jest motywacja oparta na potrzebie przynależności 
do grupy społecznej oraz potrzeba zdobywania wiedzy i 
rozumienia tego, co nas otacza, zarówno w sensie przy-
rodniczym, jak i w sensie społecznym, co stanowi źródło 
naszego rozwoju i postępu. Do najczęściej występujących 
motywów generujących zachowania turystyczne człowie-
ka zaliczamy: motyw wypoczynkowy, poznawczy, reli-

gijny, zmian oraz służbowy [3].
Bariery podejmowania rekreacyjnej działaności 

ruchowej
Nie wszyscy potrafi ą w pełni uczestniczyć w re-

kreacji. Dla wielu ludzi istnieje mnóstwo przeszkód, 
które uniemożliwiają im właściwe korzystanie w czasie 
wolnym z dostępnych zajęć ruchowych. W literaturze 
naukowej pod pojęciem barier należy rozumieć zespół 
czynników, które powstrzymują ludzi od aktywnego wy-
poczynku ruchowego, utrudniają go bądź uniemożliwiają 
[4]. Podstawowe bariery rekreacji to:

1. bariera poznawcza (poziom wiedzy, stan upo-
wszechnienia wiedzy, społeczna recepcja wiedzy),

2. bariera psychologiczna (nietrwałe motywacje, 
małe aspiracje, brak lub niedorozwój potrzeb, lęk przed 
ośmieszeniem),

3. bariera kulturowa (historyczne wzorce zacho-
wań w społeczeństwie, brak tradycji aktywnego spędza-
nia czasu wolnego, negatywne postawy wobec kultury 
fi zycznej),

4. bariera ekonomiczna (niski poziom warunków 
życia, wzrost kosztów usług sportowych i turystycznych, 
wzrost cen sprzętu rekreacyjno-sportowego i turystyczne-
go),

5. bariera ideologiczna (uznanie sportu wyczy-
nowego za najważniejszą część kultury fi zycznej, próba 
pogodzenia różniących się modeli wypoczynku kon-
sumpcyjnego, trudności organizacyjno-materialne, niski 
prestiż zawodowy specjalisty rekreacji) [4].

Turystyka górska stała się bardzo popularna, jednak 
należy zwrócić uwagę, że nie dla wszystkich jest dostępna 
w takim samym stopniu. Wiele osób nie ma możliwości 
odwiedzania swoich ulubionych miejsc, ze względu na 
istniejące, wymienione powyżej bariery, które utrudniają 
a często uniemożliwiają działalność turystyczną.

Wychowanie do rekreacji i turystyki
Zdaniem A.Dąbrowskiego [5] wychowanie do re-

kreacji ruchowej rozumiane jako świadomy proces roz-
woju fi zycznego, umysłowego, estetycznego i moralnego 
jednostki może być programem alternatywnym dla każdej 
szkoły, na każdym poziomie edukacji. Jego uniwersalne 
wartości mogą by adresowane do nauczycieli, uczniów i 
rodziców [5]. Szczegółowe zadania wychowania do re-
kreacji ruchowej i turystyki T. Fąk [6] określa następu-
jąco:  

1. rozbudzanie zainteresowań aktywnością rucho-
wą,

2. rozbudzanie potrzeb aktywności ruchowej,
3. motywowanie do stosowania rekreacji rucho-

wej,
4. uświadamianie wartości rekreacji ruchowej,
5. zapoznanie z różnorodnością form rekreacji ru-

chowej,
6. rozwijanie umiejętności ruchowych,
7. nauczanie organizacji indywidualnego wyboru 

form rekreacji ruchowej [6].
Edukacja w zakresie rekreacji może być realizo-

wana z uwzględnieniem zasad: 
- permanentnego kształtowania świadomości, po-

trzeb i nawyków jednostki dotyczących właściwego wy-
korzystania czasu wolnego,
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- integrowania działalności wychowawczej zwią-
zanej z aktywnością rekreacyjną poprzez wszystkie kręgi 
oddziaływania, tj. rodzinę, szkołę, organizacje społeczne, 
zakłady pracy, ośrodki wypoczynkowe i środki masowe-
go przekazu [7].

Znane są też metody, które służą wychowaniu do 
rekreacji. Pokazują one przykłady pożytecznego dla jed-
nostki i dla społeczeństwa zachowania i działania w cza-
sie wolnym [8].

 Szczególne znaczenie w edukacji w zakresie re-
kreacji odgrywa :

- doskonalenie umiejętności obserwacji oraz oce-
ny zjawisk i obiektów,

- nabywanie umiejętności współżycia z grupą,
- wyrobienie umiejętności dokonywania właści-

wych wyborów, co do sposobu aktywnego wypoczynku 
[7].

Społeczeństwo edukuje się już od najmłodszych 
lat , co powinno sugerować, ze obowiązek wychowania 
rekreacyjnego ciąży przede wszystkim na instytucji jaką 
jest szkoła. 

Rola środowiska wychowawczego w kształtowa-
niu zainteresowań i nawyków rekreacyjnych dzieci i mło-
dzieży

Rekreacja i turystyka we współczesnej szkole ja-
wią się jako dynamicznie rozwijające się zjawiska, które 
znajdują odzwierciedlenie w różnych sferach życia dzieci 
i młodzieży tj.: społecznej, psychologicznej, kulturowej i 
przestrzennej. Dzięki temu spełniają one określone funk-
cje, które wzajemnie się przenikają. Najważniejsze z nich 
to: funkcja wychowawcza, kształcąca, wypoczynkowa, 
zdrowotna [9]

Na szczególną uwagę zasługują także podejmowa-
ne w ramach turystyki i rekreacji różne zadania na rzecz 
dzieci i młodzieży takie jak:

- profi laktyka i wzmacnianie potencjału biologicz-
nego,

- edukacja,
- kształtowanie charakteru,
- socjalizacja i uspołecznienie.
W kształtowaniu postaw wobec rekreacji i tury-

styki oraz krzewieniu wzorów zachowań rekreacyjno-
turystycznych, które nie niosą ze sobą negatywnych skut-
ków, szczególna rolę odgrywa dziedzina animacji, którą 
T. Wolańska [10] defi niuje jako kierowanie ludźmi w ich 
czasie wolnym przez włączanie ich do bezpośredniej ak-
tywności. Animacja zaś według S. Toczek-Werner [9] w 
bezpośrednim oddziaływaniu na postawę człowieka wy-
korzystuje różne metody, w tym m.in.:

- metodę pozytywnej argumentacji zdrowotnej. 
Jest ona skuteczniejsza od argumentacji negatywnej, po-
lega na ukazywaniu pozytywnych dla zdrowia skutków 
pewnych form rekreacji ruchowej i turystyki,

- metodę argumentacji hedonistycznej, która pole-
ga na ukazywaniu i podkreślaniu „efektów przyjemnoś-
ciowych” rekreacji ruchowej i turystyki. Metoda ta stara 
się ukazać, że aktywność fi zyczna może być ciekawą 
zabawą, okazją do poznania nowych ludzi, przeżycia ra-
dości,

- metodę przeżycia współuczestniczącego. Jest to 
bardzo skuteczna metoda, której stosowanie polega na 

doprowadzeniu odbiorcy do sytuacji jego bezpośredniego 
uczestnictwa. Zdobyte tą drogą doświadczenia są przez 
jednostkę oceniane i kształtują jego plany i dalsze zamie-
rzenia,

- metodę naśladownictwa. Metoda ta polega na 
prezentacji określonej postawy lub konkretnych zacho-
wań rekreacyjno-turystycznych przez osobę, która uwa-
żana jest za autorytet [9].

Materiał i metody badań
Celem podjętych badań jest próba określenia roli 

szkoły w kształtowaniu
zainteresowań młodzieży turystyką górską na pod-

stawie opinii uczniów wrocławskich szkól średnich.
Główny problem badawczy brzmi: Jakie postawy 

prezentują najczęściej uczniowie szkół średnich wobec 
turystyki górskiej?

Dodatkowo zostały określone zadania szczegóło-
we:

1. Jakie czynniki decydują o rodzaju prezentowa-
nych postaw młodzieży wobec turystyki górskiej?

2. Czy szkoła jest środowiskiem przygotowującym 
młodzież do uprawiania turystyki górskiej?

3. Jakie walory edukacyjne niesie ze sobą upra-
wianie turystyki górskiej w Karkonoszach?

Na podstawie przyjętych problemów badawczych 
oraz zadań szczegółowych zostały wysunięte następujące 
hipotezy:

Uczniowie szkół średnich charakteryzują się 
umiarkowanym zainteresowaniem uprawiania turysty-
ki górskiej. Preferują odmienny sposób spędzania czasu 
wolnego (komputer, telewizja, spotkania ze znajomymi 
itp.).

1. Decydującą rolę w  rodzaju prezentowanych po-
staw młodzieży wobec turystyki górskiej odgrywa przede 
wszystkim budżet czasu wolnego pozostający po wypeł-
nieniu wszystkich obowiązków szkolnych i domowych, 
ilość funduszy przeznaczonych do własnej dyspozycji, 
a także odległość miejsca zamieszkania od regionu tury-
stycznego.

2. Szkoła nie jest środowiskiem przygotowującym 
odpowiednio młodzież do uprawiania turystyki górskiej

3. Głównymi walorami edukacyjnymi wynika-
jącymi z uprawiania turystyki górskiej jest możliwość 
poznania najbliższego regionu, jego historii, zabytków 
i przyrody. Poza tym turystyka górska rozwija wiedzę o 
poruszaniu się w terenie oraz zaspokaja podstawową po-
trzebę ruchu i aktywności ruchowej niezbędnej do funk-
cjonowania organizmu.

Badania obejmujące 100 uczniów (57 chłopców i 
43 dziewczyny) w wieku 17-18 lat, zostały przeprowa-
dzone we Wrocławiu w dwóch wybranych losowo liceach 
– Liceum Profi lowane nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcą-
ce nr 3 im. Adama Mickiewicza [11].

Analiza wyników badań
Turystyczna aktywność młodzieży w karkonoszach
Analizując wyniki badań empirycznych pod 

względem częstotliwości przyjazdów młodzieży licealnej 
w ciągu ostatniego roku w Karkonosze, okazało się, że 
najwięcej uczniów obu liceów odpowiedziało, że w gó-
rach tych nie byli wcale (42% negatywnych odpowiedzi). 
Jeden bądź dwa razy w Karkonoszach było zaledwie 22% 
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respondentów. Kilka razy w ciągu roku wędruje po gó-
rach od 8% do 10% badanej populacji. Natomiast 18% 
młodzieży nie potrafi ło określić liczby przyjazdów w 
Karkonosze w ostatnim czasie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Karkonosze 
należące do pasma Sudetów, jednych z najciekawszych 
gór w Europie z najwyższym szczytem Śnieżką (1603 m 
npm), znajdują się zaledwie ok. 150 km od Wrocławia. 

Przeprowadzone badania miały także na celu 
ukazanie preferencji licealistów dotyczących wyboru 
najatrakcyjniejszej poru roku do uprawiania turystyki 
górskiej w Karkonoszach. Prawie połowa ankietowanych 
uznała, ze najprzyjemniej wędruje się po górach latem 
(48%). Wiele osób dociera w Karkonosze także zimą 
(27% odpowiedzi). Jesienią i wiosną po górach wędruje 
ponad 20% uczniów  obu liceów (wiosna 23%, jesień 
21%).

Podstawową formą aktywności turystycznej, którą 
zajmuje się młodzież przebywająca w Karkonoszach 

jest piesza wędrówka. Zajmuje się nią prawie połowa 
badanych uczniów (47%). Kolarstwo górskie jest 
popularne wśród  9 % badanych, 13% w górach uprawia 
narciarstwo, wspinaczkę bądź fotografuje przyrodę.

Edukacyjne walory turystyki górskiej w ocenie 
uczniów liceum

Jedno z zawartych pytań w ankiecie dotyczyło mo-
tywów, jakimi kieruje się młodzież licealna uczestnicząca 
w turystyce górskiej w Karkonoszach. Najważniejszym 
z motywów wskazanych przez respondentów okazała się 
chęć zabawy (36%), ale także potrzeba obcowania z przy-
rodą (32%) oraz poznanie nowych miejsc (29%). Wielu 
uczniów przyjeżdża w Karkonosze by uprawiać sport, 
uwolnić się od szkolnych i domowych obowiązków oraz 
by przeżyć przygodę i podjąć ryzyko (po 24% odpowie-
dzi). Prawie co piąty uczeń jedzie w góry by poprawić 
swój stan zdrowia, 15% chce poznać nowych ludzi, 12% 
by zobaczyć zabytki regionu Karkonoszy. Co dziesiąty 
uczeń liceum lubi uprawiać turystykę górską, bo dzięki 

Rys.1. Częstotliwość przyjazdów w Karkonosze młodzieży licealnej w ciągu ostatniego roku ( źródło [11]).

Rys.2. Preferowane przez młodzież licealną pory roku do uprawiania turystyki górskiej ( źródło [11]).

wiosna zimajesieńlato

re
sp

on
de

nc
i w

 %
re

sp
on

de
nc

i w
 %

60

50

40

30

20

10

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1-2 razy 3-4 razy 5 i wieceję nie bylem/am
ani razu

trudno
powiedzić

22

8
10

42

18

23

48

21

27



168

temu może uwolnić się spod kontroli rodziców. 
Należałoby określić jakie przeszkody uniemożli-

wiają uczniom obu liceów przyjazd w Karkonosze. Ana-
liza wyników badań wykazała, że istotnym powodem 
ograniczającym możliwość uprawiania przez młodzież 
licealną  turystyki górskiej są niewielkie zasoby ich czasu 
wolnego. Okazało się, że znaczne obciążenie nauką  po-
ważnie uszczupla w ciągu dnia budżet  czasu wolnego 
uczniów. Równie poważnym utrudnieniem dla młodych 
ludzi okazały się zbyt skromne własne fundusze. Takie 
odpowiedzi pojawiły się u ponad 40% badanych. Dostęp 
do gór utrudnia w ocenie badanej młodzieży także brak 
odpowiedniego sprzętu sportowo-turystycznego oraz 
brak zgody rodziców (14%).

W badaniach starano się także ukazać jak młodzi 
ludzie oceniają stan swojej wiedzy o pobliskim rejonie 
górskim? Wyniki wskazują na bardzo niepokojące zjawi-
sko, ponieważ tylko 15% badanych ocenia swoją wiedzę 
pozytywnie, 32% twierdzi, ze nie jest w stanie obiektyw-
nie ocenić swoich informacji dotyczących Karkonoszy, 

natomiast ponad połowa (53%) uczniów przyznaje, że nie 
posiada wystarczającej wiedzy na temat Karkonoszy.

Rola szkoły w rozwijaniu zainteresowań uczniów 
turystyką górską

Ponad połowa badanych uczniów (56%) uważa, 
że szkoła nie przekazuje odpowiedniej wiedzy na temat 
Karkonoszy. Zdaniem respondentów, jeżeli już takie in-
formacje się pojawiają, to przede wszystkim na lekcjach 
geografi i i biologii. Głównym źródłem wiedzy dla mło-
dych uczniów jest Internet  (38%). Natomiast 27% mło-
dzieży licealnej twierdzi, że o wszystkich atrakcjach tury-
stycznych, zabytkach i przyrodzie dowiaduje się podczas 
własnych, samodzielnie zorganizowanych wędrówkach. 
W równym stopniu (po 26% odpowiedzi) uczniowie  
czerpią wiedzę na temat Karkonoszy ze szkoły i telewizji.  
Zaledwie co czwarty ankietowany uzyskuje potrzebne na 
ten temat informacje z domu rodzinnego. Co piąty uczeń 
czyta specjalistyczne książki i przewodniki, natomiast 5% 
uczniów uznaje, że głównym źródłem informacji są dla 
nich znajomi i przyjaciele.

Rys.3. Ocena wiedzy respondentów dotycząca Karkonoszy ( źródło [11]).

Rys.4. Źródła wiedzy młodzieży licealnej o Karkonoszach ( źródło [11]).
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Znamienne są także wyniki badań dotyczące or-
ganizatorów wyjazdu turystycznego w Karkonosze – to 
zdaniem respondentów przede wszystkim grupa przyja-
ciół (41%). Bardzo często uczniowie wyjeżdżają razem 
ze swoja rodziną (32%). Tylko 11% uczniów korzysta z 
usług biura podróży lub uczestniczy w wyjazdach organi-
zowanych przez kościół. Niewielka grupa (7%  badanych) 
wyjeżdża razem z klubami sportowymi lub innymi orga-
nizacjami młodzieżowymi i społecznymi. Gdy spytano 
respondentów czy kiedykolwiek szkoła organizowała im 
wyjazd turystyczny w Karkonosze np. rajdy, wycieczki 
szkolne aż 84% uczniów odpowiedziało negatywnie.

Wnioski
Najliczniejszą grupę badanych stanowili uczniowie, • 
którzy w ciągu ostatniego roku ani razu nie odwiedzi-
li Karkonoszy, co świadczy o niewielkim zaintereso-
waniu respondentów turystyką górską. Wśród tych, 
którzy odwiedzili góry, największą grupę stanowili 
uczniowie odwiedzający sporadycznie Karkonosze, 
zaledwie 1-2 razy w ciągu roku.
Ulubioną porą roku, sprzyjającą uprawianiu turystyki • 
górskiej w ocenie młodych ludzi, jest lato  i zima, na-
tomiast najmniej odpowiednią porą jest ich zdaniem 
jesień .
Najważniejszym motywem skłaniającym licealistów • 
do przyjazdu w Karkonosze okazała się potrzeba 
przeżycia dobrej zabawy oraz możliwość obcowania 
z przyrodą. Popularnym motywem jest także chęć 
poznania nowego miejsca, przeżycia przygody i po-
dejmowania ryzyka a także okazja do uwolnienia się 
od szkolnych i domowych obowiązków oraz potrze-
ba uprawiania sportu (narty, snowboard, kolarstwo, 
wspinaczka).
Podstawową przeszkodą uniemożliwiającą badanym • 
respondentom przyjazd w Karkonosze jest przede 
wszystkim obciążenie nauką, a co za tym idzie defi cyt 
czasu wolnego oraz brak odpowiednich funduszy.

Młodzi ludzie bardzo krytycznie oceniają swoje • 
wiadomości na temat turystyki górskiej w Karkono-
szach
Ponad połowa badanych uczniów uważa, że szkoła • 
nie przekazuje wystarczającej wiedzy na temat Kar-
konoszy. Jeżeli już takie informacje się pojawiają to 
głównie na lekcjach geografi i i biologii.
Głównym źródłem wiedzy o Karkonoszach dla licea-• 
listów jest Internet oraz doświadczenia wyniesione z 
własnych wędrówek po górach.
Większość badanych respondentów stwierdziła, że • 
nie miała nigdy okazji uczestniczyć w turystyce gór-
skiej, ponieważ szkoła nie stwarzała takich możliwo-
ści np. poprzez organizację wycieczek lub rajdów w 
Karkonosze. 
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Adnotacja. Wiktor Bołoban, Waldemar Wiśniowski, Roman Gruszkiewicz, Paweł Wiśniowski, Bartłomiej Piróg. W artykule zaprezentowano 
analizę struktury programów startowych w indywidualnych skokach na trampolinie kobiet i mężczyzn, medalistów IO 2004 i IO 2008. Rozpatrzono 
i porównano czasy i trudności wykonanych skoków, a także ilość stopni w obrotach saltowych w skokach na trampolinie. Przedstawiono wysoki 
poziom przygotowania technicznego sportowców. 
Słowa kluczowe: Igrzyska Olimpijskie, skoki na trampolinie, programy zawodów fi nałowych, czas i trudność wykonanych ćwiczeń, ilość stopni w 
obrotach saltowych, przygotowanie techniczne, medalistki i medaliści zawodów. 
Анотація. Болобан Віктор, Вишниовськи Вальдемар, Грушкевич Роман, Вишниовськи Павло, Пируг Бартломей. Структура зма-
гальних програм в індивідуальних стрибках на батуті жінок і чоловіків медалістів Олімпійських Ігор в Афінах 2004 і Пекіні 2008 
років. У статті представлений аналіз структури змагальних програм в індивідуальних стрибках на батуті чоловіків і жінок, медалістів ОІ 
2004 і ОІ 2008. Розглянуто й зрівняно час і труднощі виконаних стрибків, а також обертання й повороти (у градусах) у стрибках. Показано 
високий рівень технічної підготовки спортсменів. Наведено аналіз відеофільмів виконання вправ провідними спортсменами. Наведено 
індивідуальні показники виконання вправ призерами Олімпійських ігор.
Ключові слова: Олімпійські Ігри, стрибки на батуті, програми фінальних змагань, час і труднощі виконаних вправ; обертання, повороти 
тіла (у градусах), технічна підготовка, медалістки й медалісти змагань. 
Аннотация. Болобан Виктор, Вишниовски Вальдемар, Грушкевич Роман, Вишниовски Павел, Пируг Бартломей. Структура сорев-
новательных программ в индивидуальных прыжках на батуте женщин и мужчин медалистов Олимпийских Игр в Афинах 2004 и 
Пекине 2008 годов. В статье представлен анализ структуры соревновательных программ в индивидуальных прыжках на батуте мужчин и 
женщин, медалистов ОИ 2004 и ОИ 2008. Рассмотрены и сравнены время и трудность выполненных прыжков, а также вращения и поворо-
ты (в градусах) в прыжках. Показан высокий уровень технической подготовки спортсменов. Приведен анализ видеофильмов выполнения 
упражнений ведущими спортсменами. Приведены индивидуальные показатели выполнения упражнений призерами Олимпийских игр.
Ключевые слова: Олимпийские Игры, прыжки на батуте, программы финальных соревнований, время и трудность выполненных упраж-
нений; вращения, повороты тела (в градусах), техническая подготовка, медалистки и медалисты соревнований. 
Annotation. Boloban Wiktor, Wisniowski Waldemar, Gruszkiewicz Roman, Wisniowski Paweł, Pirog Bartlomiej. The structure of the start-
ing programmes in the individual trampoline jumping of female and male medallists of the Olympics held in Athena in 2004 and in Peking 
in 2008. The article presents an analysis of the structure of the starting programmes in the individual trampoline jumping of females and males, the 
medallists of the Olympics 2004 and 2008. It examines and compares the duration and the degrees of diffi culty of the performed jumps as well as 
the rotations (the number of degrees in the somersault rotations)in the jumps. The article presents the high quality of the Olympic athletes’ technical 
preparation. The analysis of videofi lms of execution of exercises is reduced by conducting sportsmen. Individual parameters of execution of exercises 
are reduced by prize-winners of Olympic plays.
Key words: Olympics, trampoline jumping, the programmes of the fi nal competition, the duration and degree of diffi culty of the performed jumps, 
rotations, body rotations (the number of degrees of the somersault rotations), technical preparation, medallists.
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Wstęp
Skoki na trampolinie-olimpijska dyscyplina od 

2000 roku. Jest sportem międzynarodowym niemal pięć-
dziesiąt lat. Pierwsze i drugie mistrzostwa świata odbyły 
się w Londynie w 1964 i 1965 latach. Z każdym rokiem 
rośnie trudność programów zawodów, powstają współ-
czesne wymogi co do techniki sportowej, kompozycji 
układów ćwiczeń wykonywanych przez sportowców. 
W trenerskich laboratoriach narodziła się metoda oceny 
skoków na trampolinie poprzez pomiar czasu (wysokość 
amplitudy wykonanego skoku). W idealnej formie, jeden 
skok- ćwiczenie powinien trwać 2,0 sekundy, dziesięć 
skoków-ćwiczeń – 20 sekund. Niestety, tak bywa bar-
dzo rzadko. Długi czas wykonania skoków świadczy o 
ich wysokości. Jest to dobra metoda do podwyższenia 
trudności pojedynczych ćwiczeń oraz układów i jest spe-
cjalnym testem technicznego i funkcjonalnego przygoto-
wania zawodników. Struktura czasowa skoków na tram-
polinie jest bardzo skuteczną częścią techniki sportowej 
zawodnika, wzbogaca programy treningowe i startowe 
(struktura rzeczowa) , podwyższa piękno olimpijskiej 
dyscypliny sportowej. 

Są trenerzy, naukowcy i zawodnicy, którzy wnoszą 
efektywne propozycje udoskonalające techniczne przygo-
towania sportowców. Znany trener i naukowiec Daniłow 
(1978, 1983) do oceny techniki sportowej skoków na 
trampolinie zaproponował wydzielenie w każdym ćwi-
czeniu umownych nazw: „salto początek”, „ fi gura”, „sal-

to koniec” i na podstawie ich biomechanicznych wskaźni-
ków dokonywać analizy fazowej struktury ćwiczenia. 

Po raz pierwszy zaprezentowano nowe nauko-
we fakty skutecznej oceny techniki sportowej ćwiczeń 
gimnastycznych i akrobatycznych z pozycji odkrytych 
kluczowych (węzłowych) elementów techniki sporto-
wej takich jak: poza rozruchowa (пусковая поза тела), 
multiplikacja póz, poza końcowa - charakterystyczna dla 
stabilnego lądowania lub przejścia do pozy rozruchowej 
następnego ćwiczenia (Bołoban, Birjuk 1978,1979), słu-
żących jako podstawa do opracowania pedagogicznych 
technologii nauczania ćwiczeń ze złożoną koordynacyjnie 
strukturą ruchów. W późniejszym czasie (Bołoban 1988,; 
Sadowski, Bołoban, Wiśniowski, Mastalerz, Niźnikowski 
2005; Садовски, Болобан, Нижниковски, Масталеж, 
Вишниовски 2007 ) potwierdzili skuteczność oceny 
techniki sportowej i opracowania algorytmów nauczania 
ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych z wykorzysta-
niem wskaźników węzłowych elementów techniki spor-
towej ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych na pod-
stawie wideo komputerowego programu analizy ruchów 
APAS 2000. Autorzy: Czaplicki, Wiśniowski (1998), Cza-
plicki, Wiśniowski (2001) W.Czaplicki, Łojek, Wiśniow-
ski (2002) piszą, że w trakcie ćwiczenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe przygotowania do wy-
konania poprawnego wyjścia z siatki trampoliny. Propo-
nują wykorzystanie czasowych charakterystyk do analizy 
technicznej skoków na batucie. Profesor Bołoban (2006) 
proponuje dokonanie oceny funkcjonalnego stanu układu 
przedsionkowego sportowców, który wpływa na jakość 
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sterowania ruchami oraz na technikę sportową skoczków 
na trampolinie na podstawie pomiaru, analizy i oceny 
ilości stopni w obrotach wykonanych salt. np. zawodnik 
wykonał na trampolinie układ składający się z trzech ćwi-
czeń: salto kuczne-salto proste-salto śruba. Ilość stopni w 
obrotach równa się 1440°. Jak to obliczono? Salto kuczne 
(obrót wokół frontalnej osi jest równy 360°), salto proste ( 
obrót wokół frontalnej osi - 360°), salto śruba ( 360° - sal-
to proste i 360° – salto śruba, obrót wokół podłużnej osi 
ciała, razem 720°). Suma: salto kuczne 360°+ salto pro-
ste 360°+ salto śruba 720° = 1440°. Zawodnik wykonu-
je w procesie treningowym, lub zawodów większą ilość 
ćwiczeń, więcej układów. Ma bardzo wielką kumulacją 
obciążeń obrotowych na sensorowy układ przedsionko-
wy, a to, z kolei, może negatywnie wpływać na technikę 
sportową zawodnika. Uwagi do tego parametru ze strony 
trenera i sportowca są słusznie. 

Skoki na trampolinie wykonywane są w układzie 
składającym się z dziesięciu ćwiczeń. Np., układ fi nało-
wy, który wykonał na IO 2008 zawodnik Lu Chunlong 
(CHN): potrójne salto łamane w przód z pół śruby w trze-
cim salcie – potrójne salto w tył w zgrupowaniu z pół śru-
by w pierwszym i pół śruby w trzecim salcie – potrójne 
salto w zgrupowaniu w przód z pół śrubą w trzecim salcie 
– podwójne salto łamane w tył w pierwszym i w drugim 
salcie pół śruby – podwójne salto proste w przód w pierw-
szym salcie śruba w drugim półtorej śruby – podwójne 
salto proste w tył w pierwszym salcie półtorej śruby i 
drugim pół śruby – podwójne salto proste w przód śruba 
w pierwszym pół śruby w drugim salcie – podwójne sal-
to łamane w tył w pierwszym salcie pół śruby w drugim 
salcie półtorej śruby – podwójne salto łamane w przód 
półtorej śruby w drugim salcie – podwójne salto proste w 
tył z półtorej śruby w pierwszym i drugim salcie. Trud-
ność układu – 16,2 pkt. Czas wykonania układu -18,99 
sek. Ilość stopni w obrotach saltowych 13860° . 

Analiza układów ćwiczeń fi nalistów IO w Atenach 
(2004) i Pekinie(2008) w skokach na trampolinie kobiet i 
mężczyzn świadczy o wysokim ale indywidualnie różnym 
stopniu ich technicznego przygotowania tak z pozycji cza-
sowej, jak i życiowej. Czas wykonania każdego ćwiczenia 
z dziesięciu potrzebnych skoków i całego układu odkrywa 
możliwości oceny poziomu przygotowania technicznego 
sportowców (jakość wykonania węzłowych elementów 
techniki, trudność ćwiczeń, mistrzostwo wykonania) oraz 
ich funkcjonalną gotowość wykonania układu od począt-
ku do końca skutecznie, bez obniżenia czasu wykonania 
ćwiczeń, ich trudności i techniki sportowej. 

Celem pracy jest ocena struktury układów ćwi-
czeń w indywidualnych skokach na trampolinie kobiet i 
mężczyzn medalistów Igrzysk Olimpijskich w Atenach 
(2004) i Pekinie (2008). 

Materiał i metody badań 
Materiał badań stanowiły dane dotyczące kobit i 

mężczyzn medalistów IO 2004 i IO 2008 w indywidual-
nych skokach na trampolinie.

Medalistki IO 2004
1. Anna Dogonadze (GER) - I miejsce 
2. Karen Cockburn (CAN) – II miejsce 
3. Huan Shanshan (CHN) - III miejsce

Medalisci IO 2004
1. Yuri Nikitin(UKR)- I miejsce

2. Alexander Moskalenko(RUS) –II miejsce
3. Henrik Stehlik (GER)- III miejsce

Medalistki IO 2008 
1. He Wenna (CHN) - I miejsce
2. Karen Cockburn(CAN)- II miejsce
3. Ekaterina Khilko (UZB)- III miejsce 

Medalisci IO 2008
1. Lu Chulong (CHN)- I miejsce
2. Jason Barnett (CAN)- II miejsce

3. Dong Dong(CHN)- III miejce Metody badań. 
Metoda sondażu diagnostycznego i metoda oceny eksper-
tów mają na celu dokonanie oceny struktury czasowej i 
struktury życiowej układów ćwiczeń w indywidualnych 
skokach na trampolinie kobiet i mężczyzn fi nalistów IO 
2004 i IO 2008. Techniki badań. Video rejestracja ukła-
dów ćwiczeń skoków na trampolinie kobiet i mężczyzn 
fi nalistów IO 2004 i IO 2008. Analiza video- fi lmów (24 
kadry /sek.) odbyła się z uwzględnieniem (dokładnością) 
0,01 sek. każdego z dziesięciu skoków, każdego układu 
ćwiczeń, indywidualnie. Dolnym punktem orientacji od 
którego rozpoczyna się obliczenie odbicia jest poziom 
siatki, z której wykonuje skok sportowiec. Błąd pomiaru 
jest równy 2-3%. Video materiały, dostępne do analizy- z 
zawodów IO 2004 i IO 2008 oraz z www.youtube.pl. 

Techniki badań: porównania- analogie, analiza-
synteza struktury czasowej i struktury życiowej układów 
ćwiczeń w skokach na trampolinie kobiet i mężczyzn fi na-
listów IO 2004 i IO 2008 wykonane przez polską komisję 
sędziów sportowych klasy międzynarodowej ( 2 osoby) i 
klasy krajowej (1 osoba) w skokach na trampolinie.

Dysponowano danymi o czasach wykonania po-
szczególnych ćwiczeń i układów ćwiczeń fi nalistów IO 
2004 i IO 2008 oraz wyliczoną trudnością ćwiczeń i ukła-
dów, cyfrowymi oznaczeniami i tekstem wykonanych sko-
ków w układach. Wykonaliśmy tabele z czasów wykony-
wanych ćwiczeń, symbolicznych oznaczeń skoków oraz 
ich trudności. Przygotowaliśmy krzywe czasów indywi-
dualnych układów. Analizie poddano ćwiczenia i układy 
wszystkich fi nalistów, ale w artykule podajemy materiały 
kobiet medalistek i mężczyzn medalistów IO 2004 i IO 
2008. Istota tego postępowania - to znalezienie porówny-
walnych lub innych cech charakterystycznych dla wyczy-
nowych zawodników w skokach na trampolinie.

Wyniki badań
Analiza indywidualnych skoków na trampolinie ko-

biet medalistek IO 2004
Wykres krzywej czasów wykonanych ćwiczeń w 

układzie skoków na trampolinie przez fi nalistkę IO 2008 
Anną Dogonadze charakteryzuje się wysokim poziomem 
technicznego przygotowania ( rys 1). Różnica czasu wy-
konania skoku pierwszego 1,81 sek., a skokiem ostatnim 
1,61 sek. wyniosła 0,20 sek. świadczy o stabilnym, ale 
falistym wykonaniu układu. Uwzględniając falistość cza-
sów wykonanych dziesięciu skoków wydzielimy charak-
terystycznie ich wskaźniki. Pierwszy skok – potrójne salto 
łamane w przód z pół śrubą w ostatnim salcie (12001>), 
wykonany wysoko, w czasie 1,81sek. ( tab.1). Trudność 
skoku 1,8 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych 1260°. 
Poza rozruchowa (PR) w pierwszym skoku była wykona-
na technicznie prawidłowo (pionowa, usztywniono- sprę-
żysta poza ciała z ramionami w górę ), to dało możliwość 
wykonać technicznie lądowania i odbicia na drugie sal-
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to (811> ), też z prawidłowo wykonanej PR – czas dru-
giego skoku 1,75 sek. Trudność drugiego skoku 1,4 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 1080°. Lądowanie po 
drugim skoku było nie do końca udane- bliżej do skraju 
czerwonego prostokąta , z odbiciem na trzecie salto z PR 
lekko ugiętej w stawach biodrowych. Trzeci skok (803>) 
zawodniczka wykonała w przód i skos, bliżej do lewego 
skraju prostokąta. Czas 1,72 sek., trudność 1,5 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 1260°. Czwarty skok (831o) 
wykonany z lekko ugiętych nóg, z lekkim skłonem tuło-
wia w przód i odbiciem w przód w górę . Skok nie wy-
soki, ale długi – czas wykonania 1,74 sek., trudność -1,4 
pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych czwartego skoku 
jest równa 1440°. Długość skoku i czas jego wykonania 
daje możliwość zawodniczce dobrą orientację czasowo- 
przestrzenną przed i w czasie wykonania piątego skoku 
(803o), który trwał 1,76 sek. (drugi czas w układzie). To 
spowodowało w następnych skokach stabilizacją wyko-
nania węzłowych elementów techniki. Trudność piątego 
skoku 1,3 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych 1260°. 
Średnia czasu w drugim, trzecim, czwartym i piątym sko-
kach wyniosła 1,74 sek. Skoki wykonane z większą pręd-
kością, jednakże na niższej wysokości w porównaniu z 
pierwszym skokiem. Średnia trudność tej grupy skoków 
1,4 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych tej grupy sko-
ków- 5040°. Szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty skok. Ich 
czasy są zbliżone (1,67 sek.; 1,66 sek.; 1,67 sek.; 1,67 
sek.). Węzłowe elementy techniki, w pierwszej kolejności 
PR każdego skoku, odpowiadają przepisom zawodów, ale 
widoczne są ruchy zawodniczki w przód i w tył na siatce 
trampoliny w wyniku utrzymania podczas odbicia lekko 
ugiętego tułowia. Średnia czasów wykonania tych sko-
ków 1,67 sek. Trudność 1,2 pkt.; 1,5 pkt.; 1,2 pkt.; 1,3 pkt. 
Średnia trudność tej grupy skoków 1,3 pkt. Ilość stopni 
w obrotach saltowych szóstego, siódmego, ósmego, dzie-
wiątego skoku osiągnęła 3960°. Skoki wskazują na dal-
szą tendencją zwiększenia szybkości wykonania ćwiczeń, 
jednak na rys. 1 widoczne jest obniżenie czasów ich wy-

konania w porównywaniu z pierwszą częścią układu. Bar-
dzo złożona koordynacja ćwiczeń wpływa negatywnie na 
sterowanie ruchami w węzłowych elementach techniki. 
Dziesiąty skok (831/). Czas -1,61 sek.. Trudność-1,6 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 1440° (tab.1). 

Czas wykonania układu Anny Dogonadze17,06 
sek. 

Trudność układu 14,2 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych 11700°. 
Anna Dogonadze (GER) zajęła w indywidualnych 

skokach na trampolinie w fi nale IO 2004 - I miejsce.
Krzywa czasów wykonania indywidualnych sko-

ków na trampolinie Karen Cockburn (CAN) w fi nalie IO 
2004 jest falistą. Różnica czasu wykonania skoku pierw-
szego 1,93 sek., a skoku ostatniego 1,68 sek. wyniosła 
0,25 sek. ( różnica czasu wykonania skoku pierwszego 
1,93 sek, a skoku ósmego, mającego niższy czas w ukła-
dzie, 1,66 sek., wyniosła 0,27 sek.). Na podstawie analizy 
czasów wykonanych skoków wydzieliliśmy trzy ich wi-
doczne części. W pierwszej części cztery skoki (rys. 2). 
Skok potrójne salto łamane w przód z pół śrubą w trzecim 
salcie (12001>) wykonany w czasie 1,93 sek. Trudność 
1,8 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych 1260º (tab.2). 
Dobra poza rozruchowa (PR) w pierwszym skoku – pio-
nowe położenie ciała, widoczna jest jego sztywność, sprę-
żystość. Poza końcowa pierwszego skoku lekko ugięta w 
stawach biodrowych w przód. Poza końcowa pierwsze-
go skoku stała się podstawą PR drugiego skoku (813>) i 
była podstawą odbicia wykonanego z akcentem w przód 
w górę z lądowaniem na skraju prostokąta. Czas wykona-
nia drugiego skoku 1,8 sek. Trudność 1,6 pkt. Ilość stop-
ni w obrotach saltowych 1440º. W trzecim skoku (803>) 
zawodniczka obniżyła czas wykonania – 1,73 sek. Wy-
konała skok sterowany „pod siebie”. Trudność 1,5 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 1260º. Taka taktyka 
wykonania trzeciego skoku dała zawodniczce technicznie 
możliwości wykonania czwartego skoku (811>) wysoko, 
w centrum trampoliny – 1,84 sek. (drugi czas wykona-

Rys.1. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 Anny 
Dogonadze (GER), I miejsce.
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nia skoków w układzie). Trudność 1,4 pkt. Ilość stopni w 
obrotach saltowych 1080º. PR w czwartym skoku biome-
chanicznie prawidłowo ułożona. Poza końcowa ma także 
dobrą techniczną charakterystykę. Druga część krzywej 
czasów wykonania skoków w układzie - to skoki piąty 
(803o), szósty (831o), siódmy (821>).Czasy ich wykona-
nia, w porównaniu ze skokami wykonanymi w umownej 
pierwszej części układu, są obniżone (odpowiednio 1,73 
sek; 174 sek; 1,74 sek), tab. 2. Skoki wykonane stabil-
nie, mistrzowsko. Trudność 1,3 pkt; 1,4 pkt; 1,5 pkt. Ilość 
stopni w obrotach saltowych piątego skoku 1260º, szóste-
go -1440º, siódmiego- 1260º. Na rys. 2 wyraźnie widocz-
na jest umowna trzecia część czasów wykonania układu. 
Czasy wykonania skoków są niestabile. Obniżenie czasu 
wykonania ósmego skoku , naszym zdaniem, powiązane 
jest z niedostatecznie techniczną pozą końcową siódmego 
skoku. Ósmy skok (8>). Czas wykonania 1,66 sek. Skok 
wykonany bardzo szybko. Trudność 1,2 pkt. Ilość stopni 
w obrotach saltowych 720º. Ósmym skokiem Karen Co-
ckburn poszukiwała energię do wykonania następnych 
skoków. Po wykonaniu ósmego skoku zawodniczka skon-
centrowała uwagę na technice odbicia i dziewiąty skok 
(801>) miał czas 1,75 sek. Dziewiąty skok – podwójne 
salto łamane w przód w drugim salcie pół śruby – daje 
zawodniczce możliwość wykonania lądowania z dobrą 
orientacją w przestrzeni. Trudność 1,3 pkt. Ilość stopni 
w obrotach saltowych 900º. Zakończenie układu, to skok 
(831/ ) o trudności 1,6 pkt. Czas wykonania dziesiątego 
skoku 1,68 sek. Ilość stopni w obrotach saltowych 1440º. 
Ostatni skok zakwalifi kowaliśmy do ćwiczeń o bardzo 
złożonej koordynacyjnie strukturze ruchów. Trzy ostat-
nie niedostatecznie stabilnie skoki (naszym zdaniem) od-
zwierciedlają kumulację w układzie przedsionkowym ilo-
ści stopni w obrotach saltowych całego układu ćwiczeń. 

Czas wykonania układu 17,6 sek. 

Trudność układu 14,6 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych układu 11880º.
Karen Cockburn (CAN) w skokach indywidual-

nych na trampolinie zajęła w fi nale IO 2004 II miejsce.
Krzywa czasów wykonanych indywidualnych sko-

ków na trampolinie Huan Shanshan (CHN) na IO 2004 w 
fi nale, może być przedstawiona jako pięcioczęściowa fala 
skoków, dobrze zebraną przez zawodniczkę w strukturalną 
całość na dostatecznie wysokim mistrzowskim poziomie. 
Różnica wyższego czasu skoku w układzie 1,89 sek. (dru-
gi w kolejności skok w układzie), a niższego czasu skoku 
w układzie 1,59 sek. (siódmy po kolei skok w układzie) 
równy 0, 3 sek. Dwa pierwszych skoki ( 12001o, 813o) 
wykonane w czasach 1,86 sek. i 1,89 sek. (rys. 3). Ich 
trudność kolejnie jest równa 1,6 pkt. i 1,4 pkt. Węzłowe 
elementy techniki sportowej ( poza rozruchowa, multipli-
kacja póz, poza końcowa ) wykonane prawidłowo, od-
powiadają przepisom zawodów. Ilość stopni w obrotach 
saltowych, kolejno jest równa 1440º (tab. 3). Druga cześć 
krzywej - to trzeci, czwarty, piąty, szósty skok. Zbliżone 
czasy ich wykonania, kolejno: 1,74 sek., 1,8 sek., 1,73 
sek, 1,76 sek. Średnia trudność wykonania czterech sko-
ków 1,4 pkt. ( 1,5 pkt; 1,2 pkt; 1,5 pkt; 1,4 pkt.). W tab. 
3 podana jest ilość stopni w obrotach saltowych: 1260º, 
720º, 1260º, 1080º ( suma 5400º). Wykonany siódmy skok 
(trzecia część krzywej ) - podwójne salto w zgrupowaniu 
w przód w drugim salcie półtorej śruby ( trudność 1,3 pkt) 
wykonano w czasie 1,59 sek. - spowodował wykonanie 
ósmego skoku (811o) wysoko- daleko do tyłu w górę, z 
lądowaniem za czerwonym prostokątem. Czas wykona-
nia 1,75 sek. Trudność 1,2 pkt. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1080º. Dziewiąty skok zawodniczka wykonuje 
w czasie 1,74 sek. (tab,3). Trudność skoku 1,3 pkt. Ósmy 
i dziewiąty skok – to przedostatnia, czwarta część krzy-
wej czasów wykonania układu Huan Shanshan świadczy 

Tablica 1. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 roku 

Anny Dogonadze (GER) - I miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 
skoków (sek.)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość stopni
w obrotach 
saltowych

1 1,81 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół 
śrubą w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,75 811 > 2.Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

3 1,72 803 > 3. Podwójne salto łamane w przód 
półtorej śruby w drugim salcie 1,5 1260°

4 1,74 831 o
4. Podwójne salto w pół kucznej 
pozycji, półtorej śruby w pierwszym i 
pół śruby w drugim salcie

1,4 1440°

5 1,76 803 o 5. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
przód w drugim salcie półtorej śruby 1,3 1260°

6 1,67 811 o 6. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył 
w każdym salcie pół śruby 1,2 1080°

7 1,66 821 >
7. Podwójne salto łamane w przód w 
pierwszym salcie śruba w drugim pół 
śruby

1,5 1260°

8 1,67 8 > 8. Podwójne salto łamane w tył 1,2  720°

9 1,67 801 > 9. Podwójne salto łamane w przód w 
drugim salcie pół śruby 1,3  900°

10 1,61 831 /
10. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym salcie półtorej śruby w 
drugim pół śruby

1,6 1260°
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o stabilnym przygotowaniu do wykonania dziesiątego 
skoku (831/) – ostatnia, piąta cześć krzywej czasów wy-
konania ćwiczeń. Czas wykonania skoku 1,61 sek. Trud-
ność skoku 1,6 pkt. ilość stopni w obrotach saltowych w 
dziesiątym skoku 1440°.

Czas wykonania układu 17,47 sek.
Trudność układu 14,0 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych układu 11520º.
Huan Shanshan (CHN) w indywidualnych skokach 

na trampolinie zajęła w fi nale IO 2004- III miejsce.
Analiza indywidualnych skoków na trampolinie ko-

biet medalistek IO 2008
Mistrzowska krzywa czasów wykonania indywi-

dualnego układu skoków na trampolinie złotej medalistki 
IO 2008 He Wenny (CHN). Wysoki poziom techniczne-
go przygotowania . Wyznaczyliśmy trzy części krzywej 
czasów wykonania skoków (rys. 4). Różnice czasów 
występujące w poszczególnych częściach są znaczne, 
ale świadczy to o nietypowości technicznego i taktycz-
nego przygotowania He Wenny w stosunku do innych 
porównywanych wyników zawodniczek. Część pierwszą 
stanowią skoki (12001>, 8o, 12001o), tab.4. Skoki wy-
konane w czasie (1,92 sek., 1,87 sek., 1,79 sek.). Średni 
czas uzyskany w tej części krzywej 1,86 sek. Trudność, 
kolejno, 1,8 pkt.; 1,0 pkt.; 1,6 pkt. Ilość stopni w obro-
tach saltowych odpowiednio stanowi: 1260º, 720º, 1260º. 

Tablica 2. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 Karen 

Cockburn (CAN) - II miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość stopni
w obrotach 
saltowych

1 1,93 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód, pół 
śruby w ostatnim salcie 1,8 1260°

2 1,8 813 >
2. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym salcie pół śruby w drugim 
salcie półtorej śruby

1,6 1440°

3 1,73 803 > 3. Podwójne salto łamane w przód 
półtorej śruby w drugim salcie 1,5 1260°

4 1,84 811 > 4. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

5 1,73 803 o 5. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
przód w drugi salcie półtorej śruby 1,3 1260°

6 1,74 831 o
6. Podwójne salto w pół kucznej pozycji 
w tył, półtorej śruby w pierwszym i pół 
śruby w drugim salcie

1,4 1440°

7 1,74 821 >
7. Podwójne salto łamane w przód w 
pierwszym salcie śruba w drugim salcie 
pół śruby

1,5 1260°

8 1,66 8 > 8. Podwójne salto łamane w tył 1,2  720°
9 1,75 801 >

9. Podwójne salto łamane w przód w 
drugi salcie pół śruby 1,3  900°

10 1,68 831 /
10. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym salcie półtorej śruby w 
drugim salcie pół śruby

1,6 1440°

Rys. 2. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 
Karen Cockburn (CAN), II miejsce.
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Ćwiczeniem bardzo ważnym w tej części układu jest 
skok drugi (8o), który pozwala po wykonaniu pierwszego 
skoku potrójnego salta ocenić jakość wykonania węzło-
wych elementów techniki i sterować ruchami oraz nabrać 
energią i wysokość do wykonania następnego potrójnego 
salta. Trudność drugiego skoku jest najniższą ze wszyst-
kich analizowanych skoków fi nałowych. Taktyczny krok 
zawodniczki i trenera. Wskazuje to także na dużą koncen-
trację zawodniczki na wykonaniu potrójnych salt. Druga 
część- to skoki (813o, 821>, 831>, 801>). Czasy wykona-
nia tych skoków, kolejno, 1,82 sek.,1,78 sek., 1,73 sek., 
1,68 sek. Średni czas wynosi 1,75 sek. Trudność skoków 
jest następująca: 1,4 pkt. 1,5 pkt, 1,6 pkt.,1,3 pkt. Ilość 

stopni w obrotach saltowych jest równa: 1440º, 1260º, 
1440º, 900º. Różnica czasu między najszybciej wykona-
nym skokiem, a najwolniej wyniosła w tej grupie 0,14 sek. 
Trzecia część- to skoki (811o, 803>, 831/). Czas ich wy-
konania i kolejność skoków (1,81sek, 1,66 sek., 1,6 sek.). 
Ilość stopni w obrotach saltowych: 1080º,1260º, 1440º. 
Średni czas wykonania skoków- to 1,69 sek. Różnica cza-
su wykonania najwolniejszego i najszybszego skoku wy-
niosła 0,21 sek. Różnica czasu wykonania skoku pierwsze 
1,92 sek., a skoku ostatniego 1,6 sek. wyniosła 0,32 sek. 

Czas wykonania układu 17,66 sek.
Trudność układu 14,5 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych 12060º.

Rys. 3. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 Huan 
Shanshan (CHN), III miejsce.

Tablica 3. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2004 Huan 

Shanshan (CHN)- III miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 
(pkt.)

Ilość stopni
w obrotach 
saltowych

1 1,86 12001 o 1. Potrójne salto w zgrupowaniu w 
przód z pół śrubą w trzecim salcie 1,6 1260°

2 1,89 813 o
2. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
tył w pierwszym pół śruby w drugim 
półtorej śruby 

1,4 1440°

3 1,74 821 > 3. Podwójne salto łamane w przód w 
pierwszym śruba w drugim pół śruby 1,5 1260°

4 1,8 8 > 4. Podwójne salto łamane w tył 1,2  720°

5 1,73 803 > 5. Podwójne salto łamane w przód w 
drugim salcie półtorej śruby 1,5 1260°

6 1,76 811 > 6. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

7 1,59 803 o 7. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
przód w drugi salcie półtorej śruby 1,3 1260°

8 1,75 811 o 8. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
tył w każdym salcie pół śruby 1,2 1080°

9 1,74 801 > 9. Podwójne salto łamane w przód w 
drugi salcie pół śruby 1,3  900°

10 1,61 831 /
10. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym salcie półtorej śruby w 
drugim pół śruby

1,6 1440°

1,86

1,89

1,74 1,76
1,73

1,59

1,75 1,74

1,61

1,8

Huan Shanshan (CHN)

Kolejności skoków
1          2        3        4         5          6          7        8          9       10

Czas

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

1,56
1,52
1,48
1,44
1,4
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He Wenna w indywidualnych skokach na trampoli-
nie zajęła w fi nale IO 2008 - I miejsce.

Krzywa czasów wykonania indywidualnych sko-
ków na trampolinie w układzie przez fi nalistkę IO 2008 
Karen Cockburn (CAN) umownie może być podzielona 
na cztery części. Generalnie można mówić o niedosta-
tecznie stabilnym wykonaniu układu z pozycji uzyska-
nych czasów każdego skoku oraz ich wysokości. Widocz-
ne są „zrywne” czasy skoków. Różnica czasu wykonania 
skoku pierwszego 1,92 sek., a skoku dziesiątego 1,41 sek. 
wyniosła 0,51 sek. Na IO 2004 u Karen Cockburn wystą-
piła różnica w porównaniu czasu pierwszego, a ostatniego 
skoku 0,25 sek. W pierwszych trzech skokach obniżenie 

czasów wykonania ćwiczeń wystąpiło na 0,32 sek.( na IO 
2004 różnica 0,20 sek). Skok pierwszy 12001>. Czas wy-
konania 1,92 sek (rys. 5). Trudność 1,8 pkt. Ilość stopni 
w saltach obrotowych 1260º (tab. 5). Skok drugi 811>. 
Czas wykonania 1,82 sek. Trudność 1,4 pkt. Ilość stop-
ni w obrotach saltowych 1080º. Skok trzeci 823o. Czas 
wykonania 1,6 sek. Trudność 1,5. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1620°. Średnia trudność ćwiczeń trzech pierw-
szych skoków 1,56 pkt.( na IO 2004 -1,63 pkt.). Obraz 
krzywych czasów wykonania pierwszych trzech skoków 
na IO 2008 i IO 2004 jest taki sam. Druga część skoków 
(811o, 803>, 831o), wykonane w czasie, odpowiednio: 
1,74 sek., 1,73 sek., 1,73 sek. Średnia czasu wykonania 

Rys.4. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 He 
Wenna (CHN), I miejsce.

Tablica 4. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 roku He 

Wenna (CHN)- I miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków (sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 1,92 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół śru-

by w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,87 8 o 2. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył 1,0  720°

3 1,79 12001 o 3. Potrójne salto w zgrupowaniu w przód z 
pół śrubą w trzecim salcie 1,6 1260°

4 1,82 813 o
4. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył w 
pierwszym salcie pół śruby w drugim pół-
torej śruby

1,4 1440°

5 1,78 821 > 5. Podwójne salto łamane w przód w pierw-
szym salcie śruba w drugim pół śruby 1,5 1260°

6 1,73 831 >
6. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie półtorej śruby w drugim pół 
śruby

1,6 1440°

7 1,68 801 > 7. Podwójne salto łamane w przód w drugi 
salcie pół śruba 1,3  900°

8 1,81 811 o 8. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył w 
każdym salcie pół śruby 1,2 1080°

9 1,66 803 > 9. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,6 831 /
10. Podwójne salto proste w tył w 
pierwszym salcie półtorej śruby w drugim 
pół śruby.

1,6 1440°

He Wenna (CHN)

Kolejności skoków
1        2         3         4         5         6         7        8          9        10

Czas
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2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

1,56
1,52
1,48
1,44
1,4

1,6

1,66

1,81

1,68
1,73

1,78
1,82

1,79

1,92
1,87
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skoków w drugiej części 1,73 sek. Wyniki wykazują się 
dużą stabilnością. Trudność skoków kolejno (1,2 pkt., 
1,5 pkt., 1,4 pkt.). Średnia trudność 1,3 pkt. Ilość stop-
ni w obrotach saltowych kolejno: 1080°, 1260°, 1440°. 
Trzecia część krzywej skoków- to siódmy i ósmy skok ( 
821>, 8>). Czas wykonania odpowiednio: 1,59 sek., 1,6 
sek. Ilość stopni w obrotach saltowych kolejno: 1260°, 
720°. W ósmym skoku zawodniczka ląduje na skraju 
prostokąta z tyłu i w pozycji lekko załamanej w stawach 
biodrowych, w przód. Wykonuje wysoki dziewiąty skok 
(801>), ale pod siebie. Czas wykonania skoku 1,78 sek.
( rys. 5). Trudność skoku 1,3 pkt. Ilość stopni w saltach 
obrotowych 900° ( tab. 5). Zawodniczka musiała wy-
prowadzić skok na większą wysokość, by przygotować 
ostatni dziesiąty skok (831/). Czas wykonania dziesiątego 
skoku 1,41 sek. Trudność 1,6 pkt., ilość stopni w obrotach 
saltowych w tym skoku osiągnęła 1440°. Analiza porów-
nawcza układów ćwiczeń Karen Cockburn wykonanych 
na IO 2004 i IO 2008 świadczy o tym, że w programie 
startowym IO 2008 jest siedem skoków, które wystąpiły 
w programie startowym IO 2004 roku.

Czas wykonania układu 16,82 sek.( na IO 2004-17,6 
sek.) 

Trudność układu 14,4 pkt. ( na IO 2004-14,6 pkt.)
Ilość stopni w obrotach saltowych 12060º ( na IO 

2004-11800º)
Karen Cockburn (CAN) zajęła w indywidualnych 

skokach na trampolinie w fi nale IO 2008- II miejsce (na 
IO 2004– II miejsce).

Krzywa czasów wykonania indywidualnych sko-
ków układu ćwiczeń na trampolinie Jekateriny Khilko 
(UZB) w fi nale IO 2008 roku wskazuje na stabilną, ale, 
w określonej mierze, postępowo - falistą i obniżoną ich 
wysokość( rys. 6). Różnica lepszego czasu wykonania 
skoku 1,86 sek, a skoku posiadającego gorszy czas 1,61 
sek- wyniosła 0,25 sek. (różnica czasu pierwszego sko-
ku 1,86 sek., a ostatniego skoku 1,67 sek. wyniosła– 0,19 
sek). U złotej medalistki IO 2008 He Wenny różnica ta 
wyniosła 0,32 sek., a u Karen Cockburn – II miejsce- 0,51 
sek. Analiza video-materiałów skoków Jekateryny Khilko 
dała możliwość wyróżnić na krzywiej pięć części czasów, 
charakterystycznych dla wykonania danego układu. 

Pierwszą część stanowią skoki (12001>, 811>). 
Czas wykonania skoków 1,86 sek. i 1,81 sek. Trudność 
1,8 pkt i 1,4 pkt,. ilość stopni w obrotach saltowych, ko-
lejno: 1260º i 1080º ( tab. 6). Zawodniczka wykonała 
skoki z bardzo dobrą dynamiczną postawą, usztywniono- 
sprężystą, na sterowanej wysokości. Drugą część stano-
wią skoki (821>, 813>). Czas wykonania 1,75 sek. i 1,75 
sek. Trudność 1,5 pkt., i 1,6 pkt. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1260º i 1440º. Skoki wykonane stabilnie, w 
centrum trampoliny. Trzecią cześć krzywej czasów wy-
konania skoków stanowią ćwiczenia (803>, 811o, 803o). 
Czasy wykonanych skoków- 1,68 sek., 1,67 sek., 1,68 
sek. Skoki wykonywane coraz szybciej na niższej wy-
sokości. Trudność, kolejno: 1,5 pkt., 1,2 pkt., 1,3 pkt. W 
tab.6 podano ilość stopni w obrotach saltowych. Suma 
trzech skoków 3600º. Czwartą część stanowią skoki (8>, 
801>). Czasy, odpowiednio: 1,61 sek. i 1,61 sek. Trud-
ność 1,2 pkt. i 1,3 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych 
720º i 900º. Zawodniczka taktycznie obniżyła trudność 
ósmego i dziewiątego skoku, żeby zabezpieczyć stabil-

ność ruchów i przygotować dziesiąty skok– podwójne 
salto proste w tył, w pierwszym salcie półtorej i drugim 
salcie pół śruby (831º). Czas– 1,67 sek. Trudność 1,6 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 1440º.

Czas wykonania układu 17.09 sek.
Trudność układu 14.4 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych 11700º
Ekaterina Khilko (UZB) zajęła w indywidualnych 

skokach na trampolinie w fi nale IO 2008 - III miejsce.
Analiza indywidualnych skoków na trampolinie męż-

czyzn medalistów IO 2004
Złoty medalista IO 2004 Juri Nikitin zademonstro-

wał bardzo wysoki poziom przygotowania techniczne-
go. Wyznaczona krzywa złotego medalista IO 2004 ma 
tendencję krzywej zmiennej, „falistej.” Widoczny jest 
oryginalny taktyczny wariant wykonania układu.(rys.7). 
Różnica czasu wykonania pierwszego skoku 2,04 sek. 
i ostatniego skoku 1,74 sek. wyniosła 0,30 sek (rys. 7). 
Pierwszy skok potrójne salto łamane w przód pół śruby 
w trzecim salcie (12001>) wykonany bardzo wysoko, 
czas wykonania skoku 2,04 sek. Poza rozruchowa (PR) 
wykonana z centrum trampoliny, sylwetka wyprostowana 
ramiona w górze. Obroty kończy w szczytowym punkcie 
wznoszenia. Trudność 1,8 pkt. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1260°. PR do wykonania (12101o) potrójne-
go salta w zgrupowaniu w tył w pierwszym salcie pół 
śruby i w trzecim salcie pół śruby wykonana w pozycji 
wyprostowanej z centrum trampoliny. Czas wykonania 
skoku 2,04 sek. Ocena za trudność wykonania 1,7 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych wyniosła 1440°. Nie-
zwykła stabilność wykonania tak trudnych skoków, bez 
utraty wysokości skoków i czasu wykonania świadczy o 
wysokim mistrzostwie wykonawcy. Zawodnik wykonał 
obroty na 2,700° (tab. 7).. Drugim wskaźnikiem mistrzo-
stwa są uzyskane oceny za trudność (1,8, 1, 7 pkt.). Poza 
końcowa w centrum trampoliny, sylwetka wyprostowana 
z ramionami w górze. Daje to doskonałą PR do wykona-
nia trzeciego skoku (12001o), ilość wykonanych obrotów 
1260°. Także w tym skoku zawodnik kończy kombinację 
w centrum trampoliny z ramionami w górze. Czas wyko-
nania skoku (1,97 sek.). Widoczny jest minimalny spadek 
czasu wykonania trzeciego salta potrójnego o 0,07 sek. 
w stosunku do dwóch poprzednich salt potrójnych. Trud-
ność 1,6 pkt. Zawodnik w następnym czwartym skoku 
(811 >), podwójne salto łamane w tył w pierwszym i dru-
gim salcie pół śruby, koryguje pozę ciała wykonując skok 
o 0,02 sek. wyżej. Sylwetka w pozycji łamanej utrzymana 
chwytem pod kolana. Trudność 1,4 pkt. Czas wykonania 
1,99 sek. Ilość stopni w obrotach saltowych 1080°. Piąty 
skok (823/), ilość stopni w obrotach saltowych skoku to 
1620°. Skok wykonany w środku kombinacji. Ilość obro-
tów powoduje spadek wysokości skoku. Poza końcowa w 
centrum trampoliny, co świadczy o doskonałym panowa-
niu nad elementami w kombinacji. Czas wykonania 1,88 
sek. Powoduje to spadek czasu o 0,11 sek. w stosunku do 
skoku poprzedniego. Szósty skok (813 >), podwójne salto 
łamane w pierwszym salcie pół śruby, w drugim półtorej 
śruby wykonany z centrum trampoliny. Skok wykonany 
w czasie 1,96 sek. Drugi raz udaje się zawodnikowi po-
prawić wysokość o 0,08 sek. Ilość obrotów 1440° (tab.7). 
Trudność skoku oceniona na 1,6 pkt. Od tego skoku na-
stępuje stały spadek krzywej czasu wykonania poszcze-
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gólnych elementów. Siódmy skok (803>), podwójne salto 
łamane w przód półtorej śruby w drugim salcie wykona-
ny w czasie 1,9 sek. Poza końcowa wykonana w centrum 
trampoliny. Ilość obrotów 1260°. Trudność skoku ocenio-
no na 1,5 pkt. Dalszy spadek wysokości skoków, jednak-
że wykonywanych doskonale technicznie i umiejscawia-
ne przez zawodnika w centrum trampoliny. Ósmy skok 
(831/), podwójne salto proste w tył w pierwszym salcie 
półtorej śruby, w drugim pół śruby. Poza rozruchowa 
(PR) przyjęta w pozycji wyprostowanej z ramionami w 
górze. Podczas wykonania śrub w saltach sylwetka po-
zostaje cały czas w napięciu. Ilość obrotów 1440°. Czas 
wykonania 1,8 sek. Dalszy nieznaczny spadek wysokości 

skoków. Ocena trudności 1,6 pkt( tab. 7). Dziewiąty skok 
(821/) podwójne salto proste w przód śruba w pierwszym 
salcie i pół śruby w drugim salcie, zawodnik utrzymuje 
na wysokości skoku poprzedniego. Poza rozruchowa wy-
konana w centrum trampoliny w pozycji wyprostowanej, 
usztywnionej. Ilość stopni w obrotach saltowych wynio-
sła 1260°. Trudność skoku 1,5 pkt.

Zawodnik przygotowuje się do wykonania ostat-
niego skoku wykonanego w najkrótszym czasie z najwięk-
szą ilością obrotów. Skok (833/), podwójne salto proste w 
przód półtorej śruby w pierwszym i drugim salcie (tab.7). 
Elementy wykonane w pozycji wyprostowanej. Czas wy-
konania 1,74 sek., ocena trudności 1,8 pkt., ilość stopni w 

Rys. 5. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 
Karen Cockburn (CAN), II miejsce.

Tablica 5. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 roku 

Karen Cockburn(CAN)- II miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 
(pkt.)

Ilość stopni
w obrotach 
saltowych

1 1,92 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół 
śrubą w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,82 811 > 2. Podwójne salto łamane w tył w 
pierwszym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

3 1,6 823 o
3. Podwójne salto w pół kucznej w 
przód w pierwszym salcie śruba w 
drugim półtorej śruby

1,5 1620°

4 1,74 811 o 4. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
tył w każdym salcie pół śruby 1,2 1080°

5 1,73 803 > 5. Podwójne salto łamane w przód 
półtorej śruby w drugim salcie 1,5 1260°

6 1,73 831 o
6. Podwójne salto w tył w pół kucznej 
pozycji, półtorej śruby w pierwszym i 
pół śruby w drugim salcie

1,4 1440°

7 1,59 821 >
7. Podwójne salto łamane w przód w 
pierwszym salcie śruba w drugim pół 
śruby

1,5 1260°

8 1,6 8 > 8. Podwójne salto łamane w tył 1,2  720°

9 1,78 801 > 9. Podwójne salto łamane w przód w 
drugim salcie pół śruby 1,3  900°

10 1,41 831 /
10. Podwójne salto proste w tył w 
pierwszym salcie półtorej i drugim pół 
śruby

1,6 1440°

Karen Cockburn (CAN)

Kolejności skoków

1       2         3        4        5        6        7        8       9        10

Czas

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

1,56
1,52
1,48
1,44
1,4

1,92

1,78

1,59

1,731,731,74

1,6

1,82
C
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1,41

1,6
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obrotach 1800°. 
Czas wykonania układu 19,14 sek.
Trudność układu 16,2 pkt.
 Ilość stopni w obrotach saltowych 13860°.
Yuri Nikitin (UKR) zajął w fi nale indywidualnych 

skoków na trampolinie IO 2004– 
I miejsce.
Wykres czasów (rys.8) wykonanego układu ćwiczeń 

skoków na trampolinie Alexandra Moskalenko (RUS) fi -
nalie IO 2004 jest niestabilny, ale złoty medalista IO 2000 
wykonuje bardzo wysokie skoki, robie to w sposób tech-
niczny, na poziomie wysokiej ich trudności ( tab.8).

Zawodnik rozpoczął układ potrójnymi saltami ( 
12001>, 12101o, 12001o). Ilość stopni w obrotach sal-

towych trzech skoków 3,960°. Czas wykonania poszcze-
gólnych elementów tej grupy skoków (2,07 sek., 1,93 
sek., 2,01 sek.). Średni czas wykonania jednego skoku 
wyniósł 2,0 sek. Jednakże widoczne są duże wahania cza-
sów wykonania każdego ze skoków. Pierwszy ze skoków 
wykonany na dużej wysokości w najdłuższym czasie z 
analizowanych skoków na obu IO. Pierwszy skok potrój-
ne salto łamane w trzecim salcie pół śruby zawodnik miał 
najprawidłwiejszą poza rozruchowa wykonaną z centrum 
siatki Ilość stopni w obrotach saltowych wyniosła 1260°. 
Trudność 1,8 pkt. Drugi skok potrójne salto w zgrupowa-
niu z pół śruby w pierwszym i trzecim salcie wykonany w 
najkrótszym czasie z salt potrójnych tj. 1,93 sek., jednak-

Rys.6. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 
Ekateriny Khilko (UZB), III miejsce

Tablica 6. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych) skoków na trampolinie fi nalistki IO 2008 roku 

Ekateriny Khilko (UZB)- III miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość stopni
w obrotach 
saltowych

1 1,86 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół 
śruby w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,81 811 > 2. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

3 1,75 821 >
3. Podwójne salto łamane w przód w 
pierwszym salcie śruba w drugim pół 
śruby

1,5 1260°

4 1,75 813 >
4. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugi salcie 
półtorej śruby

1,6 1440°

5 1,68 803 > 5. Podwójne salto łamane w przód półto-
rej śruby w drugim salcie 1,5 1260°

6 1,67 811 o 6. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył 
w każdym salcie pół śruby 1,2 1080°

7 1,68 803 o 7. Podwójne salto w zgrupowaniu w 
przód w drugi salcie półtorej śruby 1,3 1260°

8 1,61 8 > 8. Podwójne salto łamane w tył 1,2  720°

9 1,61 801 > 9. Podwójne salto łamane w przód w 
drugim salcie pół śruby 1,3  900°

10 1,67 831 / 10. Podwójne salto proste w tył w pierw-
szym salcie półtorej i drugim pół śruby 1,6 1440°

Ekaterina Khilko (UZB)

Kolejności skoków
1        2         3        4         5        6       7        8         9        10

Czas

1,86

1,611,61

1,681,671,68

1,751,75

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

1,56
1,52
1,48
1,44
1,4

C
za

s 
sk

ok
ów 1,67

1,81
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że zawodnik wykonuje w tym elemencie obroty na 1440°. 
Ocena trudności 1,7 pkt.. Trzeci skok potrójne salto w 
zgrupowaniu w trzecim salcie pół śruby zawodnik wyko-
nuje o 0,08 sek. dłużej i wyżej od skoku drugiego. Wyso-
kość ta ma dać czas i energię do wykonania następnych 
skoków, a to skoki (831/, 823/). Ilość stopni w obrotach 
saltowych wykonanych dwóch skoków3060°. Skoki wy-
konane w czasie (1,94sek. i 1,96 sek.). Czasy wykonanych 
skoków są stabilne, jak i trudność (1,6 pkt., 1,7 pkt.). Sko-
ki (813>, 803>, 811>, 821/) są charakterystyczne dla całej 

kompozycji. Suma ilośći stopni w obrotach saltowych jest 
równa 5,040°. Czasy wykonania skoków 1,86 sek., 1,93 
sek., 1,86 sek., 1,86 sek.. Średni czas wykonania skoku 
1,87 sek. Charakterystyczny jest skok (803>). Zawodnik 
tym skokiem przygotowuje siś do końcowej części ukła-
du.. Trudność skoków wysoka (1,6 pkt., 1,5 pkt., 1,4 pkt., 
1,5 pkt.). Dziesiąty skok (833/), podwójne salto proste w 
przód półtorej śruby w pierwszym i drugim salcie. Ilość 
stopni w obrotach saltowych 1800°. Skok wykonany w 
czasie 1,74 sek. Trudność skoku bardzo wysoka, wyrażo-

Rys.7. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 Yuri-
ja Nikitina (UKR), I miejsce.

Tablica 7. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 roku 

Jurija Nikitina (UKR)- I miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 2,04 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół 

śruby w trzecim salcie 1,8 1260°

2 2,04 12101 o 2. Potrójne salto w zgrupowaniu w tył z 
pół śruby i w trzecim salcie 1,7 1440°

3 1,97 12001 o 3. Potrójne salto w zgrupowaniu w przód 
pół śruby w trzecim salcie 1,6 1260°

4 1,99 811 > 4. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

5 1,88 823 / 5. Podwójne salto proste przód w pierw-
szym salcie śruba w drugim półtorej śruby 1,7 1620°

6 1,96 813 >
6. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugim salcie 
półtorej śruby

1,6 1440°

7 1,9 803 > 7. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

8 1,8 831 /
8. Podwójne salto proste w tył w pierw-
szym salcie półtorej śruby w drugim pół 
śruby

1,6 1440°

9 1,82 821 / 9. Podwójne salto proste w przód śruba w 
pierwszym pół śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,74 833 /
10. Podwójne salto proste w przód z 
półtorej śruby w pierwszym i drugim salcie

1,8 1800°

Yuri Nikitin (UKR)

Kolejności skoków

Czas

2,04

1,821,8

1,9

1,96
1,991,97

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

C
za

s 
sk

ok
ów

1          2         3        4         5        6        7         8         9        10

1,74

2,04

1,88
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na oceną 1,8 pkt. 
Różnica czasu wykonania skoku pierwszego 2,07 

sek., a skoku ostatniego 1,74 sek. wyniosła 0,33 sek. 
Czas wykonania układu 19,16 sek
Ilość stopni w obrotach saltowych 13860º 
Trudność układu 16,2 pkt. 
Alexander Moskalenko (RUS) zajął w indywidu-

alnych skokach na trampolinie w fi nale IO 2004- II miej-
sce.

Krzywa czasów wykonania układu ćwiczeń w sko-
kach na trampolinie Henryka Stehlika (GER) w fi nale IO 
2004 ma tendencję do stabilnie spadającej. Różnica czasu 
wykonania skoku pierwszego 2,01 sek.,a skokiem ostat-
nim 1,68 sek. wyniosła 0,33 sek (rys. 9). 

Zawodnik rozpoczyna układ skokiem ( 12001>) - 
potrójne salto łamane w przód, z pół śruby w trzecim sal-
cie. Poza rozruchowa wykonana z centrum trampoliny w 
pozycji wyprostowanej, widocznie usztywnionej, ramio-
na w górze. Czas wykonania skoku 2,01 sek. Ilość stop-
ni w obrotach saltowych wyniosła 1260°. Trudność 1,8 
pkt. Kompozycja obejmowała tylko jeden skok potrójne 
salto. Trzy następne skoki (813o, 823/, 813>) wykonane 
w czasie 1,96 sek., 1,89 sek., 1,8 sek. Średni czas 1,88 
sek. .Trudność ćwiczeń 1,4 pkt.,1,7 pkt.,1,6 pkt (tab. 9).. 
Ilość stopni w obrotach saltowych bardzo wielka - 5400º 
( 1440º,1620º,1440º ). Zawodnik wykonuje ćwiczenia na 
wysokim sportowo-technicznym poziomie. Skok piąty 
(803>), podwójne salto łamane w przód półtorej śruby w 
drugim salcie. Czas wykonania skoku 1,84 sek. Poza koń-
cowa w centrum trampoliny, sylwetka wyprostowana, ra-
miona w górze. Ilość stopni w obrotach saltowych wynio-
sła 1260°. Czas wykonania 1,84 sek. Zawodnik ten skok 
wykonał w dłuższym czasie niż poprzednie, aby na po-
zostałe skoki starczyło energii sterowania ruchamy. Skoki 
szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty (811>, 801>, 831/, 821/), 
charakteryzują się prawie identycznymi czasami wykona-
nia (1,74 sek., 1,75 sek., 1,76 sek., 1,76 sek.) (tab.9). Śred-
ni czas wykonania skoku 1,75 sek. Ilość stopni w obro-
tach saltowych wyniosła 4,680° (1080º,900º,1440º,1260º). 
Trudnośći zróżnicowane (1,4 pkt., 1,3 pkt., 1,6 pkt., 1,5 
pkt.). Średnia trudność 1,45 pkt. Ostatni skok (833/), po-
dwójne salto proste w tył z półtorej śruby w pierwszym i 
drugim salcie. PR wykonana z centrum trampoliny, syl-
wetka wyprostowana, ramiona w górze. Wykonany w 
czasie 1,68 sek .Ilość stopni w obrotach saltowych 1800°. 
Ttrudność wykonania wysoka 1,8 punktu. 

Czas wykonania układu 18,19 sek.
Trudnośc układu 15,6 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych 13500º
Henrik Stehlik (GER) zajął w indywidualnych sko-

kach na trampolinie w fi nale IO 2004 - III miejsce
Analiza indywidualnych skoków na trampolinie męż-

czyzn medalistów IO 2008
Na podstawie wykresu czasów wykonanych in-

dywidualnych skoków na trampolinie mistrza IO 2008 
Lu Chunlong (CHN) można powiedzieć o zbliżonej do 
prostej krzywej ( rys. 10), wyznaczonej przez wykonane 
ćwiczenia. Poza rozruchowa do skoku (12001>), potrój-
ne salto łamane w przód w trzecim salcie pół śruby wy-
konana z centrum trampoliny. Sylwetka wyprostowana, 
usztywniona, ramiona w górze. Pozycja łamana w potrój-
nych saltach utrzymana stabilnie, skłon głęboki. Rozgru-

powanie następuje na wznoszącej trajektorii ruchu. Czas 
wykonania ćwiczenia 

1,98 sek.. Ilość stopni w obrotach osiągnęła 1260° 
(tab 10). Lądowanie w centrum trampoliny. Zawodnik 
rozgrupowuje się na dużej wysokości planując lądowa-
nie. Trudność skoku 1,8 pkt. Doskonale przygotowana PR 
do wykonania drugiego skoku (12101o), potrójne salto 
w zgrupowaniu w tył w pierwszym i trzecim salcie pół 
śruby. Sylwetka zgrupowania utrzymana bardzo ściśle. 
Ilość stopni w obrotach saltowych wyniosła 1440°. Lą-
dowanie wykonane lekko poza centrum siatki trampoliny. 
Czas wykonania 1,96 sek. trudność skoku 1,7 pkt. Trzeci 
ze skoków potrójnych (12001o), potrójne salto w zgru-
powaniu w przód pół śruby w trzecim salcie. PR według 
nas wykonana zbyt wcześnie. Czas wykonania 1,94 sek. 
Sylwetka w saltach doskonale utrzymana w zgrupowaniu, 
jednakże zawodnika przenosi zbyt daleko po rozgrupowa-
niu za czerwony prostokąt siatki trampoliny. Ilość stopni 
w obrotach 1260°. Trudność 1,6 pkt. PR czwartego skoku 
została przez zawodnika skorygowana. Ramiona wyrzu-
cone wysoko nad głowę, sylwetka wyprostowana. (811>) 
- podwójne salto łamane w tył w każdym salcie pół śruby. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 1080°. Sylwetka w po-
zycji łamanej utrzymana bardzo ściśle. Obroty wykonane 
na wznoszącej części trajektorii ruchu. Czas wykonania 
1,95 sek. Poza końcowa umiejscowiona w centrum tram-
poliny. Trudność 1,4 pkt. Wydzieliliśmy na krzywej cza-
sów cztery pierwszych skoki. Ilość stopni w obrotach sal-
towych  w czterech pierwszych skokach wyniosła 5,040°. 
Mała różnica czasu wykonania skoków, ale ich trudność 
podczas wykonania każdego następnego skoku ma spad-
kwą tendencję (1,8 pkt., 1,7 pkt., 1,6 pkt., 1,4 pkt). We-
dług nas bardzo interesującą stanowią skoki (823/, 831/, 
821/), ilość (suma) stopni w obrotach saltowych 4,320°, 
czasy wykonania poszczególnych skoków w kolejności 
(1,84 sek., 1,84 sek., 1,84 sek.). Trudności skoków wska-
zują na spadkową tendencję (1,7 pkt., 1,6 pkt., 1,5 pkt.), 
średnia -1,6 pkt.. Ósmy skok (813>) podwójne salto ła-
mane w tył w pierwszym salcie pół śruby w drugim salcie 
półtorej śruby, wykonany w czasie 1,88 sek. ( rys. 10). 
Zawodnik bardzo mocno zaznacza pozycję łamaną z głę-
bokim chwytem za podudzia. Po czasie wykonania widać, 
że zawodnik przygotowuje się do wykonania końcowej 
części układu. Ilość stopni w obrotach saltowych wynio-
sła 1440°. Trudności 1,6 pkt. Dziewiąty skok (803>), po-
dwójne salto łamane w przód półtorej śruby w drugim sal-
cie. Czas wykonania 1,91 sek. Zawodnik wydłuża nadal 
czas wykonanych skoków przez co zwiększa wysokość. 
Ilość stopni w obrotach saltowych wyniosła 1260°. Trud-
ność 1,5 pkt. Ostatni skok (833/) podwójne salto proste w 
tył w każdym salcie półtorej śruby( tab.10). Ilość stopni 
w obrotach saltowych 1800°, czas wykonania 1,85 sek. 
Interesujące jest, że skok został wykonany w dłuższym 
czasie niż skoki grupy drugiej. Trudność 1,8 pkt. Różnica 
czasu wykonania skoku pierwszego 1,98 sek., a skokiem 
ostatnim 1,85 sek. wyniosła 0,13 sek

Czas wykonania układu 18,99 sek.
Trudność układu 16,2 pkt
Ilość stopni w obrotach saltowych 13860º
Lu Chunlong (CHN) zajął w indywidualnych sko-

kach na trampolinie w fi nale IO 2008- I miejsce.
Krzywa czasów wykonania indywidualnych 
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skoków układu ćwiczeń na trampolinie Jasona Burnett 
(CAN) w fi nale IO 2008 wskazuje na stabilną, ale, w 
określonej mierze, postępowo - falistą i obniżoną ich wy-
sokość( rys.11). 

Pierwszy skok w układzie (12001>), potrójne salto 
łamane w przód z pół śrubą w trzecim salcie zawodnik 
wykonał bardzo wysoko. Czas wykonania 2,05 sek. PR 
wykonana z centrum trampoliny w pozycji wyprostowa-
nej, widocznie usztywnionej. Ilość stopni w obrotach sal-
towych 1260°. Trudność skoku wysoka -1,8 pkt (tab.11). 
Drugi i trzeci skok (853/, 823>) wskazują tendencję obni-

żania czasu wykonania kolejno: 1,98sek., 1,95 sek., co w 
stosunku do pierwszego skoku daje krótszy czas wykona-
nia o 0,07 sek., 0,10 sek. Oceny skoków bardzo wysokie 
2,0 pkt., 1,7 pkt. Ilość stopni w obrotach saltowych dwóch 
skokach wyniosła 3780° (2160º i 1620º). Doskonałą mul-
tiplikację poz zaprezentował zawodnik w drugim skoku. 
Czwarty skok (831>), podwójne salto łamane w tył półto-
rej śruby w pierwszym salcie i pół śruby w drugim salcie. 
PR rozpoczęta z centrum trampoliny z ramionami w gó-
rze, sylwetka usztywniona, wyprostowana. Czas wykona-
nia 2,0 sek. Skokiem tym zawodnik podniósł wysokość 

Rys. 8. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 
Alexander Moskalenko (RUS), II miejsce.

Tablica 8. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 Alexan-

der Moskalenko (RUS)- II miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków(sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 2,07 12001 >

1. Potrójne salto łamane w przód z pół śruby 
w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,93 12101 o
2. Potrójne salto w zgrupowaniu w tył pół 
śruby w trzecim salcie 1,7 1440°

3 2,01 12001 o
3. Potrójne salto w zgrupowaniu w przód z 
pół śruby w trzecim salcie 1,6 1260°

4 1,94
831 /

4. Podwójne salto proste w tył w pierwszym 
salcie półtorej śruby w drugim salcie pół 
śruby

1,6 1440°

5 1,96 823 /
5. Podwójne salto proste przód w pierwszym 
salcie śruba w drugim półtorej śruby 1,7 1620°

6 1,86
813 >

6. Podwójne salto łamane w tył w pierwszym 
salcie pół śruby w drugim salcie półtorej 
śruby

1,6 1440°

7 1,93 803 >
7. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

8 1,86 811 >
8. Podwójne salto łamane w tył w pierwszym 
i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

9 1,86 821 /
9. Podwójne salto proste w przód śruba w 
pierwszym pół śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,74 833 /
10. Podwójne salto proste w przód z półtorej 
śruby w pierwszym i drugim salcie 1,8 1800°

Kolejności skoków

Czas

1        2         3        4         5         6         7         8        9       10

Alexander Moskalenko (RUS)

2,07

1,94 1,96
1,93

1,86

1,74

1,86

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

C
za

s 
sk
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ów

2,01

1,93

1,86
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wykonywanych ćwiczeń. Jednakże naszym zdaniem zbyt 
wolno wykonał multiplikację poz w śrubach co spowodo-
wało, że pozę końcową zawodnik przyjął za czerwonym 
prostokątem siatki trampoliny. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1440° (tab. 11). Ocena trudności 1,6 pkt. Pią-
ty skok (803>), podwójne salto łamane w przód z półto-
rej śruby w drugim salcie wykonany w krótszym czasie, 
niż poprzedni skok- 1,94 sek. Ilość stopni w obrotach 
saltowych 1260°. Trudność 1,5 pkt. Charakterystyczną 
grupę stanowią skoki (831/, 821>, 813>, 832/), ilość ob-
rotów wyniosła 5,760°, czas wykonania skoków bardzo 
stabilny.W poszczególnych skokach wynosił (1,83sek., 

1,85 sek, 1,85sek., 1,82 sek.), rys.11. Średni czas wykona-
nia skoku w tej grupie wyniósł 1,83 sek. Oceny trudności 
kolejno: 1,6 pkt., 1,5 pkt., 1,6 pkt., 1,7 pkt. Dziesiąty skok 
to (833/), podwójne salto proste półtorej śruby w obu sal-
tach. Ilość stopni w obrotach saltowych w skoku osiąg-
nęła 1800°. Trudność 1,8 pkt. Czas wykonania 1,75 sek.
Różnica czasu wykonania skoku pierwszego 2,05 sek., a 
skokiem ostatnim 1,75 sek. wyniosła 0,30 sek.

Czas wykonania układu 19,02 sek.
Trudność układu 16,8 pkt. 
Ilość stopni w obrotach saltowych 15300º
Jason Barnett (CAN) zajął w indywidualnych sko-

Rys.9. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 Hen-
rika Stehlik (GER), III miejsce.

Tablica 9. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2004 roku 

Henrik Stehlik (GER)- III miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków (sek)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 2,01 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół śruby 

w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,96 813 o 2. Podwójne salto w zgrupowaniu w tył pół-
torej śruby w pierwszym i drugim salcie 1,4 1440°

3 1,89 823 / 3. Podwójne salto proste przód w pierwszym 
salcie śruba w drugim półtorej śruby 1,7 1620°

4 1,8 813 >
4. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugim salcie pół-
torej śruby

1,6 1440°

5 1,84 803 > 5. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

6 1,74 811 > 6. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

7 1,75 801 > 7. Podwójne salto łamane w przód w drugim 
salcie pół śruby 1,3  900°

8 1,76 831 / 8. Podwójne salto łamane w tył w pierwszym 
salcie półtorej śruby w drugim pół śruby 1,6 1440°

9 1,76 821 / 9. Podwójne salto proste w przód śruba w 
pierwszym pół śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,68 833 / 10. Podwójne salto proste w tył z półtorej 
śruby w pierwszym i drugim salcie 1,8 1800°

Henrik Stehlik (GER)

Kolejności skoków

Czas
1,761,751,74

1,84
1,8

1,89

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6
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s 
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1         2         3        4        5        6        7         8         9        10

1,68

2,01
1,96

1,76
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kach na trampolinie w fi nale IO 2008- II miejsce.
Krzywa czasów wykonania indywidualnych sko-

ków układów ćwiczeń na trampolinie Dong Donga (CHN) 
w fi nalie IO 2008 jest falista (rys. 12)..

 Pierwszy skok (12001>), potrójne salto łamane w 
przód z pół śrubą w trzecim salcie wykonane z centrum 
trampoliny z ramionami w górze, sylwetka wyprostowa-
na. Skok wykonany wysoko 2,0 sek.. Zawodnik wykonał 
doskonałe zgrupowanie w pozycji łamanej. Ilość stopni 
w obrotach saltowych jest równą 1260°. Poza końcowa 
w centrum trampoliny. trudnośc 1,8 pkt. W drugim i trze-

cim skoku (12101o, 12001o), czas wykonania jest zbli-
żony i wynosi kolejno: 1,91 sek., 1,92 sek. Ilość stopni 
w obrotach saltowych w drugim i trzecim skoku wynio-
sła 2700° (tab. 12). Trudność skoków 1,7 pkt., 1,6 pkt. 
Następna grupa skoków to (831>, 805>, 811>), ilość wy-
konanych obrotów wyniosła 4140°, czas wykonania sko-
ków to odpowiednio 1,81sek., 1,85sek., 1,88 sek. Średni 
czas 1,84 sek. Interesujące jest, że zawodnik ze skoku na 
skok wydłuża czas wykonania ćwiczeń, a co za tym idzie 
i wysokości skoku. Trudność wykonania skoków 1,6 pkt., 
1,7 pkt., 1,4 pkt. (tab. 12). Średnia ocena wyniosła 1,5 

Rys.10. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 Lu 
Chunlong (CHN), I miejsce.

Tablica 10. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 Lu 

Chunlong (CHN)- I miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków
(sek.)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność 
skoków
(pkt.)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 1,98 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół śru-

by w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,96 12101 o
2. Potrójne salto w tył w zgrupowaniu z pół 
śruby w pierwszym i pół śruby w trzecim 
salcie.

1,7 1440°

3 1,94 12001 o 3. Potrójne salto w zgrupowaniu w przód z 
pół śrubą w trzecim salcie 1,6 1260°

4 1,95 811 > 4.Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

5 1,84 823 / 5. Podwójne salto proste przód w pierw-
szym salcie śruba w drugim półtorej śruby 1,7 1620°

6 1,84 831 / 6. Podwójne salto proste w tył w pierwszym 
salcie półtorej śruby i drugim pół śruby 1,6 1440°

7 1,84 821 / 7. Podwójne salto proste w przód śruba w 
pierwszym pół śruby w drugim salcie 1,5 1260°

8 1,88 813 >
8. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugi salcie półto-
rej śruby

1,6 1440°

9 1,91 803 > 9. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,85 833 / 10. Podwójne salto proste w tył z półtorej 
śruby w pierwszym i drugim salcie 1,8 1800°

Lu Chunlong (CHN) 

Kolejności skoków

Czas

1,91
1,88

1,94 1,95

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

C
za

s 
sk

ok
ów

1          2         3        4         5        6        7         8         9        10

1,851,84 1,84 1,84

1,981,96
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pkt. Skoki siódmy, ósmy i dziewiąty (821>, 813>, 803>). 
Ilość stopni w obrotach saltowych wynosi 3,960° ( 1260º, 
1440º, 1260º). Czasy wykonania skoków kolejno 1,82 
sek., 1,81 sek., 1,83 sek. Średni czas 1,82 sek. Trudność 
skoków 1,5 pkt., 1,6pkt., 1,5 pkt. Dziesiąty skok (833/). 
Ilość stopni w obrotach saltowych skoku 1800°, czas wy-
konania ćwiczenia 1,68 sek. Trudność 1,8 pkt. Różnica 
czasu wykonania skoku pierwszego 2,0 sek., a skokiem 
ostatnim 1,68 sek. wyniosła 0,32 sek.

Czas wykonania układu 18,51 sek.

Trudność układu 16,2 pkt.
Ilość stopni w obrotach saltowych układu 13860º
Dong Dong (CHN) zajął w indywidualnych sko-

kach na trampolinie w fi nale IO 2008- III miejsce.
Wnioski

Analiza indywidualnych skoków na trampolinie me-1. 
dalistów IO 2004 i IO 2008 wykazała wysoki poziom 
przygotowania technicznego sportowców, indywidu-
alny styl wykonania ćwiczeń, piękno. Podstawą do 
uzyskania wysokiej oceny mistrzostwa sportowego 

Rys.11. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 
Jason Barnett (CAN), II miejsce.

Tablica 11. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 Jason 

Barnett (CAN)- II miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków
(sek.)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 
(pkt.)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 2,05 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół śru-

by w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,98 853 /
2. Podwójne salto proste w tył dwie i pół 
śruby w pierwszym salcie i półtorej śruby 
w drugim

2,0 2160°

3 1,95 823 > 3. Podwójne salto łamane w przód w pierw-
szym śruba w drugim półtorej śruby 1,7 1620°

4 2 831 >
4. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie półtorej śruby w drugim pół 
śruby

1,6 1440°

5 1,94 803 > 5. Podwójne salto łamane w przód z półto-
rej śruby w drugim salcie 1,5 1260°

6 1,83 831 / 6. Podwójne salto proste w tył w pierwszym 
salcie półtorej śruby w drugim pół 1,6 1440°

7 1,85 821 > 7. Podwójne salto łamane w przód w pierw-
szym salcie, śruba w drugim pół śruby 1,5 1260°

8 1,85 813 >
8. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugim salcie pół-
torej śruby

1,6 1440°

9 1,82 832 / 9. Podwójne salto w przód w pierwszym 
salcie półtorej śruby w drugim śruba 1,7 1620°

10 1,75 833 / 10. Podwójne salto proste w tył z półtorej 
śruby w pierwszym i drugim salcie 1,8 1800°

Jason Barnett (CAN)

Kolejności skoków

Czas

1,98

1,82
1,851,83

2
1,95

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

C
za

s 
sk

ok
ów

1          2         3        4         5        6        7         8         9        10

1,75

2,05

1,94

1,85
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jest wskaźnik takich parametrów jak: czas wykona-
nia skoku i jego trudność, ilość stopni w obrotach 
saltowych skoku oraz ich sumy w układach.
Od pierwszego do dziesiątego indywidualnego skoku 2. 
na trampolinie medalistów IO 2004, IO 2008 bardzo 
widoczne jest faliste obniżenie czasów ich wykona-
nia. Osiągnięcie czasów wykonania skoków odbywa 
się poprzez podniesienie ich wysokości (technika roz-
poczynania i kończenia skoków w centrum trampoli-
ny) i poprzez długość wykonanego skoku (od skraju 

do skraju czerwonego prostokąta). Powiązane jest to 
z bardzo złożoną koordynacją wykonania salt, w tym 
kombinowanych, które wymagają optymizacji stero-
wania ruchami na podstawie funkcjonowania syste-
mów sensorowych oraz specjalnej wytrzymałości i 
wysokich psychomotorycznych jakości sportowców.
Trudność wykonania indywidualnych układów w 3. 
skokach na trampolinie medalistów IO 2004 i IO 
2008 jest parametrem, który zgodnie z przepisami 
FIG- u, podlega ocenie sędziów sportowych. Trud-

Rys.12. Krzywa czasów (sek.) i kolejności wykonanych indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 
Dong Dong (CHN), III miejsce.

Tablica 12. 
Elementy struktury czasowej i struktury rzeczowej indywidualnych skoków na trampolinie fi nalisty IO 2008 Dong 

Dong(CHN)- III miejsce

Lp.
skoków

Czasy
poszczególnych 

skoków
(sek.)

Symboliczne
oznaczenie

skoków
Tekstowa nazwa skoków

Trudność
skoków 

(pkt)

Ilość 
stopni

w 
obrotach 

saltowych
1 2 12001 > 1. Potrójne salto łamane w przód z pół śrubą 

w trzecim salcie 1,8 1260°

2 1,91 12101 o
2. Potrójne salto w tył w zgrupowaniu z pół 
śruby w pierwszym i pół śruby w trzecim 
salcie.

1,7 1440°

3 1,92 12001 o 3. Potrójne salto w zgrupowaniu w przód z 
pół śrubą w trzecim salcie 1,6 1260°

4 1,81 831 > 4. Podwójne salto łamane w tył w pierwszym 
salcie półtorej śruby w drugim pół śruby 1,6 1440°

5 1,85 805 > 5. Podwójne salto w przód łamane z dwoma 
i pół śrubami w drugim salcie 1,7 1620°

6 1,88 811 > 6. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym i drugim salcie pół śruby 1,4 1080°

7 1,82 821 > 7. Podwójne salto łamane w przód w pierw-
szym salcie, śruba w drugim pół śruby 1,5 1260°

8 1,81 813 >
8. Podwójne salto łamane w tył w pierw-
szym salcie pół śruby w drugi salcie półtorej 
śruby

1,6 1440°

9 1,83 803 > 9. Podwójne salto łamane w przód półtorej 
śruby w drugim salcie 1,5 1260°

10 1,68 833 / 10. Podwójne salto proste w tył z półtorej 
śruby w pierwszym i drugim salcie 1,8 1800°

Dong Dong (CHN) 

Kolejności skoków

Czas

1,91

1,831,811,82

1,88

1,81

1,92

2,2
2,16
2,12
2,08
2,04

2
1,96
1,92
1,88
1,84
1,8

1,76
1,72
1,68
1,64
1,6

C
za

s 
sk

ok
ów

1          2         3        4         5        6        7         8         9        10

1,68

2

1,85
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ność w dużej mierze zależy od jakości wykonania 
węzłowych elementów techniki ćwiczeń. Pionowa, 
sprężysto- usztywniona poza rozruchowa z ramio-
nami w górze jest podstawą skutecznego odbicia od 
siatki trampoliny i wykonania złożonej multiplikacji 
póz ciała w locie oraz skutkiem lądowania, ze stero-
wanym przejściem do następnej pozy rozruchowej, 
następnego skoku. 
Ilość stopni w obrotach saltowych w skokach na 4. 
trampolinie świadczy o tym jak wpływa kumulacja 
obciążeń w obrotach saltowych na stabilność funk-
cjonowania układu przedsionkowego, który uczest-
niczy w sterowaniu ruchami. Pomiar, analiza i oce-
na ilości stopni w obrotach saltowych w skokach na 
trampolinie może być testem do oceny funkcjonalne-
go stanu organizmu sportowca.
Kobiety, medalistki IO 2004 w indywidualnych sko-5. 
kach na trampolinie uzyskały następujące wyniki 
analizowanych parametrów:
I miejsce Anna Dogonadze (GER): czas wykonania 
układu 17,06 sek., trudność układu 14,2 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 11700°;
II miejsce Karen Cockburn (CAN): czas wykonania 
układu 17,6 sek., trudność układu 14,6 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 11880°;
III miejsce Huan Shanshan (CHN): czas wykonania 
układu17,47 sek., trudność układu 14,0 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 11520°.
Kobiety medalistki IO 2008 w indywidualnych sko-6. 
kach na trampolinie mają następujące wyniki anali-
zowanych parametrów:
I miejsce He Wenna (CHN): czas wykonania układu 
17,66 sek., trudność układu 14,5 pkt., ilość stopni w 
obrotach saltowych 12060°; 
II miejsce Karen Cockburn (CAN): czas wykonania 
układu 16,82 sek., trudność układu 14,4 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 12060°;
III miejsce Jekaterina Khilko (UZB): czas wykonania 
układu 17,09 sek., trudność układu 14,4 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 11700°.
Wskaźniki analizowanych parametrów w indywidu-7. 
alnych skokach na trampolinie kobiet medalistek IO 
2004 w porównaniu z wynikami medalistek IO 2008 
mają dłuższy czas wykonania skoków o 0,18 sek., 
mniejszą trudność układów o 0,17 pkt. i mniejszą 
ilość stopni w obrotach saltowych o 240°.
Mężczyźni, medaliści IO 2004 w indywidualnych 8. 
skokach na trampolinie uzyskali następujące wyniki 
analizowanych parametrów:
I miejsce Juri Nikitin (UKR): czas wykonania układu 
19,14 sek., trudność układu 16,2 pkt., ilość stopni w 
obrotach saltowych 13860°;
II miejsce Alexander Moskalenko (RUS): czas wy-
konania układu 19,16 sek., trudność układu16,2 pkt., 
ilość stopni w obrotach saltowych 13860°;
III miejsce Henrik Stehlik(GER): czas wykonania 
układu 18,19 sek., trudność układu 15,6 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 13500°
Mężczyźni, medaliści IO 2008 w indywidualnych 6. 
skokach na trampolinie uzyskali następujące wyniki 
analizowanych parametrów:
I miejsce Lu Chunlong (CHN): czas wykonania ukła-

du 18,99 sek., trudność układu16,2 pkt., ilość stopni 
w obrotach saltowych 13860°;
II miejsce Jason Barnett (CAN): czas wykonania 
układu 19,02 sek; trudność układu 16,8 pkt., ilość 
stopni w obrotach saltowych 15300°;
III miejsce Dong Dong (CHN): czas wykonania ukła-
du 18,51 sek., trudność układu 16,2 pkt., ilość stopni 
w obrotach saltowych 13860°.
Wskaźniki analizowanych parametrów w indywidu-7. 
alnych skokach na trampolinie mężczyzn, medali-
stów IO 2004 w porównaniu z wynikami medalistów 
IO 2008 posiadają krótszy czas wykonania układów 
o 0,01 sek., mniejszą trudność o 0,4 pkt. i mniejszą 
ilość stopni w obrotach saltowych na 600°.
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DIAGNOZA PSYCHOMOTORYCZNA DZIECI CZTEROLETNICH JAKO REALIZACJA PROGRAMU 
WCZESNEJ INTERWENCJI W PRZEDSZKOLACH

Agata Nowak, Irena Bartusiak, Anna Romanowska-Tołłoczko
Akademia Wychowania Fizycznego ,Wrocław, Polska

University School of Physical Education, Wrocław, Poland
1

Streszczenie. Rozwój małego dziecka jest zagadnieniem absorbującym dzisiaj wiele kręgów naukowych i ośrodków badań. Niestety, wraz z postę-
pem cywilizacyjnym – dynamicznym rozwojem medycyny, nową, precyzyjną technologią diagnostyczną - liczba przypadków dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością lub zaburzonych nie zmniejsza się. W ostatnich latach jest obserwowany wręcz wzrost liczby dzieci z nieprawidłowym rozwo-
jem. Analiza większości objawów towarzyszących zaburzeniom psychomotorycznym dzieci wykazała, iż istnieje możliwość rozpoznawania ich już 
w wieku przedszkolnym. Z uwagi na wzrost liczby diagnozowanych przypadków dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi został wprowadzony 
program wczesnej interwencji. Realizacja tego programu ma na celu zwiększenie wykrywalności dzieci z zaburzonym rozwojem, a tym samym ob-
jęcie ich jak najwcześniej oddziaływaniami terapeutycznymi. Wczesne wykrywanie zakłóceń w rozwoju określa konieczność podjęcia ukierunkowa-
nych oddziaływań stymulująco – kompensacyjnych. Przedstawione w artykule badania prowadzone były w celu określenia możliwości wykrywania 
objawów zakłóceń w rozwoju psychomotorycznym dzieci w wieku przedszkolnym, jako realizacji programu wczesnej interwencji.
Słowa kluczowe: wczesna interwencja, rozwój psychomotoryczny, zaburzenia rozwoju, diagnoza
Annotation. Nowak Agata, Bartusiak Irena, Romanowska-Tolloczko Anna. Psychomotor diagnosis of four-year-old children as e realization 
of an early intervention program in the nursery schools. The young child’s development is an issue that is being considered by many researchers 
and investigation centres. Unfortunately, although the civilization develops, namely the fi elds of medicine or new highly precise diagnostic technol-
ogy, the number of children being at risk of disabilities or disorders does not decrease. What is more, recently that number has even been growing. 
The analysis of most symptoms accompanying children with psychomotor disorders revealed that there is a probability to recognize them even in 
preschool age. As a result of the signifi cant growth of the amount of such children diagnosed there has been an early intervention program introduced. 
The realization of this program is supposed to increase the uncovery of the children with disordered development and at the same time providing 
them with therapeutic support as soon as possible. The early discovery of the developmental disturbances determines the necessity of launching the 
stimulating and compensation activities. The survey presented in the article was done in order to defi ne the possibilities of fi nding the symptoms of 
the psychomotor developmental disturbances of the preschool children as the realization of early intervention program.
Keywords: early interwention, psychomotor development, children disorders, diagnoses
Анотація. Новак Агата, Бартущак Ірина, Романовська-Толлочко Ганна. Психомоторний діагноз чотирирічних дітей як реалізація 
програми ранньої інтервенційної програми в дошкільних закладах. Розвиток малої дитини - результат, що розглядають багато до-
слідників і центри дослідження. На жаль, разом із цивілізаційним прогресом - динамічним розвитком медицини, новою, прецизійною діа-
гностичною технологією, число дітей, що перебувають у ризику фізичних недоліків або порушень, не зменшується. Більше того, сьогодні 
їхнє число навіть зростає. Аналіз більшості симптомів, що супроводжують дітей із психомоторними розладам, показав, що є ймовірність 
виявлення їх навіть у дошкільному віці. З огляду на зростання числа діагностованих випадків дітей із психомоторними розладами була 
уведена програма ранньої інтервенції. Передбачається, що реалізація цієї програми збільшує можливості виявлення дітей з безладним роз-
витком і в той же час забезпечуючи їх як можна більше ранньою терапевтичною підтримкою Рання діагностика порушень у розвитку визна-
чає необхідність прийняття дій стимулювання й компенсації. Огляд, представлений у статті, був зроблений з метою визначення можливості 
прояву ознак порушень у психомоторному розвитку дітей як реалізації ранньої інтервенційної програми.
Ключові слова: рання інтервенційна програма, психомоторний розвиток, порушення в дітей, діагноз.
Аннотация. Новак Агата, Бартущак Ирина, Романовска-Толлочко Анна. Психомоторный диагноз четырехлетних детей как реа-
лизация программы ранней интервенционной программы в дошкольных заведениях. Развитие малого ребенка - результат, который 
рассматривают много исследователей и центры исследования. К сожалению, вместе с цивилизационным прогрессом - динамическим раз-
витием медицины, новой, прецизионной диагностической технологией, число детей, находящихся в риске физических недостатков или 
нарушений, не уменьшается. Более того, сегодня их число даже возрастает. Анализ большинства симптомов, сопровождающих детей с 
психомоторными расстройствам, показал, что есть вероятность, чтобы выявить их даже в дошкольном возрасте. Учитывая рост числа 
диагностированных случаев детей с психомоторными расстройствами была введена программа ранней интервенции. Предполагается, что 
реализация этой программы увеличивает возможности выявления детей с беспорядочным развитием и в то же время обеспечивая их как 
можно более ранней терапевтической поддержкой Ранняя диагностика нарушений в развитии определяет необходимость принятия дей-
ствий стимулирования и компенсации. Обзор, представленный в статье, был сделан с целью определения возможности проявления при-
знаков нарушений в психомоторном развитии детей как реализации ранней интервенционной программы.
Ключевые слова: ранняя интервенционная программа, психомоторное развитие, нарушения у детей, диагноз.
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Wprowadzenie
Rozwój małego dziecka jest zagadnieniem absor-

bującym dzisiaj wiele kręgów naukowych i ośrodków 
badań. Niestety, wraz z postępem cywilizacyjnym i dy-
namicznym rozwojem medycyny, która dysponuje pre-
cyzyjną technologią diagnostyczną - liczba przypadków 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub zaburzonych 
nie zmniejsza się. W ostatnich latach jest obserwowany 
wręcz wzrost liczby dzieci z nieprawidłowym rozwojem 
[14,2]. W związku z tym duża część współczesnych analiz 
ontogenezy poświęcona jest również poszukiwaniu przy-
czyn zakłóceń w rozwoju, opisywaniu ich rodzajów oraz 
wyznaczaniu jak najskuteczniejszych możliwości oddzia-
ływań terapeutycznych dla dzieci dotkniętych zaburze-
niami bądź niepełnosprawnością [1,3,5,9,11,12]. Obok 
poważnych zaburzeń rozwoju, takich jak upośledzenie 
umysłowe czy autyzm, u dzieci w wieku przedszkolnym 
diagnozuje się również zaburzenia psychomotoryczne. Te 
ostatnie stanowią około 60 procent wszystkich zaburzeń 

diagnozowanych w poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym. 

Analiza większości objawów towarzyszących 
zaburzeniom psychomotorycznym dzieci wykazała, 
iż istnieje możliwość rozpoznawania ich już w wieku 
przedszkolnym [3,4,6,7,13,15]. Z uwagi na wzrost licz-
by diagnozowanych przypadków dzieci z zaburzenia-
mi psychomotorycznymi został wprowadzony program 
wczesnej interwencji. Realizacja tego programu ma na 
celu zwiększenie wykrywalności dzieci z zaburzonym 
rozwojem, a tym samym objęcie ich jak najwcześniej od-
działywaniami terapeutycznymi [1,5,13,14]. 

Wczesne wykrywanie zakłóceń w rozwoju okre-
śla konieczność podjęcia ukierunkowanych oddziaływań 
stymulująco – kompensacyjnych [1,2,10]. Jak wskazują 
liczne badania, diagnozie o charakterze przesiewowym 
powinny być poddawane już najmłodsze dzieci. Celem 
takiej przesiewowej diagnozy jest dokonanie wstępnej 
oceny rozwoju dziecka, a w przypadku stwierdzenia nie-
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prawidłowości rozwojowych skierowanie dziecka na dal-
szą, bardziej specjalistyczną diagnozę [3,10,11]. 

Z uwagi na wczesny wiek dziecka i charakter roz-
woju najlepszą byłaby diagnoza psychomotoryczna. W 
działaniach i umiejętnościach ruchowych dziecka można 
zaobserwować bowiem wiele istotnych informacji o jego 
całościowym rozwoju. Analiza obszaru ruchowego jest 
również najprostszą formą obserwacji dziecka. W każdej 
chwili dziecko spontanicznie wykonuje wiele czynności 
i wykazuje się umiejętnościami ruchowymi. Jego specy-
fi czne bądź niewłaściwe funkcjonowanie w tym obszarze 
z dużym prawdopodobieństwem jest symptomem opóź-
nienia bądź dysharmonii rozwojowej [2,5, 6,12,15,16].

Cel pracy
Badania prowadzone były w celu uzasadnienia 

stosowania diagnozy psychomotorycznej małych dzieci 
jako realizacji programu wczesnej interwencji w przed-
szkolach. 

Metoda i narzędzia badawcze
Badaniami zostało objętych 80 dzieci z 4 wroc-

ławskich przedszkoli (39 dziewczynek i 41 chłopców). 
Wszystkie dzieci w chwili badania miały ukończone czte-
ry lata. Rodzice badanych dzieci wyrazili zgodę na diag-
nozę ich rozwoju. 

Badania zmodyfi kowanym testem MOT 4-6 pro-
wadzono w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego. 
Wszystkie procedury badania zostały zachowane zgodnie 
z instrukcją narzędzia – zmodyfi kowany test MOT 4-6, 
przybory i sprzęt wykorzystany w badaniach był zgodny 
z parametrami sprzętu opisanymi w instrukcji narzędzia. 
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego przy pomocy 
testu zmodyfi kowanego ma charakter zabawy, wszystkie 
dzieci uczestniczyły w badaniu chętnie, tylko w trzech 
przypadkach niezbędna była pomoc wychowawcy w 
oswojeniu dzieci. Dodatkowo, każde spotkanie z dziećmi 
rozpoczynało się wspólną rozmową i zabawami ruchowy-
mi o charakterze oswajającym.

Zmodyfi kowany test MOT 4-6 jest narzędziem 
zbudowanym z 13 prób ruchowych, które pozwalają na 

obserwację rozwoju psychomotorycznego dziecka. Próby 
umożliwiają analizę zarówno w obrębie małej jak i dużej 
motoryki oraz w zakresie zdolności koordynacyjnych i 
kondycyjnych dziecka. Prowadzenie badania z wykorzy-
staniem testu pozwala również na obserwację dziecka w 
zakresie jego możliwości rozumienia poleceń, zdolności 
planowania motorycznego oraz orientacji czasowo-prze-
strzennej.

Analiza i interpretacja wyników badań
Uzyskane wyniki pozwoliły zakwalifi kować ba-

dane dzieci do 5 grup, w zależności od ilości punktów 
uzyskanych w badaniu. Grupę najbardziej liczną (ponad 
2/3 badanych) stanowiły dzieci, których rozwój został 
oceniony jako „w normie”. Blisko 1/4 wykazuje rozwój 
powyżej normy, a wśród nich u 3% dzieci stwierdzono 
przyspieszony rozwój psychomotoryczny, 15% badanych 
dzieci uzyskało wyniki poniżej normy z czego 5% stano-
wią dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym 
(ryc.1).

Badane dziewczynki uzyskiwały średnio większą 
ilość punktów od chłopców. Rozwój psychomotoryczny 
dziewczynek częściej został oceniony jako „bardzo do-
bry” i „przyspieszony”. Cztery dziewczynki z tej grupy 
uczęszczały na dodatkowe zajęcia ruchowe. Trzy dziew-
czynki chodzą na basen na zajęcia oswajające z podsta-
wami nauki pływania, jedna dziewczynka uczęszcza na 
zajęcia rytmiczne. Chłopcy natomiast częściej osiągali 
wyniki poniżej normy – 10% badanych chłopców wyka-
zało się zakłóconym i nieharmonijnym rozwojem psycho-
motorycznym (ryc.2).

Taki rozkład wyników świadczy o tym, że rozwój 
psychomotoryczny badanych dzieci jest bardzo zróżnico-
wany. W badanej grupie były dzieci zarówno o przyspie-
szonym rozwoju, jak też o rozwoju ocenionym jako zabu-
rzony i poniżej normy. Dzieci, u których zdiagnozowano 
zakłócenia w rozwoju psychomotorycznym, poddano w 
dalszej kolejności analizie indywidualnych przypadków. 
Prowadzone obserwacje wykazały, że dzieci z najniższy-
mi wynikami w badaniu wykazują liczne trudności w co-

Ryc.1. Rozkład wyników badanych dzieci
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dziennym funkcjonowaniu w przedszkolu. Badane dzieci 
przejawiały zachowania świadczące o zaburzeniach psy-
chomotorycznych w wykonywaniu zadań ruchowych, 
wymagających koordynacji ruchowej, planowania mo-
torycznego czy dobrej orientacji czasowo-przestrzennej 
oraz rozumieniu określeń miejsca - „nad”, „przed”, „pod”, 
„za” itd.

Większość z obserwowanych dzieci nie wykazy-
wała natomiast trudności w nawiązywaniu kontaktów i 
komunikowaniu się z innymi przedszkolakami. Uzyskane 
informacje od wychowawców dzieci określają ich sytua-
cję rodzinną jako dobrą i stabilną. Takie dane pozwalają 
wyeliminować emocjonalne podłoże zaburzeń funkcjono-
wania tych dzieci.

Dyskusja
Uzyskane wyniki wskazują na znaczne zróżni-

cowanie rozwoju psychomotorycznego dzieci. Najlicz-
niejszą grupę stanowią dzieci o prawidłowym rozwoju 
psychomotorycznym. Niestety, aż 15% dzieci wykazuje 
nieharmonijność i zaburzenia rozwojowe. Prowadzone 
badania pozwoliły na zdiagnozowanie tych dzieci oraz 
objęcie ich oddziaływaniami stymulująco-wspierającymi 
realizowanymi w ramach programu wczesnej interwen-
cji. Podjęcie takich oddziaływań na tym etapie rozwoju 
dzieci znacznie zwiększa ich skuteczność, a tym samym 
prawdopodobieństwo wyrównania rozwoju psychomo-
torycznego dzieci z najniższymi wynikami [6,14,16]. . 
Zdiagnozowanie zaburzeń psychomotorycznych u dzieci 
na tym etapie rozwoju i poddanie ich oddziaływaniom 
terapeutycznym jest determinujące dla powodzenia i 
skuteczności całego procesu terapeutycznego [3,5,7,15]. 
Takie działania minimalizują również nawarstwianie się 
problemów rozwojowych u dzieci, eliminują możliwość 
wystąpienia zaburzeń sekundarnych związanych z umie-
jętnością radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach 
i niskim poczuciem wiary we własne możliwości czy też 
brakiem pewności siebie.

W badanej grupie zdecydowanie więcej jest chłop-
ców z zaburzeniami w rozwoju psychomotorycznym. Taki 
rozkład wyników jest zgodny z licznymi danymi epide-
miologicznymi i etiologicznymi, które również wskazują, 
że większą grupę wśród dzieci z zakłóceniami rozwoju 
psychomotorycznego, stanowią chłopcy jako mniej od-
porni na niekorzystne czynniki rozwoju [1,11,13].

Natomiast większa liczba dziewczynek w grupie 
dzieci z rozwojem psychomotorycznym powyżej normy, 
może wynikać stąd, że uczęszczały one na dodatkowe 
zajęcia ruchowe. Jak podają badacze większy i częstszy 
kontakt z aktywnością ruchową korzystnie wpływa na 
rozwój psychomotoryczny dzieci [12,14]. Dzieci takie na 
ogół mają lepszą koordynację ruchową i nie mają rów-
nież problemów z planowaniem motorycznym. W grupie 
chłopców żaden z badanych przedszkolaków nie uczęsz-
czał na dodatkowe zajęcia ruchowe. 

Nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi nie 
prowadzili samodzielnie diagnozy rozwoju psychomoto-
rycznego przedszkolaków. Informacje o ich rozwoju opie-
rali na własnej wiedzy i spontanicznej obserwacji oraz 
intuicji. Takie informacje nie są wystarczające, aby dzie-
ci, które według nauczycieli cechuje nietypowy rozwój, 
zostały skierowane na specjalistyczną diagnozę. Przepro-
wadzenie badania zmodyfi kowanym testem psychomo-
torycznym umożliwiło dokonanie obiektywnej, wstępnej 
diagnozy rozwoju psychomotorycznego. W konsekwen-
cji, prowadzone badania pozwoliły na objęcie dzieci o 
specjalnych potrzebach programami wspierającymi, co w 
przyszłości zaowocować może pełnym i dobrym ich roz-
wojem, uniemożliwiając nawarstwianie się zakłóceń w 
rozwoju oraz pojawianie się zaburzeń sekundarnych.

Wnioski
Prowadzone analizy wskazują, że wiekiem od 

którego dzieci mogą w pełni uczestniczyć w diagnozie 
psychomotorycznej jest wiek przedszkolny [16]. Dzieci 
w tym okresie są zdolne do wykonywania poleceń, 

Ryc.2. Rozkład wyników chłopców i dziewczynek
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dodatkowo zasób ich umiejętności i doświadczeń jest na 
tyle duży, że pozwala na wykorzystywanie ich w celu do-
konania diagnozy rozwoju psychomotorycznego [10,16]. 
Przesiewowa diagnoza psychomotoryczna dzieci w wieku 
przedszkolnym mogłaby być więc pierwszym ogniwem 
programu wczesnej interwencji.

Diagnoza psychomotoryczna dzieci w wieku czte-
rech lat jest działaniem realizującym program wczesnej 
interwencji. Jej przesiewowy charakter umożliwia doko-
nanie wstępnego rozpoznania poziomu rozwoju psycho-
motorycznego dzieci i w przypadkach nieharmonijności 
lub zaburzeń umożliwia podjęcie ukierunkowanych i ce-
lowych działań w celu wyrównywania jego poziomu, a 
tym samym wyrównywania szans dziecka w jego zmaga-
niach edukacyjnych. 
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Streszczenie. Dziecko czuje, myśli i wyraża siebie w ruchu. Jego przeżycia często odzwierciedlane są w zachowaniu ruchowym. Obserwacja i 
analiza motoryki dziecięcej informuje osobę badającą o stanie psychicznym, o ewentualnych problemach w zachowaniu, bądź rozwoju dziecka. 
Ważne jest jednak to, aby weryfi kacja poziomu rozwoju dziecka nie opierała się na subiektywnych opiniach nauczycieli czy rodziców ale żeby 
była prowadzona według wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Propozycją metod oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka są testy 
psychomotoryczne. Pozwalają one bowiem na diagnozowanie motoryki dziecka przy równoczesnej obserwacji jego osobowości. Stanowią środki 
wspomagające globalną diagnozę rozwoju dziecka. Artykuł ukazuje zasadność stosowania diagnozy sfery ruchowej dziecka w celu wczesnego wy-
krycia pierwszych objawów nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym u dzieci w wieku przedszkolnym.
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny, zaburzenia psychomotoryczne, diagnoza rozwoju dziecka.
Annotation. Nowak Agata, Romanowska-Tolloczko Anna, Bartusiak Irena. Abnormalities in children motor development as early symptoms 
of psychomotor disorders. A child feels, thinks, acts and expresses him/her self while in movement. Movements often refl ect emotions, therefore 
observations and analysis of a child’s motor behaviour may be a source of information for an investigator on the mental state, possible behaviour or 
developmental problems a child might have. This is why the verifi cation of the level of child’s development should be more complex than merely 
based on subjective opinions of teachers or parents. One of the method of assessment of preschool children developement are psychomotor tests. 
These tests let us to diagnoze the motor skills of children and to observe their personality. They are tools which support the global diagnosis of child’s 
development. The article describes the relevance of using the diagnosis of the motor sphere of a child’s development in order to uncover beforehand 
the fi rst symptoms of the psychomotor disorders of preschool children.
Keywords: motor development, diagnosis, psychomotor disorders, child’s development
Анотація. Новак Агата, Романовська-Толлочко Ганна, Бартущак Ірина. Ненормальність у руховому розвитку дітей як ранні озна-
ки психомоторних порушень. Дитина почуває, думає й виражає себе в русі. Її переживання часто відбиваються в руховій дії. Рухи часто 
відбивають емоції, тому спостереження й аналіз моторного поводження дитини, можливо, є джерелом інформації для дослідника. Важ-
ливо, щоб верифікація рівня розвитку дитини не обґрунтовувалася на суб’єктивних думках учителів або батьків, а проводилася згідно 
стандартизованих діагностичних методів. Запропоновано метод оцінки психомоторного розвитку дитини через психомоторні тести. Ці 
випробування дозволяють проводити діагностування моторики дитини при одночасній обсервації його індивідуальності. Це інструменти, 
які підтримують глобальний діагноз розвитку дитини. Стаття описує доречність використання діагнозу моторної сфери розвитку дитини з 
метою раннього прояву перших ознак неправильності в психомоторному розвитку.
Ключові слова: моторний розвиток, психомоторні розлади, діагноз розвитку дитини.
Аннотация. Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна, Бартущак Ирина. Ненормальность в двигательном развитии детей как 
ранние признаки психомоторных нарушений. Ребенок чувствует, думает и выражает себя в движении. Его переживания часто отража-
ются в двигательном действии. Движения часто отражают эмоции, поэтому наблюдения и анализ моторного поведения ребенка, возможно, 
являются источником информации для исследователя. Важно, чтобы верификация уровня развития ребенка не обосновывалась на субъек-
тивных мнениях учителей или родителей, а проводилась согласно стандартизованных диагностических методов. Предложен метод оценки 
психомоторного развития ребенка через психомоторные тесты. Эти испытания позволяют проводить диагностирование моторики ребенка 
при одновременной обсервации его индивидуальности. Это инструменты, которые поддерживают глобальный диагноз развития ребенка. 
Статья описывает уместность использования диагноза моторной сферы развития ребенка с целью раннего проявления первых признаков 
неправильности в психомоторном развитии.
Ключевые слова: моторное развитие, психомоторные расстройства, диагноз развития ребенка.
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Wprowadzenie
Zdrowe i szczęśliwe dziecko to marzenie każdego 

rodzica. Zdolność i siła do stałego odkrywania nowego 
świata poprzez stałą progresję rozwoju jest imponująca, 
zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka. Niestety, 
zdarza się tak, że nie wszystkie dzieci mogą z powodze-
niem eksplorować siebie i otoczenie. Czasami pojawiają 
się przeszkody i utrudnienia w tym procesie. Przykładem 
takich utrudnień są zaburzenia psychomotoryczne, które 
pojawiają się u coraz większej populacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym [1,2,11]. 

Zaburzenia psychomotoryczne, nazywane rów-
nież jako minimalne zaburzenia mózgowe, zaburzenia 
integracji sensoryczno-motorycznej, modyfi kują i utrud-
niają spontaniczny proces rozwoju dziecka, nadając mu 
charakterystyczny rytm i tempo. 

Zaburzenia psychomotoryczne nie wykluczają 
dziecka z edukacji masowej, jakkolwiek utrudniają mu 
pełne w niej uczestnictwo [2,11,17,18]. Kłopoty dziecka z 
liczeniem, nauką pisania i czytania, rozumieniem poleceń 
czy wykonywaniem prac plastycznych to tylko nieliczne 
i stosunkowo późne symptomy psychomotorycznych za-
kłóceń w rozwoju. Jednak to właśnie one jako pierwsze są 
przyczyną niepokoju opiekunów dziecka. Najczęściej bo-
wiem dopiero w wieku szkolnym, po rozpoznaniu właś-

nie takich trudności, rodzice i opiekunowie rozpoczynają 
poszukiwanie przyczyn i patomechanizmów takiego za-
chowania się dzieci [2,3,6,13]. W dalszej kolejności po-
szukują możliwości kompensacji przejawianych braków. 
Jak podają liczne źródła, diagnoza zaburzeń psychomo-
torycznych w wieku szkolnym to zbyt późna diagnoza. 
Symptomy tych zakłóceń są bowiem możliwe do zaobser-
wowania już u dzieci w wieku przedszkolnym, a niektó-
rzy badacze określają nawet pierwsze ich objawy manife-
stujące się już w wieku niemowlęcym [2,7,17,18]. 

Pierwsze symptomy zakłóceń psychomotorycz-
nych są manifestowane przeważnie w nieprawidłowym 
zachowaniu ruchowym dziecka. Najczęściej oznakami 
zakłóceń rozwoju są takie objawy, jak mała sprawność 
ruchowa (dziecko słabo biega, ma trudności z utrzyma-
niem równowagi, jest niezdarne, z trudem opanowuje na-
ukę jazdy na rowerze, nie potrafi  rzucać ani łapać, unika 
zabaw ruchowych. Z trudem opanowuje również zabawy 
rytmiczne i taneczne. Możliwa do zaobserwowania w 
zabawach ruchowych słaba koordynacja wzrokowo - ru-
chowa oraz orientacja czasowo-przestrzenna jest również 
uważana za jeden z pierwszych symptomów zakłóceń 
w rozwoju psychomotorycznym [3,4,5,12,14]. Bardziej 
szczegółowa analiza sfery ruchowej wykazała, że najczęś-
ciej przejawy nieprawidłowości rozwojowych są możli-
we do zaobserwowania szczególnie w zakresie zdolności 
koordynacyjnych. Badacze wyróżnili wskaźniki rozwoju 
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zdolności koordynacyjnych: wskaźnik sensomotorycz-
ny, wskaźnik percepcyjno – intelektualny oraz wskaźnik 
proprioceptywno - kinestetyczny [8,9,10,14,16]. Liczne 
analizy i weryfi kacja istoty wpływu tych wskaźników 
na poszczególne przejawy zdolności koordynacyjnych 
wskazują na silną zależność tych parametrów. Analizu-
jący te zależności wskazali jednak na konieczność ca-
łościowego interpretowania wpływu wszystkich trzech 
wskaźników zdolności koordynacyjnych na jakość tych 
zdolności [4,9,12]. Takie ujęcie zdolności koordynacyj-
nych podkreśla ich psychomotoryczny charakter. Liczne 
badania potwierdzają więc, że niższy poziom rozwo-
ju tych zdolności będzie charakterystyczny dla dzieci z 
defi cytami rozwojowymi oraz utrudnieniami w rozwoju 
[1,2,12,15,16,18].

W celu diagnozy rozwoju psychomotorycznego 
stosuje się najczęściej testy psychologiczne, oceniające 
rozwój poznawczy dziecka oraz dojrzałość emocjonalną. 
Specjaliści wykorzystują ponadto testy pedagogiczne – 
mierzące dojrzałość szkolną czy występowanie objawów 
ryzyka dysleksji. W obu przypadkach diagnozę przepro-
wadzić może osoba przygotowana do badania – pedagog 
lub psycholog pracujący w poradniach psychologiczno 
– pedagogicznych. Te placówki nie są jednak przygoto-
wane na prowadzenie badań skryningowych, a jedynie na 
przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dzieci, które 
zostały już skierowane na badanie przez inne osoby (ro-
dzice, wychowawcy). Dostępność takich badań jest więc 
ograniczona i nie we wszystkich przypadkach zasadna 
[11,13]. 

Pierwsze objawy zakłóceń w rozwoju psychomo-
torycznym możliwe są do wykrycia w badaniu przesiewo-
wymi testami psychomotorycznymi. Narzędzia te służą 
do wstępnej oceny poziomu rozwoju ruchowego bada-
nych dzieci, weryfi kują możliwość występowania lub nie 
zaburzeń tego procesu. Korzystne jest to, że stosując testy 
służące ocenie tej sfery, badanie może przeprowadzić na-
uczyciel – wychowawca na co dzień pracujący z dziećmi. 
Taka osoba może przebadać dużą grupę dzieci, a konse-
kwencją badania będzie wyłonienie dzieci, które mogą 
przejawiać zakłócenia w swoim rozwoju. Takie dzieci 
po badaniu przesiewowym powinny zostać skierowane 
na dalszą, już bardziej specjalistyczną diagnozę w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia wyniku testu przesiewo-
wego [10,13]. 

Cel pracy
Celem podjętych badań było określenie możliwo-

ści wykrycia wczesnych objawów zakłóceń w rozwoju 
psychomotorycznym dzieci w wieku przedszkolnym ma-
nifestujących się w sferze ruchowej . Wyłonione w bada-
niu dzieci, które uzyskały najniższe wyniki poddano bar-
dziej specjalistycznej diagnozie w celu jej potwierdzenia 
lub odrzucenia.

Materiał i metoda badań
Badania prowadzono na grupie 60 dzieci cztero-

letnich z trzech przedszkoli na terenie Dolnego Śląska. 
W badaniu wykorzystano zmodyfi kowany test MOT 4-6. 
Jest to test przesiewowy, znormalizowany i wystandary-
zowany na populacji dzieci czteroletnich z terenu Dolnego 
Śląska. Test zawiera próby umożliwiające wstępną ocenę 
rozwoju psychomotorycznego. Przeprowadzenie badania 

tym narzędziem nie jest czasochłonne. Próby testowe są 
dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci w wie-
ku czterech lat. Ich przeprowadzenie nie wymaga specjal-
nych umiejętności czy wiedzy od osoby prowadzącej. Za-
dania ruchowe, sposób ich oceny są precyzyjnie opisane. 

Analiza i interpretacja wyników 
W badaniu zmodyfi kowanym testem MOT 4-6 

rozwój psychomotoryczny klasyfi kowany jest w pięciu 
poziomach. Dwie klasy powyżej normy, charakterystycz-
ne dla dzieci, które wykonują wszystkie zadania testowe 
bezbłędnie, uzyskując tym samym najwyższe ilości punk-
tów. Klasę przeznaczoną dla wyników dzieci, których roz-
wój psychomotoryczny jest w normie oraz dwie kategorie 
poniżej normy, które wskazują na nieharmonijności w 
tym procesie lub jego zaburzenia. Dzieci uzyskujące taką 
ocenę o poziomie swojego rozwoju psychomotorycznego 
powinny być poddane specjalistycznej diagnozie w celu 
jej potwierdzenia lub odrzucenia. 

W grupie badanych, 13 dzieci uzyskało wyniki 
poniżej normy, z czego 5 otrzymało ocenę rozwoju zabu-
rzonego, uzyskując najniższe wyniki. W tej grupie było 7 
dziewczynek i 6 chłopców. Wszystkie dzieci z najniższy-
mi wynikami miały skończone cztery lata i nie przekra-
czały czterech i pół lat Są więc najmłodsze w grupie czte-
rolatków. Wykorzystywany w badaniach test umożliwia 
ocenę wyników dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 
– młodszej do czterech lat i pięciu miesięcy oraz starszej 
od czterech lat i sześciu miesięcy do pięciu lat. 

W badaniu testem dzieci mogły zdobyć maksymal-
nie 26 punktów, dzieci z najniższymi wynikami uzyski-
wały 6 lub mniej punktów. Dzieci z tej grupy najczęściej 
wykonywały zadania na 1 punkt lub nie wykonywały ich 
wcale. Bardzo rzadko wykonywały zadanie całkowicie 
poprawnie uzyskując 2 punkty.

Dzieci uzyskujące w badaniu najniższe wyniki 
poprawnie rozwiązywały zadania najłatwiejsze (ryc.1). 
Najwięcej kłopotów miały z zadaniami 6 - rzucaniem do 
celu, 8 – łapaniem ringo oraz z zadaniem 9 - skakanie na 
jednej nodze. Próby te zostały rozwiązane tylko przez 8% 
dzieci z tej grupy. Wykonanie prób 6,8,9 wymaga zdolno-
ści koordynacji całego ciała, zdolności równowagi, oraz 
dobrze rozwiniętej zdolności planowania motorycznego. 
Brak umiejętności rozwiązania tych zadań wskazuje na 
obniżony poziom zdolności percepcyjno – motorycznych. 
Zarówno rzucanie do celu jak i łapanie ringo weryfi kują 
dodatkowo zdolność antycypacji ruchu, która jest bardzo 
istotna dla prawidłowego funkcjonowania dziecka nie tyl-
ko w zakresie rozwiązywania zadań ruchowych ale także 
w wykonywaniu wielu codziennych czynności.

 Zadanie 2 i 11 okazały się również trudne i zostały 
wykonane poprawnie tylko przez 23% i 31% badanych 
dzieci. Zadania te weryfi kują zdolności percepcyjno-mo-
toryczne oraz szybkość ruchu. 

W trakcie wykonywania przez dzieci prób testo-
wych była prowadzona dodatkowo obserwacja. Zebrane 
informacje pozwoliły oszacować, że 61% dzieci z najniż-
szymi wynikami miało trudności z wyobrażeniem sobie 
ruchu oraz z wykonaniem czynności bez wcześniejszej 
jej demonstracji. Dzieci te do wykonania zadania potrze-
bowały wsparcia słownego i pomocy w trakcie ćwicze-
nia. Dopiero po takich próbach wykonania zadań dzieci 
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te przystępowały do badania. Dodatkowo zaobserwowa-
no, że 39% dzieci wykazuje małą koncentrację uwagi. W 
trakcie diagnozy bardzo szybko się rozpraszały i posia-
dały niski poziom motywacji do wykonywania kolejnych 
prób. Na pytanie czy potrafi ą rzucać do celu, łapać ringo, 
chodzić tip–topami odpowiadały twierdząco, jednak nie 
wykazywały takiej umiejętności w praktyce. Na pytane o 
to, co robią najchętniej odpowiadały, że lubią się bawić, 
jednak nie potrafi ły podać przykładu ulubionej zabawy. 
Największą liczbę punktów opisywane dzieci otrzyma-
ły w zadaniu 1 – kropkowanie, 13 – wstanie i siadanie 
z piłką. Te zadania w teście są oceniane jako najłatwiej-
sze, mierzące przede wszystkim zdolności kondycyjne, 
w najmniejszym stopniu natomiast pozwalają na ocenę 
zdolności percepcyjno-motorycznych. Jak wynika z wie-
lu analiz, to właśnie te ostatnie zdolności są najczęściej 
zaburzone u dzieci z zakłóceniami w rozwoju psychomo-
torycznym [16,17,18].

Wszystkie dzieci wyłonione w badaniu zostały 

poddane dalszej, etapowej diagnozie. Analiza zachowania 
dzieci w codziennych pracach w przedszkolu wykazała 
liczne trudności w funkcjonowaniu tych dzieci (ryc 2). 

Miały one trudności przede wszystkim z: samo-
dzielnym jedzeniem - 75%, samodzielnym ubieraniem 
się - 66%, rysowaniem, malowaniem, wycinaniem - 84%, 
układaniem puzzli, klocków – 84%.

W grupie dzieci z najniższymi wynikami przepro-
wadzono badanie testem rysunków „zaczarowanej rodzi-
ny” i „rozgwieżdżonego nieba”. Analiza prac dzieci wy-
kazała , że zasadne będzie poddanie ich dalszej diagnozie 
w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. 

Dodatkowo czworo dzieci z najniższymi wynika-
mi przejawiało zaburzenia w komunikacji. Ich mowa była 
niezrozumiała, miały niewielki zasób słownictwa, posłu-
giwały się licznymi neologizmami. 

Dyskusja
Wszystkie dzieci z najniższymi wynikami, uzy-

skanymi w prowadzonych badaniach zostały skierowane 

Ryc.1. Poziom rozwiązywania zadań testowych

Ryc.2. Obszary zakłóconego funkcjonowania dzieci
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w celu bardziej specjalistycznej diagnozy do poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej. Po konsultacjach w przy-
padku 70% dzieci diagnoza o zakłóconym rozwoju psy-
chomotorycznym uzyskana w badaniach skryningowych 
została potwierdzona. Natomiast w przypadku 30% dzieci 
takiej diagnozy nie postanowiono. Rozwój tych przed-
szkolaków oceniono jako nieharmonijny i opóźniony ale 
prawidłowy.

Dzieci wyłonione w trakcie badania z potwierdzo-
ną diagnozą w poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych zostały objęte oddziaływaniami stymulującymi w 
celu wyrównania ich rozwoju. 

Prowadzone badania pozwoliły na wyróżnienie 
dzieci zagrożonych zaburzeniami w rozwoju psychomo-
torycznym. Objawy tych zakłóceń są typowe dla psycho-
motorycznych zakłóceń w rozwoju małych dzieci [3,9,11]. 
Poprawne wykonanie zadań oceniających zdolności 
kondycyjne wskazuje na niską korelację tych zdolności 
z ewentualnymi zakłóceniami w rozwoju psychomoto-
rycznym. Natomiast analiza pozwoliła na potwierdzenie 
wysokiej korelacji niskiego poziomu zdolności koordyna-
cyjnych z występowaniem zakłóceń w rozwoju psycho-
motorycznym.

Wnioski
Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność 

wykonywania psychomotorycznej analizy rozwoju ru-
chowego dzieci w wieku przedszkolnym w celu wykrycia 
pierwszych objawów zakłóceń. Stwierdzenie zaburzeń 
w rozwoju psychomotorycznym u 21% badanych dzieci 
uzasadnia konieczność diagnozowania rozwoju ruchowe-
go już u dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęcie wczes-
nych oddziaływań stymulująco-wspierających znacznie 
zwiększa możliwość wyrównania zakłóceń w rozwoju 
tych dzieci. 
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1

Streszczenie. Płeć psychologiczna i asertywność to zespół cech i umiejętności człowieka zdeterminowanych w znacznej mierze przez wpływy spo-
łeczne. Właściwości te warunkują w dużym stopniu zachowanie człowieka, jego stosunek do samego siebie oraz relacje z otoczeniem. Celem podję-
tych badań była próba określenia rodzaju płci psychologicznej oraz poziomu umiejętności zachowań asertywnych studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Szukano również związku pomiędzy powyższymi cechami. Przebadano 253 studentów w wieku 20 - 23 lat. W badaniach 
zastosowano Inwentarz Płci Psychologicznej oraz kwestionariusz „Mapa asertywności”. Stwierdzono, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni to osoby 
posiadające głównie płeć psychologiczną o typie androgynicznym, co potwierdza zachodzący obecnie proces wyrównywania się ról społecznych. 
Kobiety są bardziej asertywne niż mężczyźni. Nie zauważono istotnego związku pomiędzy rodzajem płci psychologicznej a poziomem umiejętności 
asertywnych, choć można przypuszczać, że taki związek jednak istnieje, co należy weryfi kować w dalszych badaniach.
Słowa kluczowe: płeć psychologiczna, androgynia psychiczna, asertywność, studenci
Annotation. Romanowska-Tolloczko Anna, Bartusiak Irena, Nowak Agata. Psychological sex and assertive behaviour among students of uni-
versity school of physical education in Wrocław. Psychological sex and assertiveness belong to human characteristics and abilities prone to social 
infl uence. These properties to a large extent determine the individuals’ behaviour and their perception of themselves as well as of the surrounding 
world. The aim of the research was to establish the type of psychological sex and the level of assertive behaviour abilities among students of Univer-
sity School of Physical Education in Wrocław. The correlation between the two properties was also measured. 253 students aged 20-23 took part in 
the research. In order to obtain the data Psychological Sex Inventory and “Assertiveness Map” were used. The research revealed that both women and 
men possess mainly androgynous sex, which results from the process of unifying social roles of both sexes. Women appeared to be more assertive 
than men. The research did not show any signifi cant correlation between the type of psychological sex and the level of assertiveness abilities. Still, it 
can be assumed that such correlation exists, which, however, should be verifi ed in further research in the area. 
Keywords: psychological sex, psychological androgyny, assertiveness, university students 
Анотація. Романовська-Толлочко Ганна, Бартущак Ірина, Новак Агата. Психологічна стать і позитивне поводження серед студен-
тів академії фізкультури у Вроцлаві. Психологічна стать і поводження це комплекс властивостей і вмінь людини, визначених значною 
мірою через суспільний вплив. Ці особливості обумовлюють у великому ступені поводження людини, його відношення до самого себе, 
а також відносини з навколишніми. Ціль дослідження - установити вид психологічної статі й рівень позитивних здатностей поводження 
серед студентів академії фізкультури у Вроцлаві. Також визначена кореляція між цими двома властивостями. У дослідженні взяли участь 
253 студента у віці 20-23 років. В опитуваннях застосований опис психологічної статі, а також запитальник „Карта впевненості в собі”. 
Дослідження виявило, що як дівчата, так і юнаки, мають більшу частину психологічну стать з типом двостатевий, котрий походить від про-
цесу об’єднання соціальних ролей однієї і другої статі. Виявилося, що дівчата більше стверджувальні, чим юнаки. Дослідження не показало 
ніякий істотної кореляції між видом психологічної статі й рівнем поводження. Також можна припустити, що така кореляція існує, однак, це 
необхідно перевірити у подальшому дослідженні. 
Ключові слова: психологічна стать, психологічний помилковий гермафродитизм, упевненість у собі, студенти.
Аннотация. Романовска-Толлочко Анна, Бартущак Ирина, Новак Агата. Психологический пол и позитивное поведение среди сту-
дентов академии физкультуры во Вроцлаве. Психологический пол и поведение это комплекс свойств и умений человека, предопреде-
ленных в значительной мере через общественное влияние. Эти особенности обусловливают в большой степени поведение человека, его 
отношение к самого себя, а также отношения с окружающими. Цель исследования - установить вид психологического пола и уровень 
позитивных способностей поведения среди студентов академии физкультуры во Вроцлаве. Также определена корреляция между этими 
двумя свойствами. В исследовании приняли участие 253 студента в возрасте 20-23 лет. В опросах применено описание психологического 
пола, а также вопросник „Карта уверенности в себе”. Исследование выявило, что как девушки, так и юноши, обладают большей частью 
психологическим полом с типом двуполый, который происходит от процесса объединения социальных ролей обоего пола. Оказалось, что 
девушки более утвердительны, чем юноши. Исследование не показало никакой существенной корреляции между видом психологического 
пола и уровнем поведения. Также можно предположить, что такая корреляция существует, однако, это необходимо проверить в дальнейшем 
исследовании. 
Ключевые слова: психологический пол, психологический ложный гермафродитизм, уверенность в себе, студенты.
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Wprowadzenie
Przychodząc na świat człowiek posiada określoną 

płeć biologiczną, a od chwili, w której zaczyna uświadamiać 
sobie różnicę występującą pomiędzy płciami, staje się 
to ważnym składnikiem jego poczucia tożsamości. 
Jednocześnie, od momentu urodzenia, otoczenie 
społeczne uzależnia sposób traktowania jednostki od jej 
płci, wpajając funkcjonujące w danej kulturze stereotypy 
męskości i kobiecości. Społeczeństwo uczy jednostkę 
grania roli mężczyzny lub kobiety i następnie oczekuje, 
że będzie ją ona odgrywała zgodnie ze stereotypem 
obejmującym określone „kobiece” lub „męskie” cechy 
charakteru, zachowania czy upodobania. Tak więc dzięki 
uczestnictwu człowieka w życiu społecznym, kształtuje 
się jego płeć psychologiczna, która jest układem cech 
psychicznych związanych z płcią, stanowiących o 
męskości lub kobiecości [2].

W świetle obecnych badań uznaje się kobiecość i 
męskość za dwa podstawowe wymiary osobowości każdej 
jednostki. Zerwano z dotychczas panującą tendencją do 
przeciwstawiania ich sobie. W rzeczywistości bowiem 

cechy męskie i kobiece nie wykluczają się wzajemnie, 
ujawniają się jedynie w różnych dziedzinach życia. 
Kobieca wrażliwość, opiekuńczość czy empatia służą 
życiu uczuciowemu, pomagają wchodzić w bliskie, 
intymne kontakty z innymi ludźmi, natomiast męska 
pewność siebie, nastawienie na sukces i rywalizowanie 
pomagają w biznesie, sporcie karierze zawodowej [6]. 

Tradycyjnie kobieta i mężczyzna funkcjonowali w 
dwóch różnych światach, tak więc wychowanie prowadzące 
do stłumienia u kobiety wszelkich cech męskich, a u 
mężczyzny- kobiecych, było adekwatne do wymagań 
rzeczywistości . Jeśli jednak otoczeniu społecznemu nie 
uda się stłumić odmiennopłciowego wymiaru osobowości 
jednostki, będzie ona przejawiać w swoim zachowaniu 
cechy zarówno męskie jak i kobiece - zjawisko to nazywa 
się androginią psychiczną. Charakterystyczną cechą osób 
androgynicznych jest umiejętność dostosowania swoich 
zachowań bardziej do sytuacji, niż do narzuconego 
przez kulturę, schematycznego wizerunku ich płci. 
Androgyniczne kobiety czule opiekują się dziećmi, w 
pracy zawodowej wykazują dużą ambicję i nastawienie 
na sukcesy. Androgyniczni mężczyźni, zachowując 
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niezależność i siłę przebicia, potrafi ą być jednocześnie 
wrażliwi na potrzeby innych i okazywać im swoje uczucia. 
Osoby androgyniczne dysponują większą możliwością 
dostosowania się do rozmaitych sytuacji społecznych, 
typowe zaś kobiety i typowi mężczyźni wydają się być 
usztywnieni koniecznością ciągłego grania roli zadanej 
im przez kulturę [2].

 Tradycyjny model wychowania, podkreślający 
różnicę miedzy płciami, przetrwał dłużej niż epoka, do 
której był przystosowany. W czasach, gdy przed kobietą 
i mężczyzną stoją bardzo podobne zadania, wychowanie 
takie zmniejsza możliwość przystosowania się do 
środowiska społecznego, w którym dorosła osoba musi 
być pewna siebie i osiągać wyznaczone cele, lecz z drugiej 
strony musi także dostrzegać człowieczeństwo innych 
istot ludzkich, być wrażliwa na ich potrzeby, troszczyć 
się o ich dobro, a również umieć oczekiwać od nich 
emocjonalnego wparcia. Kobietę, zgodnie z wymaganiami 
kulturowymi, powinien cechować wysoki poziom funkcji 
ekspresyjnych, czyli związanych z okazywaniem uczuć 
i zdolnościami komunikowania się. Zachowania męskie 
zaś to zachowania instrumentalne, nastawione na cel, 
realizacją zadań, niezależne od wpływów zewnętrznych. 
Dopiero umiejętność przyjmowania obu tych orientacji 
daje jednostce zdrowie psychiczne i elastyczność w 
dostosowywaniu się do warunków życia społecznego i 
podkreśla tym samym optymalny charakter psychicznej 
androginii [1].

 Równie istotny wpływ społeczny, a szczególnie 
specyfi ka oddziaływań wychowawczych, widoczna jest 
w kształtowaniu umiejętności asertywnych, będących 
konsekwencją uczenia się człowieka w różnych sytuacjach 
określonego sposobu przeżywania i reagowania.

Wyróżnia się cztery typy zachowań ludzkich: bierny, 
manipulujący, agresywny i asertywny. Trzy pierwsze 
typy uznane są za postawy nieprawidłowe, ponieważ 
mają negatywny wpływ na jednostkę przejawiającą te 
zachowania lub na osobę, będącą ich odbiorcą [3,5].

 Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, 
uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec drugiego człowieka 
swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób 
respektujący jego uczucia, postawy, opinie i pragnienia. 
Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania 
agresywnego, oznacza bowiem korzystanie z osobistych 
praw bez naruszania praw innych osób. Różni się też od 
zachowania uległego, zakłada bowiem działanie zgodne z 
własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich 
praw, bez nieuzasadnionego niepokoju.

 Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem 
własnej godności i szacunkiem do samego siebie [4].

Cel i metody badań
Celem niniejszej pracy było określenie rodzaju 

płci psychologicznej oraz poziomu umiejętności 
zachowań asertywnych studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Szukano również związku 
pomiędzy powyższymi cechami.

 Badania przeprowadzono w 2008 roku na terenie 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Przebadano 253 studentów - 128 kobiet oraz 125 
mężczyzn. Badani to osoby w przedziale wiekowym 20- 
23 lat, pochodzący głównie z małych i dużych miast. 

W badaniach zastosowano: Inwentarz Płci 
Psychologicznej A.Kuczyńskiej [2]

oraz kwestionariusz „Mapa asertywności” M.Król- 
Fijewskiej [3]. 

Analiza wyników badań
 Badając umiejętności asertywnego zachowania się 

studentów brano pod uwagę 10 obszarów życia i określano 
poziom asertywności w każdym z nich. Po zestawieniu 
uzyskanych wyników uzyskano ogólny obraz zachowań 
asertywnych prezentowany przez badanych studentów.

Pierwszym badanym obszarem była „Obrona 
swoich praw poza sferą osobistą”. W tym zakresie studenci 
wykazali głównie średni i niski poziom asertywności, 
przy czym gorsze wyniki uzyskali mężczyźni. W 
obszarze „Obrony swoich praw w kontaktach osobistych” 
asertywność kobiet plasuje się na poziomie średnim i 
wysokim, natomiast poziom asertywności mężczyzn jest 
średni, niski i bardzo niski. Kolejnym analizowanym 
obszarem była „Inicjatywa i kontakty towarzyskie”. 
Zarówno u kobiet i mężczyzn poziom asertywności 
okazał się wysoki i średni, aczkolwiek w tym obszarze 
kobiety uzyskały nieco lepsze wyniki. W obszarze 
dotyczącym „Wyrażania i przyjmowania krytyki i 
pochwał” większość osób posiada umiejętności asertywne 
na poziomie wysokim i średnim. Wyniki dotyczące 
„Wyrażania próśb” pokazują, że zarówno kobiety jak i 
mężczyźni charakteryzują się w tym obszarze wysokim 
poziomem asertywności. W obszarze „ Wyrażanie 
uczuć” wysoki poziom asertywności osiągnęło dwa razy 
więcej kobiet niż mężczyzn. Prawie równoliczne grupy 
wykazują umiarkowaną asertywność w tym obszarze. 
Żadna kobieta nie posiada umiejętności asertywnych na 
poziomie bardzo niskim, natomiast jest w tej grupie kilku 
mężczyzn. Z badania obszaru dotyczącego „Wystąpień 
publicznych” wynika, iż większość kobiet ma problem z 
asertywnością w tym zakresie. Podobnie plasują się wyniki 
mężczyzn. Ale jest też niewielka grupa osób, które czują 
się pewnie występując przed innymi ludźmi. W zakresie 
„Wyrażania opinii” zdecydowana większość studentów, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn wykazuje głównie poziom 
asertywności średni i wysoki, co wskazuje na to, iż badani 
studenci nie mają problemu z komunikowaniem swojego 
zdania.

Kobiety wykazują głównie średni poziom zacho-
wań asertywnych jeśli chodzi o „Kontakt z autorytetem”, 
natomiast mężczyźni są w podobnie licznych grupach 
asertywni w stopniu wysokim i niskim. Ostatnim analizo-
wanym obszarem było „Naruszanie cudzego terytorium”. 
Kobiety w tym zakresie są bardziej asertywne od męż-
czyzn, wykazują mniejszą ekspansywność w przekracza-
niu cudzych granic i ingerencji w jego terytorium.

 Zestawiając wyniki dotyczące poszczególnych 
obszarów życia uzyskano ogólny poziom zachowań aser-
tywnych dla każdego badanego studenta. Można stwier-
dzić, iż większość osób posiada umiejętności asertywne 
na średnim poziomie, przy czym kobiety uzyskują lepsze 
wyniki od mężczyzn (rys.1).

Kolejnym badanym zagadnieniem był rodzaj płci 
psychologicznej studentów.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, iż studentki AWF to głównie osoby androgyniczne, 
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około 1/4 charakteryzuje się płcią psychologiczną ko-
biecą, natomiast co siódma prezentuje typ męski. Wśród 
mężczyzn równoliczne grupy stanowią osoby o płci psy-
chologicznej androgynicznej i męskiej, a pozostali stu-
denci posiadają cechy kobiece (rys.2).

Dalsza analiza uzyskanych wyników badań, pole-

gała na zestawieniu danych dotyczących płci psycholo-
gicznej i poziomu asertywności badanych osób. Otrzy-
mane dane świadczą o tym, że kobiety androgyniczne 
wykazują głównie średni i wysoki poziom umiejętności 
asertywnych, choć osoby o płci psychologicznej kobiecej 
i męskiej również w podobnym stopniu potrafi ą zachowy-

Ryc.3. Płeć psychologiczna a umiejętność zachowań asertywnych kobiet

Ryc.1.Umiejętność zachowań asertywnych badanych studentów

Ryc.2. Typy płci psychologicznej studentów
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wać się asertywnie (rys.3).
U mężczyzn sytuacja wygląda nieco inaczej. 

Osoby bardzo asertywne to wyłącznie mężczyźni o płci 
psychologicznej męskiej. Średni poziom asertywności 
prezentują studenci należący do wszystkich trzech typów 
psychicznych, przy czym najliczniejsza jest tutaj grupa 
osób o płci androgynicznej. Wśród mężczyzn jest też spo-
ro (16%) osób, które charakteryzują się niskim poziomem 
umiejętności asertywnych i są to studenci o różnych ro-
dzajach płci psychologicznej (rys.4).

Wnioski
Płeć psychologiczna i asertywność to zespół cech 

i umiejętności człowieka zdeterminowanych w znacznej 
mierze przez wpływy społeczne. Właściwości te warun-
kują w dużym stopniu zachowanie człowieka, jego stosu-
nek do samego siebie oraz relacje z otoczeniem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań nie moż-
na jednoznacznie stwierdzić, że istnieje ścisłe powiązanie 
pomiędzy płcią psychologiczną a umiejętnością zacho-
wań asertywnych. Asertywnie potrafi ą zachowywać się 
osoby bez względu na to, jaki prezentują typ psychiczny.

Natomiast, można zauważyć, iż płeć androgynicz-
na jest najliczniej reprezentowana wśród młodych ludzi – 
zjawisko androgynii psychicznej występuje w nasilonym 
stopniu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, co potwierdza 
zachodzący obecnie proces wyrównywania się ról spo-
łecznych. 

Na uwagę zasługuje też znaczna liczba kobiet cha-
rakteryzująca się cechami męskimi, co być może, jest 
dalszym potwierdzeniem sygnalizowanego zjawiska lub 
też specyfi ka uczelni, na której przeprowadzano badania, 
sprzyja kobietom o predyspozycjach uznanych za męskie 
(typ sportowca).

Uzyskane wyniki upoważniają też do wniosku, 
iż w badanej społeczności studentów kobiety wykazują 
wyższy poziom umiejętności asertywnych niż mężczyźni. 
Zdaniem autorów jest to kolejne potwierdzenie dokonu-
jących się zmian kulturowych i procesów emancypacyj-
nych, w wyniku których kobiety przestają być uległe i 
łagodne. Potrafi ą jasno i otwarcie wyrażać swoje zdanie, 
sygnalizować swoje potrzeby oraz dążyć do obranych ce-
lów – są asertywne, a asertywności bez wątpienia sprzyja-
ją cechy charakterystyczne dla androgynii psychicznej. 
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AKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA PIŁKARZY NOŻNYCH W ASPEKCIE ZMIENIĄCEGO SIĘ WYNIKU 
WSPÓŁZAWODNICZENIA

Szwarc Andrzej, Dolański Bartosz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (Polska)

1

Streszczenie. Celem badań było porównanie aktywności działania piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w 6 meczach 
fazy pucharowej mistrzostw świata 2006 i mistrzostw Europy 2008 roku w aspekcie zmieniającego się wyniku rywalizacji. Dane o grze nanoszono 
na arkusz obserwacyjny własnego autorstwa. Oceniano aktywność poszczególnych sposobów działań ofensywnych i defensywnych zmierzających 
do realizacji celów gry. Działania stosowane przez graczy porządkowano w dwóch kategoriach: działania przy wyniku korzystnym i działania przy 
wyniku niekorzystnym w danym meczu. Stwierdzono, że aktywność działań ofensywnych i defensywnych (zarówno indywidualnych, jak i grupo-
wych) nie różnicowała istotnie statystycznie obu badanych grup zawodniczych. Ponadto zauważono, że zawodnicy zespołów znajdujących się w 
sytuacji korzystnego wyniku gry częściej od graczy zespołów „przegrywających” stosują taktykę „defensywnej” ofensywy i aktywnego bronienia.
Słowa kluczowe: piłka nożnа, obserwacja, mistrzostwa świata, aktywność działania, wynik gry.
Annotation. Szwarc A., Dolanski B. The soccer player’s activity under aspect of the alteration of content results. The aim of the study was to 
compare activity of the top football players in 6 matches (semi fi nal) during World Championships 2006 and European Championships 2008 in the 
aspect of instant changing competition result. Al the data were put into the observation sheet of own authorship. Each ways of offensive and defensive 
actions which lead to game aims realization were evaluated. The actions used by players were gathered in two categories: the actions with the advanta-
geous score and the actions with the disadvantageous score in the particular match.  It was concluded that the activity of the offensive and defensive 
actions (individual and group as well) did not differ statistically signifi cant between both players groups. There was also noticed that the players of the 
team which was in the advantageous score situation more often use “defensive” offensive  tactic and active defence in comparison with the players 
group of the losing teams. 
Keywords: football, observation, World cup, activity of actions, result of game.
Аннотация. Шварц А., Доланьски Б. Активность действий футболистов в аспекте изменяющегося результата в матче. Целью рабо-
ты явилось сравнение активности действий футболистов высокой квалификации в 6 матчах чемпионата Мира 2006 г.  и чемпионата Европы 
2008 г. в аспекте изменяющегося в ходе матча результата. Данные об игре заносили в обсервационный протокол авторского исполнения. 
Оценивали активность выполнения отдельных защитных и атакующих действий, направленных на достижение цели игры. Выполняемые 
действия классифицировали по двум категориям: действия при благоприятном  и при неблагоприятном  в ходе данного матча результате.  
Установлено, что разница между соревнующимися командами в активности выполнения атакующих и защитных действий (как индивиду-
альных, так и групповых) оказалась статистически несущественной. Отмечено также, что футболисты, находящиеся в ситуации благопри-
ятного исхода матча, чаще по сравнению с проигрывающей командой прибегают к тактике «защитной» атаки и активной обороны.
Ключевые слова: футбол, обсервация, чемпионат Мира, активность действий, результат игры.
Анотація. Шварц А., Доланьські Б. Активність дій футболістів за аспектом змінюванного результату у матчі. Метою праці стало 
порівняння активності дій футболістів високої кваліфікації у 6 матчах чемпіонату Світу 2006 р. і чемпіонату Європи 2008 р. за аспектом 
змінюванного під час матчу результату гри. Дані про гру заносили у обсерваційний протокол авторського виконання. Оцінювали активність 
виконання окремих захисних і атакуючих дій, які спрямовані на досягнення мети гри. Виконувані дії оцінювали за двома категоріями: дії 
за сприятливим і несприятливим під час даного матчу результаті. Доведено, що різниця поміж командами, які змагаються, у активності 
виконання атакуючих і захисних дій (як індивідуальних, так і групових) є статистично несуттєвою. Також відмічено, що футболісти, які 
знаходяться в ситуації сприятливого результату матчу, у порівнянні з програючою командою частіше використовують тактику “захисної” 
атаки і активної оборони. 
Ключові слова: футбол, обсервація, чемпіонат Світу,  активність дій, результат гри.

© Szwarc Andrzej, Dolański Bartosz, 2009

Wprowadzenie
Wśród teoretyków i praktyków gier sportowych 

istnieje duża zbieżność opinii dotyczących wpływu po-
szczególnych czynników warunkujących sprawność dzia-
łania zawodnika, a wskazywane odmienności odnoszą się 
jedynie do liczby i rodzaju poszczególnych dyspozycji. Z 
reguły, obok uzdolnień do uprawiania gier sportowych, 
wymienia się: stan zdrowia, wskaźniki antropometrycz-
ne, kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne, 
umiejętności ruchowe, czynniki poznawczo-decyzyjne 
(antycypacja, postrzeganie, percepcja, właściwości uwa-
gi, myślenie) i emocjonalno-motywacyjne (cechy osobo-
wości i temperamentu, stan pobudzenia) oraz staż i do-
świadczenia zawodnicze (Szwarc, 2007). 

Bezpośrednia zależność, ścisły związek cech so-
matycznych, zdolności i umiejętności motorycznych z 
procesami poznawczo-decyzyjnymi znajduje uzasadnie-
nie na gruncie prakseologii gry sportowej. W jej ujęciu 
najistotniejsze jest rozpatrywanie stosunku między sta-
nem organizmu (cechą, zdolnością) a realnym działaniem. 
Jeśli między nimi zauważa się rzeczywiste powiązanie to 
te stany, cechy, czy też zdolności są uważane za dyspozy-
cje do gry. 

Panfi l (2006) wśród dyspozycji do gry wyróżnia 
cechy umysłowe, koordynacyjne i kondycyjne zdolności 
motoryczne, cechy konstytucjonalne, stany psychiczne 
oraz cechy pro-społeczne i pro-organizacyjne. Zauważa, 

że ze względu na specyfi kę poszczególnych gier sporto-
wych, wyżej wymienione właściwości uściśla się, albo 
poszukuje się powiązań między nimi. Wzajemne zależ-
ności między poszczególnymi dyspozycjami stanowią o 
nowej jakości - tworzą tzw. interdyspozycję, której nie 
można traktować jako prostej sumy poziomu dyspozycji 
ją tworzących. Działanie indywidualne i współdziałanie 
w zespołowej grze sportowej są determinowane efektami 
synergicznymi omawianych dyspozycji.

Roztrząsając kwestię synergii wewnętrznej dys-
pozycji osobniczych gracza, dostrzega, że jej struktura 
„zmienia się w czasie i wynika z aktualnej konfi guracji 
elementów organizmu umożliwiających działanie i obej-
mujących układy – pokarmowy, sercowo-naczyniowy, 
mięśniowo-szkieletowy, oddechowy, motywacyjno-de-
cyzyjny” (ibid., s. 54). Wśród dyspozycji osobniczych 
wskazuje katalizatory synergii wewnętrznej – stany emo-
cjonalne zawodników, ich aktywność treningową i me-
czową, wypoczynek psychofi zyczny oraz preferowane 
przez zawodników wartości etyczne i estetyczne.

Synergię zewnętrzną  w zespołowej grze sportowej 
defi niuje jako ekwifi nalny układ zależnych efektów uła-
twiających i umożliwiających realizację celów gry. Przy 
czym efekt współdziałania, zaliczany do grupy efektów 
organizacyjnych, umożliwia sprawne osiąganie celów 
gry, a efekty społeczno-emocjonalny (publiczności, obec-
ności spersonifi kowanej i spójności) oraz organizacyjny 
(asystencji rzeczowej i organizacyjny) ułatwiają osiąga-
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nie zamierzeń.
Zjawisko synergii wewnętrznej wraz z działania-

mi zależnymi – synergią zewnętrzną, determinują spraw-
ne działanie i współdziałanie uczestnika gry sportowej, 
wyznaczając ostatecznie poziom jego kompletnych moż-
liwości działania. 

O kompletnej możności działania gracza stanowią 
jego możliwości dyspozycyjne i sytuacyjne (rys. 1). Moż-
liwości dyspozycyjne to potencjał zawodnika określony 
stanem właściwości umysłowych, sprawnością procesów 
poznawczo-decyzyjnych, poziomem ogólnych i specy-
fi cznych zdolności motorycznych oraz osobowością i 
budową somatyczną. Możność sytuacyjną determinują 
okoliczności działania uczestnika gry, w szczególności: 
kompetencje zawodnika i wyznaczone mu do realizacji 
zadania, reguły gry, poziom sportowy współuczestników 
gry oraz tło rywalizacji (stawka o jaką toczy się gra, reak-
cje sędziów i publiczności, warunki atmosferyczne zma-
gań, bieżący wynik i czas gry). 

Jeśli uznajemy, że gra jest ciągiem „jednoczes-
nych lub następujących po sobie sytuacji uzależnio-
nych od umiejętności działania i współdziałania graczy” 
(Panfi l, 2006, s. 83) to podejście sytuacyjne do analizy 
zespołowej gry sportowej wydaje się nieuniknione. In-
nymi słowy, respektując sytuacyjność gry należy zawsze 
wyróżniać i opisywać jej składowe – działania graczy i 
zależności między nimi, a przy szacowaniu działań brać 
pod uwagę okoliczności współzawodniczenia – kompe-
tencje przeciwnika, czas gry, aktualny wynik, miejsce 
działania, zachowania sędziów i widowni, warunki me-
teorologiczne. Zatem i ewaluacja działania zawodników 
w sytuacjach korzystnego lub niekorzystnego wyniku 
rywalizacji pozwala na wskazanie tych działań, które 
determinują sukces współzawodniczenia w zespołowej 
grze sportowej. Ocena aktywności i klasyfi kacja rodza-
jów wykonywanych działań musi odbywać się na podsta-
wie obserwacji gier rzeczywistych (klasyfi kowanych), w 
których uczestniczą zawodnicy reprezentujący najwyższy 
poziom sportowy.

Celem niniejszych badań było porównanie aktyw-
ności działania piłkarzy najwyższego poziomu zaawanso-
wania sportowego w aspekcie zmieniającego się wyniku 
rywalizacji w meczach fazy pucharowej mistrzostw świa-

ta 2006 i mistrzostw Europy 2008 roku. 
Postawiono następujące pytania badawcze: 

Jaka była aktywność poszczególnych dzia-1) 
łań indywidualnych i grupowych uczestników 
gry w sytuacjach korzystnego i niekorzystnego 
rezultatu współzawodniczenia?

Czy częstość działań indywidualnych i gru-2) 
powych, rozpatrywanych w aspekcie realizowa-
nych celów gry, różniła się istotnie w sytuacjach 
korzystnego i niekorzystnego wyniku rywaliza-
cji?

Materiał i metoda
W badaniach zastosowano metodę obserwacji. 

Analizowano spotkania fazy pucharowej turnieju fi nało-
wego mistrzostw świata 2006 roku i mistrzostw Europy 
2008 roku    (tab. 1). Ze względu na przyjęte kryterium 
– organizacja działań w systemie 1-4-2-3-1 analizowano 
tylko grę zespołów grających w takim ustawieniu. Łącz-
nie oceniono działania zawodników 8 zespołów. 

Dane o grze nanoszono na arkusz obserwacyjny, 
śledząc zapis audiowizualny z wykorzystaniem funk-
cji „stop-klatka”. Wykorzystano arkusz obserwacyjny 
Szwarca (2008a), który uwzględniał prakseologiczną wy-
kładnię oceny działań w zespołowej grze sportowej za-
proponowaną przez Panfi la (2006). Oceniano aktywność 
poszczególnych sposobów działań ofensywnych i defen-
sywnych zmierzających do realizacji celów gry. W atako-
waniu szacowano aktywność działań zmierzających do 
zdobycia bramki, stworzenia sytuacji do jej uzyskania, 
zdobycia pola i utrzymania piłki, zaś w bronieniu częstość 
działań zapobiegających zdobywaniu bramek, tworzeniu 
sytuacji do ich zdobycia, zdobyciu pola i utrzymaniu pił-
ki. Poszczególne działania stosowane przez graczy po-
rządkowano w dwóch kategoriach: działania przy wyni-
ku korzystnym i działania przy wyniku niekorzystnym. 
Łącznie, we wszystkich analizowanych spotkaniach, 
zespoły badane działały w sytuacji wyniku korzystnego 
przez 106 minut rywalizacji, a w okolicznościach wyniku 
niekorzystnego przez 135 minut współzawodniczenia. W 
celu klarownej prezentacji danych dokonano interpolacji 
wyników badań, przyjmując za punkt odniesienia 90-mi-
nutowy, standardowy czas gry (działania zawodników 
w trakcie jednego meczu). Poszczególne rodzaje dzia-

Rys. 1. Kompletna możność działania uczestnika zespołowej gry sportowej (Szwarc, 2008a, s. 14)

Dyspozycje 
umysłowe
motoryczne
konstytucjonalne
psychiczne
pro-społeczne
pro-organizacyjne

Sytuacja działania  

(poziom sportowy, 
zachowania partnerów 
i przeciwników, reguły 
gry, zadania w grze, 
aktualny wynik i czas 
gry)

Działanie indywidualne  - współdziałanie

Kompletna możność działania gracza
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łań sumowano, a następnie sprowadzano do wspólnego 
mianownika (działania wyniku korzystnego mnożono 
przez liczbę 0,849, a wyniku niekorzystnego przez liczbę 
0,667).

Do zbadania istotności różnic w aktywności mię-
dzy zespołami, które działały w opisanej sytuacji zastoso-
wano test U Manna-Whitneya (Stanisz, 1998).

Wyniki badań własnych i ich omówienie
Atakowanie
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że 

zawodnicy zespołów znajdujących się w sytuacjach ko-
rzystnego wyniku gry stosowali przede wszystkim stra-
tegię „defensywnej” ofensywy. Będąc w posiadaniu piłki 
dążyli do jej utrzymania zarówno poprzez współdziała-
nie, jak i działania indywidualne. 

Z kolei w zdobywaniu pola gry piłką (tak działa-
nia indywidualne, jak i grupowe) dominowali zawodnicy 
drużyn znajdujących się w okolicznościach niekorzystne-
go rezultatu gry (tab. 2). Tylko podczas współdziałania, 
którego celem było zdobycie pola gry podaniem piłki po 
uprzednim jej przyjęciu zawodnicy drużyn „wygrywają-
cych” wykazywali się wyższą aktywnością. 

Tworzenie sytuacji do zdobycia bramek poprzez 
drybling, grę 1x1, stałe fragmenty gry oraz rozegranie 
piłki podaniem w asyście przeciwnika było domeną gra-
czy zespołów, które posiadały aktualnie korzystny wynik 
współzawodniczenia (tab. 2).

Zawodnicy drużyn „przegrywających” wykazywa-
li się podobną częstością działania tylko w sytuacjach ro-
zegrania piłki bez jej przyjmowania i przy wykonywaniu 
stałych fragmentów gry (odpowiednio: 10,0 i 10,2 oraz 
6,7 i 6,8 działań w czasie 90 minut gry). Natomiast przy 
zdobywaniu bramek zawodnicy zarówno zespołów znaj-
dujących się w sytuacji korzystnego, jak i niekorzystnego 
wyniku gry wykazywali się identyczną aktywnością dzia-
łania (średnio 12,7 sytuacji do zdobycia bramki w trakcie 
90 minut współzawodniczenia).

Przedstawione w tab. 3 rezultaty istotności różnic 
średnich arytmetycznych aktywności działań (test U Man-
na-Whitneya) między zawodnikami drużyn korzystnego 

i niekorzystnego rezultatu współzawodniczenia dowodzą, 
że aktywność działania (zarówno indywidualnego, jak i 
grupowego) nie różnicowała istotnie statystycznie obu 
badanych grup zawodniczych. Najwyższe prawdopodo-
bieństwo istotności różnic pomiędzy badanymi zmienny-
mi stwierdzono w działaniach indywidualnych, których 
celem było zdobywanie pole gry piłką (p≤0,51) i tworze-
nie sytuacji do zdobycia bramki (p≤0,51). 

Podsumowując aktywność działania zawodników 
najwyższego poziomu sportowego w badanych okolicz-
nościach rywalizacji należy stwierdzić, że była ona zgod-
na z ogólnymi zasadami racjonalnego postępowania (zob. 
Kotarbiński, 1982). Dążenie do zmiany niekorzystnego 
położenia wymaga bowiem wzmożonego działania, w 
przypadku badanych przez nas zawodników - wyższej 
aktywności w zdobywaniu pola gry piłką. Konsekwencją 
takiego postępowania jest częstsze tworzenie sytuacji do 
zdobycia bramki przez graczy zespołów „korzystnego 
wyniku”, ponieważ skuteczność jest z reguły odwrotnie 
proporcjonalna do aktywności działania. Innymi słowy, 
zawodnicy drużyn „przegrywających” działając aktyw-
niej od graczy zespołów „wygrywających” częściej tracili 
piłkę podczas zdobywania pola gry piłką, tym samym da-
wali im więcej możliwości do tworzenia akcji kontrataku 
- wyższej aktywności w kreowaniu sytuacji bramkowych 
przez zawodników zespołów znajdujących się w okolicz-
nościach korzystnego wyniku.  

Bronienie
Wyniki badań przedstawione w tab. 4 pokazują, 

że w działaniach przeciwko utrzymaniu piłki dominowali 
gracze drużyn znajdujących się w sytuacji aktualnie ko-
rzystnego rezultatu współzawodniczenia (ogólna liczba 
przewidywanych  działań w trakcie 90 minut rywaliza-
cji wyniosła 19,5 razy, przy liczbie 18,7 interpolowanych 
działań zawodników zespołów „przegrywających”).

 Szczegółowa analiza sposobów przeciwdziałania 
pokazuje jednak, że zawodnicy drużyn będących w sytu-
acji korzystnego wyniku częściej stosowali tylko wybicie 
piłki w sytuacji 1x1 i jej blokowanie, a ich rywale wy-
przedzenie-przejęcie piłki i odebranie piłki w grze 1x1. 

Tabela 1.
Wykaz analizowanych spotkań  turnieju fi nałowego mistrzostw świata 2006 roku i mistrzostw Europy 2008 roku.

Spotkanie
(rodzaj imprezy)

Faza 
rywalizacji

Wynik końcowy 
meczu

Zespoły 
badane

Czas gry przy            
wyniku 

korzystnym
 [min]

Czas gry przy              
wyniku 

niekorzystnym 
 [min]

Francja- Portugalia
(MŚ 2006) półfi nał 1:0 Francja         

Portugalia 57 33

Niemcy- Portugalia
(MŚ 2006)

mecz o III 
miejsce 3:1 Portugalia - 32

Włochy- Francja
(MŚ 2006) fi nał 1:1 Włochy         

Francja 12 12

Niemcy- Turcja
(ME 2008)

półfi nał
3:2 Niemcy 7 3

Hiszpania- Rosja
(ME 2008)

półfi nał 3:0 Hiszpania 40 -

Niemcy- Hiszpania
(ME 2008) fi nał 0:1 Niemcy - 55
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Tabela 2. 
Porównanie aktywności poszczególnych działań ofensywnych zawodników badanych drużyn w sytuacji korzystnego i 

niekorzystnego wyniku rywalizacji

Cel działania

Aktywność działania 
przy korzystnym wyniku 

rywalizacji
Rodzaj działania

Aktywność działania przy 
niekorzystnym wyniku 

rywalizacji

Liczba 
wszystkich 

działań

Przewidywana 
liczba działań 
w czasie 90’ 

gry 

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Liczba 
wszystkich 

działań

Utrzymanie 
piłki- 

współdziałanie

38 32,3 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 26,0 39
23 19,5 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęciu 17,3 26
72 61,1 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 48,7 73
29 24,6 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 20,0 30

Utrzymanie 
piłki- działanie 
indywidualne

1 0,8 Prowadzenie piłki 0,7 1
6 5,1 Drybling 2,7 4

12 10,2 1x1 6,7 10
32 27,2 Zastawienie piłki 17,3 26

Zdobycie 
pola gry- 

współdziałanie

52 44,1 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 40,7 61
34 28,9 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęciu 30,0 45

126 107,0 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 108,7 163
35 29,7 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 31,3 47

Zdobycie pola 
gry- działanie 
indywidualne

14 11,9 Prowadzenie piłki 12,7 19
11 9,3 Drybling 10,7 16
15 12,7 1x1 15,3 23

Tworzenie 
sytuacji do 
zdobycia 
bramki- 

współdziałanie

14 11,9 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 15,3 23
12 10,2 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęcia 10,0 15
9 7,6 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 10,0 15
2 1,7 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 1,3 2

Tworzenie 
sytuacji do 
zdobycia 
bramki- 
działanie 

indywidualne

6 5,1 Drybling 4,0 6
8 6,8 1x1 4,7 7

8 6,8 Stały fragment gry 6,7 10

Zdobycie 
bramki- z 

przeciwnikiem

6 5,1 Nogą 6,7 10
3 2,5 Głową 2,0 3
0 0 Sytuacyjne 0 0
0 0 Stały fragment gry 0 0

Zdobycie 
bramki- bez 
przeciwnika

2 1,7 Nogą 2,0 3
2 1,7 Głową 0 0
0 0 Sytuacyjne 0 0
2 1,7 Stały fragment gry 2,0 3

Tabela 3. 
Prawdopodobieństwo istotności różnic w aktywności działań ofensywnych zawodników drużyn znajdujących się 

w sytuacji korzystnego i niekorzystnego wyniku rywalizacji z uwzględnieniem celów gry

Działania
Wskaźniki statystyczne

Suma rang 
grupa 1

Suma rang 
grupa 2 U poziom p

Utrzymanie piłki grupowo 20 16 6 0,56
indywidualnie 19,5 16,5 6,5 0,66

Zdobycie pola gry grupowo 16,5 19,5 6,5 0,66
indywidualnie 9 12 3 0,51

Tworzenie sytuacji do 
zdobycia bramki

grupowo 18 18 8 1,00
indywidualnie 12 9 3 0,51

Zdobycie bramki z przeciwnikiem 18 18 8 1,00
bez przeciwnika 17 19 7 0,77
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Najczęstszym sposobem przeciwdziałania było odebranie 
piłki przeciwnikowi w grze jeden przeciw jednemu (od-
powiednio: 10,2 i 14 działań w trakcie 90 minut gry).

W działaniach przeciwko zdobywaniu pola gry 
piłką zarówno przez pojedynczego zawodnika, jak i po-
stępowań kolektywnych wyższą aktywnością (wszystkie 
rodzaje działań) wykazywali się zawodnicy drużyn „wy-
grywających”. W indywidualnych starciach stosowali 
najczęściej odebranie piłki i jej wybicie (odpowiednio: 17 
działań i 10,2 podczas 90 minut rywalizacji), a podczas 
przeciwdziałania grupowego odebranie piłki w rezulta-
cie podwojenia i potrojenia (14,4 razy w czasie 90 minut 
gry).

Dokonując interpolacji wyników badań należy 
stwierdzić, że zawodnicy drużyn znajdujących się w oko-
licznościach korzystnego rezultatu gry nieznacznie częś-
ciej od adwersarzy działali przeciwko tworzeniu sytuacji 
do zdobycia bramki (odpowiednio: 65,2 i 55,9 razy w 
trakcie 90 minut gry). We wszystkich rodzajach działań 
indywidualnych (poza wybiciem piłki, które stosowali 
rzadziej) byli aktywniejsi od graczy drużyn „przegry-
wających”. Natomiast w działaniu grupowym przeciw-
ko tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki (podwajanie, 
potrajanie, spalony) wyższą aktywnością wykazali się 
piłkarze drużyn „przegrywających” – przewidywana 
liczba ponad 15 zdarzeń w spotkaniu 90-minutowym, 

Tabela 4. 
Porównanie aktywności poszczególnych działań defensywnych zawodników badanych drużyn w sytuacji korzystnego 

i niekorzystnego wyniku rywalizacji

Cel działania

Aktywność działania przy 
wyniku korzystnym

Rodzaj działania

Aktywność działania przy wyniku  
niekorzystnym

Liczba 
wszystkich 

działań

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Liczba 
wszystkich 

działań

Przeciwdziałanie 
utrzymaniu piłki 
(indywidualnie i 
grupowo)

0 0 Wyprzedzenie- wybicie piłki 0 0
2 1,7 Wyprzedzenie- przejęcie piłki 2,0 3
0 0 Zastawienie 0,7 1

12 10,2 Odebranie piłki (także podwajanie) 14,0 21
8 6,8 Wybicie piłki 2,0 3
1 0,8 Zablokowanie piłki 0 0

Przeciwdziałanie 
zdobyciu 
pola gry- 
współdziałanie

17 14,4 Podwojenie, potrojenie 10,7 16

3 2,5 Spalony 0,7 1

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola 
gry- indywidualne 

12 10,2 Wybicie piłki 8,0 12
20 17,0 Odebranie piłki 14,0 21
3 2,5 Zablokowanie piłki 2,0 3
2 1,7 Zastawienie 0 0

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola 
gry- indywidualne 
w sytuacji 
wyprzedzenia 

6 5,1 Wybicie podania dołem 2,0 3
15 12,7 Przejęcie podania dołem 12 18
18 15,3 Wybicie podania górą 11,3 17
17 14,4 Przejęcie podania górą 11,3 17

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki - 
współdziałanie

6 5,1 Podwojenie, potrojenie 5,3 8

11 9,3 Spalony 10,0 15

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki - 
indywidualne 

5 4,2 Wybicie piłki 5,3 8
9 7,6 Odebranie piłki 7,3 11
8 6,8 Zablokowanie piłki 5,3 8
3 2,5 Zastawienie 1,3 2

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki 
- indywidualne 
w sytuacji 
wyprzedzenia 

6 5,1 Wybicie podania dołem 4,0 6
8 6,8 Przejęcie podania dołem 4,0 6

12 10,2 Wybicie podania górą 8,0 12

9 7,6 Przejęcie podania górą 4,7 7

Przeciwdziałanie 
utracie bramki

3 2,5 Wybicie piłki 3,3 5
0 0 Odebranie piłki 0 0
8 6,8 Zablokowanie piłki 4,0 6
0 0 Zastawienie 0,7 1
2 1,7 Podwojenie, potrojenie 1,3 2
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przy ponad 14 działaniach zawodników drużyn „wygry-
wających” (tab. 4).

Z danych przedstawionych w tab. 4 wynika ponad-
to, że w działaniach przeciwko utracie bramki nieznacznie 
wyższą aktywnością wykazywali się zawodnicy drużyn 
znajdujących się w sytuacji aktualnie korzystnego wyni-
ku rywalizacji. W czasie 90 minut współzawodniczenia 
przeciwdziałali 11 razy, przy 9,3 próbach graczy drużyn 
„przegrywających”. Najczęstszym sposobem zapobiega-
nia utracie bramki były blokowanie i wybicie piłki. 

Przedstawione w tab. 5 rezultaty istotności różnic 
średnich arytmetycznych aktywności przeciwdziałania 
(test U Manna-Whitneya) między zawodnikami drużyn 
korzystnego i niekorzystnego rezultatu współzawodnicze-
nia dowodzą, że aktywność działania przeciwko utrzyma-
niu piłki, zdobywaniu pola, tworzeniu sytuacji do zdoby-
cia bramki i ich zdobywania (zarówno indywidualnego, 
jak i grupowego) nie różnicowała istotnie statystycznie 
obu badanych grup zawodniczych. Najwyższe praw-
dopodobieństwo istotności różnic pomiędzy badanymi 
zmiennymi stwierdzono w działaniach indywidualnych 
przeciwko tworzeniu sytuacji bramkowych w rezultacie 
wyprzedzenia (p≤0,08) i przeciwko zdobywaniu pola gry 
piłką także w wyniku wyprzedzenia (p≤0,15).

Podsumowując rezultaty badań nad aktywnoś-
cią działania w sytuacjach korzystnego i niekorzystne-
go wyniku współzawodniczenia należy stwierdzić, że 
uwiarygodniają one opinie eksperckie dotyczące strategii 
działania drużyn najwyższego poziomu zaawansowania 
sportowego.

Otóż regułą organizacji działania w bronieniu, 
szczególnie w sytuacji aktualnie korzystnego wyniku gry, 
jest takie ustawienie graczy, które zapewnia im właściwe 
działanie indywidualne i współdziałanie. Efekt ten uzy-
skuje się poprzez zachowania odpowiednich odległości 
między graczami obrony, aktywną strefę oraz stosowanie 
skracania i zawężania pola gry. Działania te umożliwiają 
skuteczne przekazywanie sobie pilnowanych gry, aseku-
rację, odbieranie i wybijanie piłki, a więc skuteczne dzia-
łania przeciwko utrzymaniu piłki, zdobywaniu pola gry i 

tworzeniu sytuacji bramkowych (zob. Panfi l, 2006; Czer-
wiński, 2007; Szwarc, 2008b). 

Wyniki przedstawionych badań własnych sugeru-
ją, że zawodnicy uznawani za mistrzów w grze w piłkę 
nożną skłaniają się ku „ofensywnej” defensywie, tj. na-
tychmiastowym działaniom przeciwko graczom z piłką 
już w strefach obrony przeciwnika, aktywnemu postę-
powaniu przeciwko zdobywaniu pola gry piłką w strefi e 
środkowej oraz przeciwdziałaniu tworzeniu sytuacji do 
zdobycia bramek w strefi e zagrożenia bramki.

Wnioski
Zawodnicy zespołów znajdujących się w sytuacji ko-1. 
rzystnego wyniku gry stosują z reguły taktykę „de-
fensywnej” ofensywy. Będąc w posiadaniu piłki dążą 
do jej utrzymania zarówno poprzez współdziałanie, 
jak i działania indywidualne. Z kolei gracze drużyn 
będących w sytuacji niekorzystnego rezultatu rywa-
lizacji zmierzają do zmiany istniejącego stanu gry - 
częściej od zawodników zespołów „wygrywających” 
próbują zdobywać pole gry piłką i strzelać bramki. 
Gracze zespołów będących w okolicznościach ko-2. 
rzystnego wyniku gry wykorzystują częściej od 
zespołów „przegrywających” taktykę aktywnego 
bronienia. Natychmiast po stracie piłki działają prze-
ciwko zawodnikom z piłką, przeciwdziałają zdoby-
waniu pola gry piłką oraz tworzeniu sytuacji do zdo-
bycia bramek. 
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Tabela 5.
Prawdopodobieństwo istotności różnic w aktywności działań defensywnych zawodników drużyn znajdujących się 

w sytuacji korzystnego i niekorzystnego wyniku rywalizacji z uwzględnieniem celów gry

Działania
Wskaźniki statystyczne

Suma rang 
grupa 1

Suma rang 
grupa 2 U poziom p

Przeciwdziałanie utrzymaniu piłki 28,5 7,5 4,5 0,62

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola gry

działania grupowe 21 15 5 0,39

indywidualne 1x1 20 16 6 0,56
wyprzedzenie 23 13 3 0,15

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki

grupowo 15 21 6 0,65

indywidualne 1x1 19 17 7 0,77

wyprzedzenie 24 12 2 0,08
Przeciwdziałanie utracie bramki 21 15 6 0,65
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