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Критерии управления качеством обучения в физическом 
воспитании в высшей школе

Алешин Е.В., Хижняк В.В., Баербаш Н.А.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Аннотации:
Фактором, влияющим на качество об-
разования, является качество пред-
варительной подготовки студента. 
Управление качеством образования 
во многом зависит от качества учеб-
ных и методических материалов, 
находящихся в методических отде-
лениях библиотеки университета. 
Согласно концепции информатиза-
ции образования, качество образо-
вания характеризуется определен-
ными группами показателей. Выбор 
групп конкретных показателей ка-
чества должен быть подчинен осо-
бым требованиям. Благодаря этому 
появились основные направления 
совершенствования качества обра-
зовательных программ, касающихся 
непосредственно, кафедры физиче-
ского воспитания и спорта.

Альошин Є.В., Хіжняк В.В., Баєрбаш 
Н.О. Критерії управління якістю на-
вчання з фізичного виховання у 
вищій школі. Фактором, що впливає 
на якість освіти, є якість попередньої 
підготовки студента. Управління якістю 
освіти багато в чому залежить від якості 
навчальних та методичних матеріалів, 
що знаходяться у методичних 
відділеннях бібліотеки університету. 
Відповідно до концепції інформатизації 
освіти, якість освіти характеризується 
певними групами показників. Вибір 
груп конкретних показників якості по-
винен бути підпорядкований особли-
вим вимогам. Заради цього з’явились 
основні напрямки удосконалювання 
якості освітніх програм, які стосуються 
безпосередньо, кафедри фізичного ви-
ховання та спорту.

Aleshin E.V., Hignyak V.V., Baerbash 
N.A. Сriteria of management quality 
education on physical education in high 
school. The factor, infl uencing upon quality 
of the formation, is a quality of preliminary 
preparing the student. The manage of 
quality of the formation in most depends on 
quality scholastic and methodical material, 
residing in methodical branches of the library 
of the university. According to concepts of 
the informatizations of the formation, the 
quality of the formation is characterized 
determined group of the factors. The choice 
of the groups of the concrete factors quality 
must be subordinated special requirements. 
Due to this appeared the main trends of the 
improvement quality educational programs, 
concerning directly, pulpits of the physical 
education and sport. 
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Введение1

Физическое воспитание – единственный в высшей 
школе предмет, задачей которого является уменьшение 
умственной нагрузки. В публикациях ведущих специ-
алистов в области физического воспитания молодежи 
подчеркивается актуальность исследований, направ-
ленных на совершенствование учебного процесса 
в вузах [1-3, 5-7]. Активность, особенно самостоя-
тельная, на занятиях является неотъемлемой частью 
формирования общей и профессиональной культуры 
специалиста, содействует физическому совершенству, 
способствует физическому здоровью. Ориентация сту-
дентов на творческое освоение программы по физи-
ческой культуре требует упорядоченного воздействия 
на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и 
мировоззренческую среду, так как современное пред-
ставление о физической культуре личности связы-
вается не только с развитием двигательных качеств, 
здоровьем, но и культурой, широтой знаний челове-
ка его мотивацией в сфере физкультурно-спортивной 
деятельности.

Кроме того, достижение качества образования, 
которое отвечает требованиям современности, невоз-
можно без развития и внедрения информационных 
технологий в образовательную отрасль.

Основные идеи, концепции и принципы физкуль-
турного воспитания, отражении концепции физкуль-
турного воспитания студентов предусматривают 
кардинальные изменения содержания физического 
воспитания [4, 8, 9]. В этом аспекте проблемы физи-
ческого воспитания молодежи остаются актуальными 
и требуют поиска новых подходов с учетом изменяю-
щихся условий жизнедеятельности и структуры обра-
зовательных программ в учебных заведениях.

Вместе с тем в работах не нашли должного отра-
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жения вопросы, связанные с выбором направлений ка-
чественного улучшения образовательных программ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является определение основных 

факторов управления обучением в сфере физическо-
го воспитания и их влияние. Определение основных 
направлений совершенствования качества образова-
тельных программ.

Результаты исследования
В сфере высшего образования под качеством обу-

чения, т. е. удовлетворением требований заказчика, 
подразумевается соответствие знаний и умений вы-
пускников учебного заведения требованиям, предъ-
являемым со стороны работодателей. Общество че-
рез спрос на выпускников на рынке труда доводит 
до высшей школы свои потребности и контролирует 
уровень подготовки специалистов. Престиж универ-
ситета зависит от того, как котируются на рынке труда 
и куда устраиваются на работу его выпускники. Од-
нако задержка во времени между получением знаний 
и умений в ВУЗе и их оценкой в производственных 
условиях составляет несколько лет. Следовательно, 
практическая оценка качества обучения со сторо-
ны отраслей, использующих специалистов, является 
лишь вспомогательной и не может играть основную 
роль в управлении качеством обучения, поскольку она 
излишне инерционна. 

С точки зрения подходов к оценке и контролю ка-
чества имеются две модели управления качеством. 
Первая модель основана на непосредственном кон-
троле знаний и умений обучаемых. Во второй модели 
методической основой для управления качеством яв-
ляются международные стандарты.

Тестирование знаний и умений путем проведения 
контрольных мероприятий является важным и необ-
ходимым элементом учебного процесса, однако в си-
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стеме управления качеством результаты тестирования 
играют лишь вспомогательную роль. Действительно, 
период тестирования непосредственно не указыва-
ет на причины и источники появления изъянов, оно 
должно является выборочным в отношении изучаемо-
го материала и направлено преимущественно на оцен-
ку умений и в меньшей мере на выявление уровня 
здоровья обучаемых. Кроме того, контрольный срок 
нормативов выявляет итоговый уровень полученных 
умений и, если он недостаточен, то для соответствую-
щих индивидов этот уровень физической подготов-
ленности оказывается окончательным.

Однако, наибольший интерес представляет вторая 
модель управления качеством образования на основе 
контроля умений и уровня физической подготовлен-
ности обучаемых, но и процессов обучения и трени-
рованности, их организации и применяемых средств. 
Другими словами, положения стандартов ISO 9000 
при соответствующей интерпретации могут быть по-
лезно использованы и в сфере образования по пред-
мету «Физическое воспитание». Поэтому в основу 
управления качеством в образовании целесообразно 
положить вторую модель. 

Для выявления факторов, определяющих качество 
образования, целесообразно рассмотреть компоненты 
процесса обучения по физическому воспитанию. Ка-
чество зависит от особенностей каждого компонента.

На рис. 1 приведена архитектура образователь-
ной системы, введенная в международном стандар-
те IEEE P1484.1. Компонентами системы являются 
обучаемый, преподаватель, учебно-методические ма-
териалы, система доставки материалов обучаемому, 
система оценивания результатов обучения, модель 
обучаемого (его профиль). Взаимосвязи отображают 
потоки данных, которыми обмениваются участники 
процесса обучения. Преподаватель – управляет вы-
бором учебно-методических материалов. Выбранные 
учебно-методические материалы передаются обучае-
мому через компонент «доставка». Обучаемый вы-
полняет «контроль», который, в свою очередь, может 

изменять данные в профиле обучаемого. В процессе 
изучения материала обучаемый может обмениваться 
информацией непосредственно с преподавателем. 

Основными компонентами системы оценки управ-
ления качеством являются:

Фактором, влияющим на качество образования, от 1. 
компонента «студент» является качество предва-
рительной подготовки.
Контроль качества средств доставки сводится к 2. 
контролю количественных и качественных харак-
теристик материально-технического обеспечения 
учебного процесса.
Компонент «контроль» определяет эффектив-3. 
ность контроля умений студента и обратной связи 
«студент-преподаватель».
При этом качество образования во многом зависит 

от качества учебных и методических материалов, на-
ходящихся в методических отделениях.

Согласно концепции информатизации образования 
качество образования характеризуется следующими 
группами показателей:
показатели качества содержания образования;• 
показатели качества технологий обучения;• 
показатели качества результатов образования.• 
Этому делению показателей на группы соответ-

ствует и предлагаемое группирование показателей ка-
чества по следующим аспектам и свойствам обеспе-
чения, организации и проведения учебного процесса:
учебные планы и программы;• 
база учебных материалов;• 
материально-техническое обеспечение;• 
методики и технологии проведения учебных заня-• 
тий, включая тестирование обучаемых (процедуры 
рубежного и итогового контроля);
возможности производственной подсистемы;• 
кадровое обеспечение;• 
организационное обеспечение.• 
Выбор групп показателей и конкретных показа-

телей качества должен быть подчинен следующим 
требованиям: нужно учитывать основные показатели, 

Доставка
Контрольные
нормативы

Студент Преподаватель
тренер

БД обучаемых

Учебно-
методическое
обеспечение

Данные о взаимодействии

Действия обучаемогоСсылки

Метаданные
Профиль 
обучаемого

Информация
Оценки

Результаты 
работы

Рис. 1.  Архитектура образовательной системы, введенная в международном стандарте IEEE P1484.1.
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которые, во-первых, существенно влияют на качество 
процесса обучения, во-вторых, могут быть оператив-
но оценены для практического использования в систе-
ме управления качеством.

В группу «Учебные планы и программы» входят 
следующие показатели:
Соответствие учебных планов существующим стан-• 
дартам образования
Наличие учебных программ, их соответствие стан-• 
дартам образования, современному состоянию 
предметной области и дидактическим требованиям
В настоящее время разработаны примерные учеб-

ные программы по физическому воспитанию высшего 
образования, прилагаемые к стандартам образования. 
Поэтому речь должна идти о рабочих программах 
дисциплин.

В группу «База учебных материалов» входят сле-
дующие элементы качества методических пособий по 
физическому воспитанию:
Соответствие содержания пособия утвержденной • 
учебной программе;
Соответствие объема материала установленным • 
нормам;
Соответствие содержания пособия и его формы;• 
Полнота состава (комплектация) пособия;• 
Принятый в пособии способ самотестирования обу-• 
чаемых.
Поскольку не все свойства пособия охватывает 

приведенный перечень показателей, можно список по-
казателей расширить, введя в него экспертные оценки 
методического, содержательного и технологического 
уровней учебного материала.

В группу «Методики и технологии проведения 
учебных занятий» входят элементы качества, харак-
теризующие технологии общения преподаватель-
студент, студент-студент и проведения контрольных 
мероприятий:

- Степень доступности преподавателей;
- Удобство формы общения преподаватель-студент 

и студент-студент;
- Объективность и полнота экспертизы подготовки 

обучаемых при проведении контрольных мероприя-
тий;

- Обеспеченность цикла физического воспитания.
Следовательно, основными направлениями совер-

шенствования качества образовательных программ, 
касающихся непосредственно, кафедры физического 
воспитания и спорта являются:

. повышение уровня организации и управления 
учебно-воспитательным процессом;

. повышение уровня научно-исследовательской 
и учебно-методической работы профессорско-
преподавательского состава кафедры;

. разработка инновационной методологии препо-
давания физической культуры;

. формирование физической культуры личности 
с акцентом на профессиональную психофизическую 
подготовку;

. разработка профессиограмм и направлений про-
фессиональной деятельности, определение наиболее 
значимых профессионально важных качеств и на их 

основе создание моделей выпускника ВУЗов;
. разработка методик и тренажерных комплексов 

для развития профессионально важных качеств;
. создание и реализация индивидуальных про-

грамм психофизической подготовки средствами фи-
зической культуры и спорта;

. улучшение материально-технической базы.
Выводы
Занятия со специальной направленностью способ-

ствуют более эффективному повышению уровня раз-
вития двигательных качеств студентов, улучшению 
здоровья, функционального и физического состояния 
студентов.

Очевидна необходимость разработки совокупность 
методов и принципов сбора, сохранения, обработ-
ки, передачи информации при помощи технических 
средств, работа которых ориентирована на активиза-
цию учебного процесса. Поэтому следует внедрять в 
образовательный процесс новые методики, индиви-
дуальные программы, информационные технологии. 
Также необходимо разрабатывать и использовать со-
временные средства обучения, ориентированные на 
реализацию психолого-педагогических целей обуче-
ния и воспитания.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем управле-
ния качеством обучения по физическому воспитанию 
в высшей школе.
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Використання статико-динамічних вправ при реабілітації осіб з 
захворюваннями серцево-судинної системи

Балакірєва Є.А., Партас І.Г., Колесніков М.Л.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Анотації:
Захворювання серцево-судинної 
системи супроводжують сучасний 
спосіб життя, будучи причиною 
інвалідності й смертності. Фізич-
ні вправи використовуються не 
тільки для первинної профілакти-
ки цих захворювань, але й для їх 
лікування. Нами був складений і 
апробований комплекс лікуваль-
ної фізичної культури для реабі-
літації хворих з кардіологічною 
патологією. Запропонований 
комплекс дає більш ефективні ре-
зультати при фізичній реабілітації 
цієї категорії хворих.

Балакирева Е.А., Партас И.Г., Колесников 
М.Л. Использование статико-динамических 
упражнений при реабилитации лиц с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 
сопутствуют современному образу жизни, 
являясь причиной инвалидности и смертно-
сти. Физические упражнения используются 
не только для первичной профилактики этих 
заболеваний, но и для их лечения. Нами был 
составлен и апробирован комплекс лечеб-
ной физической культуры для реабилитации 
больных с кардиологической патологией. 
Предложенный комплекс дает более эффек-
тивные результаты при физической реабили-
тации данной категории больных.

Balakireva E.A., Partas I.G., Kole-
snikov M.L. Usage of static-dynamic 
exercises during the rehabilitation of 
persons with the diseases of the cor-
dial-vascular system. The diseases of 
the cordial-vascular system accompany 
to the modern way of life being the reason 
of disability and death rate. Physical ex-
ercises are used not only for the primary 
prevention of these diseases, but also for 
their medical treatment. Complex of re-
medial gymnastics for the rehabilitation of 
patients with cordial pathology was made 
and tested by us. This complex gives 
more effective results in physical rehabili-
tation of such type of patients.
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Вступ. 1

У структурі захворювань й причинах смерті у роз-
винених країнах пріоритет належить захворюванням 
серцево-судинної системи; саме вони є причиною 
смерті більше ніж у половині випадків. Не дивлячись 
на досягнення в області лікування, смертність серед 
тих, хто хоча б раз переніс серцевий приступ, залиша-
ється високою - 10% у перший рік, по 5% - у наступні 
[1, 4].

Серцево-судинні захворювання представляють 
основну причину захворюваності й смертності в про-
мислово розвинених країнах. Особливостями існуван-
ня є прискорений темп життя, постійне виникнення 
конфліктних ситуацій, нервово-емоційна перенапруга, 
надмірне харчування, паління й малорухомий спосіб 
життя. Більшість усього дорослого населення страж-
дають якою-небудь формою серцево-судинної пато-
логії. У структурі цих захворювань лідируюче місце 
займає ішемічна хвороба серця. Вона є головною при-
чиною передчасної інвалідності й смертності . 

З поширенням захворювань серцево-судинної сис-
теми, особливо інфаркт міокарда й ішемічної хвороби 
серця змусило говорити про епідемію цих неінфек-
ційних захворювань. Установлені також значні коли-
вання в захворюваності й смертності від ішемічної 
хвороби серця серед окремих груп населення. Викли-
кає тривогу факт значного омолодження цієї хвороби. 
Дорослі люди нинішнього покоління ризикують під-
датися приступам стенокардії на 12 років раніше, ніж 
їхні батьки. Щорічно ішемічною хворобою серця за-
недужує 1% чоловіків у віці 40 років [6].

Хвороби органів системи кровообігу займають іс-
тотне місце й в структурі інвалідізації жителів Доне-
цької області, становлячи досить велику частину за-
хворювань дорослого населення й значну частину її 
працездатної групи.

Вже давно встановлено, що важливою частиною 
© Балакірєва Є.А., Партас І.Г., Колесніков М.Л., 2009

первинної профілактики серцево-судинних захворю-
вань є заняття фізичною культурою. Але, на практиці 
лікарі рідко інформовані про конкретні й ефективні 
методики фізичних вправ, які необхідні для успішної 
первинної профілактики захворювань. Відбувається 
це в силу того, що в Україні не проводилися дослі-
дження із цього приводу; на цьому напрямку профі-
лактичній медицині майже не приділяється уваги [1, 
2, 4].

Найважливішою часткою цієї проблеми є реабілі-
тація хворого. Під реабілітацією розуміють комплекс 
заходів, спрямований на відновлення соціального 
статусу індивіда після перенесеного захворювання. 
Реабілітаційні програми мають різні аспекти: медич-
ний (відновлення порушеної в результаті хвороби 
функції), психологічний (відновлення настановних 
й мотиваційних характеристик особистості, а також 
психологічна адаптація хворого до свого стану), про-
фесійний (відновлення професії, професійне навчан-
ня й перенавчання, працевлаштування) та соціально-
економічний (налагодження взаємин хворого, родини 
й суспільства, пенсійне забезпечення) [4, 6]. 

Реабілітація кардіологічних хворих має особли-
вості. Перша з них полягає в нерозривному зв'язку 
лікувальних та реабілітаційних заходів, тому що обоє 
названих компонента доповнюють й потенціюють дії 
один одного. 

Наступна особливість полягає в тому, що програ-
ма реабілітації й вторинної профілактики серцево-
судинних захворювань близькі та пов'язані між собою 
і розмежувати їх неможливо.

Фізичні вправи, крім профілактики захворювань 
серцево-судинної системи, використовуються для лі-
кування цих захворювань. Сприятливий вплив ЛФК 
полягає в тому, що будь-яка вправа для м'язів супрово-
джується змінами в стані внутрішніх органів. 

Так, заняття лікувальною фізичною культурою 
підвищують інтенсивність протікання всіх фізіологіч-
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них процесів в організмі. Тонізуючий вплив вправ по-
ліпшує життєдіяльність та має значення при обмеже-
ній руховій активності. Фізичні вправи поліпшують 
трофічні процеси в міокарді, посилюють кровообіг 
та активізують обмін речовин, що сприяє укріплен-
ню серцевого м’язу та підвищенні його скорочуваль-
ній здібності. Поліпшення обміну речовин внаслідок 
стимуляції окислювальних процесів стримує, а при 
початкових виявленнях визиває обернений розвиток 
атеросклерозу [3, 5].

Внаслідок тренування позасерцевих факторів кро-
вообігу фізичні вправи вдосконалюють компенсацію. 
Вправи для малих м’язових груп сприяють розши-
ренню артеріол, що знижує периферичний опір ар-
теріальному кровотоку. Робота серця полегшується 
завдяки поліпшенню руху крові по венам при ритміч-
ній зміни скорочення та розслаблення м’язів, при ви-
конанні дихальних вправ змінюється внутрішньогру-
динний тиск. При вдиху він знижується, посилюється 
присмоктуюча діяльність грудної клітки, підвищуєть-
ся черевний тиск, який посилює тік крові з черевної 
порожнини до грудної. При видиху полегшується рух 
венозної крові з нижніх кінцівок, бо черевний тиск 
при цьому знижується.

Нормалізація функцій досягається поступовим 
тренуванням, що відновлює координацію роботи 
серцево-судинної, дихальної та інших систем орга-
нізму. Фізичні вправи, які відповідають можливостям 
серцево-судинної системи, сприяють відновленню 
моторно-вісцеральних рефлексів. Її реакція на м’язову 
роботу стає адекватною [2, 4].

Методика лікувальної культури залежить від осо-
бливостей протікання захворювання та ступеню не-
достатності загального та венечного кровообігу. При 
підборі фізичних вправ, величини навантаження вра-
ховується руховий режим, який призначено хворому.

При тяжких виявленнях захворювання, недо-
статності серця або венечного кровообігу лікуваль-
на фізична культура сприяє компенсації ослабленої 
функції серця, лікуванню основного захворювання та 
поліпшення периферичного кровообігу. Для цього ви-
користовуються фізичні вправи, які мобілізують по-
засерцеві фактори кровообігу: вправи для дистальних 
сегментів кінцівок, дихальні вправи та вправи для 
розслаблення м’язів. У більшості хворих вони визи-
вають уповільнення пульсу й зниження артеріального 
тиску.

При легких формах захворювання, гострих захво-
рюваннях на стадії виздоровлення та компенсованих 
хронічних захворюваннях лікувальна фізична культу-
ра сприяє підвищенню функціональних особливостей 
серцево-судинної системи. Застосовуються вправи 
для середніх та великих м’язових груп з поступовим 
зростанням дозування. Такі вправи прискорюють 
пульс та посилюють кровотік [1, 4, 6].

Таким чином, у сучасній фізичній реабілітації хво-
рих з патологією серцево-судинної системи основни-
ми тенденціями її вдосконалення є рання активізація і 
створення нових реабілітаційних програм, що поліп-
шують показники гемодинаміки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити й оцінити комплекс лі-

кувальної фізичної культури для реабілітації хворих з 
серцево-судинною патологією (початкова стадія іше-
мічної хвороби серця).

Для цього вирішували наступні завдання:
аналізували наукову літературу з проблеми викорис-• 
тання прийомів реабілітації хворих з даною патоло-
гією;
розробили вдосконалений комплекс лікувальної фі-• 
зичної культури;
навчили пацієнтів самостійно застосовувати розро-• 
блений комплекс на побутовому етапі реабілітації; 
оцінили ефективність розробленого вдосконаленого • 
комплексу лікувальної фізичної культури.
Результати дослідження. 
У експерименті приймали участь особи чоловічої 

статі віком від 40 до 45 років з діагнозом – початкова 
стадія ішемічної хвороби серця.

Тривалість експерименту: стаціонарний етап - лис-
топад 2008 року, побутовий етап реабілітації - січень-
грудень 2009 року. Дослідження проводилися на 
основі однакового медикаментозного лікування, що 
призначав лікар - кардіолог.

У контрольній групі застосовувався традиційний 
комплекс лікувальної фізичної культури, що прово-
дився протягом 25 хвилин у залі ЛФК.

Комплекс фізичних вправ, який застосовували у 
контрольній групі

Ходьба проста, 1 хвилина.1. 
Руки до плечей у сторони. Ходьба із круговими 2. 
обертаннями рук.
У русі. Руки вгору - вдих. Руки вниз – видих, 8-10 3. 
разів.
Ноги на ширині плечей: повороти тулуба по черзі 4. 
вліво й вправо з розведенням рук у сторони, 6-8 ра-
зів.
Нахили тулуба назад, руки в сторони, нахили тулуба 5. 
вперед, руки вниз, 8-10 разів.
Ноги на ширині плечей - напівнахили тулуба вперед. 6. 
Випрямитися – вдих, руки в сторони, розслаблено 
через сторони схрестити перед грудьми, напівнахил 
тулуба - видих подовжений, 4-6 разів.
Руки вгору: присісти - руки назад. В.п. (присідання 7. 
сполучити з видихом), 6-8 разів.
Руки на поясі. Кругові рухи в шийному відділі хреб-8. 
та, 8-10 разів.
Руки на пояс: вдих звичайний, відвести лікті назад, 9. 
з'єднати лопатки, видих подовжений, 3-4 рази.

Відвести ногу вбік. В.п. Те ж іншою, 10-12 10. 
разів.

 Сидячи на стільці. Руки до плечей, лікті в 11. 
сторони - вдих. Руки на коліна – видих, 8-10 разів.

 В.п. те ж. Перекат з п'яти на носок, одночас-12. 
но стискаючи пальці рук у кулаки, 12-15 разів.

 В.п. те ж, руки на поясі. Повороти корпусу, 13. 
дихання довільне, 10-12 разів.

 Сидячи на краю стільця, руки до плечей. 14. 
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Правим ліктем торкнутися лівого коліна. Дихання 
довільне, те ж в іншу сторону, 8-10 разів.

 В.п. стоячи. Руки вгору - вдих, нахил униз – 15. 
видих, 4-6 разів.

 Руки через сторони вгору - вдих, через сторо-16. 
ни – видих, 6-8 разів.

В.п. стоячи. Нахил, уперед тримаючись за 17. 
опору. В.п. дихання довільне, 6-8 разів.
В експериментальній групі тривалість занять 

збільшувалася до 35 хвилин. 
З метою поліпшення функцій дихання в занятті 

лікувальною гімнастикою додатково вводилися ізото-
нічні вправи, спрямовані на збільшення сили дихаль-
ної мускулатури, рухливості діафрагми, максимальної 
легеневої вентиляції, а також степ-тренування (60 – 
80 кроків на хвилину, протягом 7 хвилин) та підняття 
рук з гантелями (0,4-0,5 кг) догори й вбік. При цьому 
співвідношення статичних, динамічних та дихальних 
вправ мінялася (рис. 1).

Комплекс фізичних вправ, який застосовували у 
експериментальній групі

1. Ходьба залом (60-70 кроків на хвилину), 3 хвили-
ни.
2. Ходьба на носках, руки вгору, 15-20 метрів.
3. Ходьба на п'ятах руки на пояс, 15-20 метрів.
4. У русі в.п. руки за голову. На 1 - правим коліном 
дістати лівого ліктя. На 2 - в.п. На 3-4- те ж.
5. У русі на 1 - мах правою, оплеск під ногою. На 2- 
в.п. На 3-4- те ж лівою.
6. В.п. стоячи, ноги нарізно, руки до плечей. Обертан-
ня у плечових суглобах по черзі вперед та назад. Ди-
хання довільне, 10-15 разів.
7. В.п. те ж праву руку вперед, вгору, ліву вниз. Імітація 
плавання стилем «кроль», 10-12 разів.
8. В.п. стоячи боком до спинки стільця, опора на 
стілець: махові рухи ногою вперед - назад. Дихання 
довільне, 8-10 разів.
9. В.п. стоячи обличчям до спинки стільця, руки на 
спинці стільця, перекат з п'яти на носок вигинаючись 
уперед й прогинаючи спину при переході на п'яти. 
Руки не згинати, дихання довільне, 8-10 разів.
10. В.п.- стоячи за спиною стільця руки нагору - вдих. 

Нахил уперед руки на сидіння стільця – видих, 6-9 
разів.
11. В.п.- стоячи перед сидінням стільця, пряму ногу 
покласти на сидіння: руки нагору - вдих. Зігнути ногу 
в коліні вперед, руки на коліно видих. Те ж з іншої 
ноги, 6-10 разів.
12. В.п.- стоячи, ноги разом, руки на поясі: праву ногу 
вбік на носок, ліву руку вгору - вдих. Те ж в іншу сто-
рону, 10-12 разів.
13. В.п.- сидячи на стільці. Руки в замок: руки вго-
ру, ноги витягнути вперед (вгору не піднімати) - вдих. 
Руки вниз, ноги зігнути – видих, 10-12 разів.
14. В.п.- сидячи на краю стільця ковзання ніг по 
підлозі з рухом рук як при ходьбі, 10-15 разів.
15. В.п.- те ж. Потягнутися за руками вгору, встати зі 
стільця - вдих. Сісти – видих, 10-12 разів.
16. В.п.- лежачи на спині. Діафрагмальне дихання: 
вдих - живіт випнути, видих – втягти, 8-10 разів.
17. В.п.- те ж. Руки в сторону - вдих, зігнути праву 
ногу, обхопити її руками, пригорнути до живота - по-
довжений видих. Те ж правою ногою. Головою повин-
на тягтися до коліна, 6-8 разів.
18. В.п.- те ж. Підняти ліву ногу вгору - вдих. Опусти-
ти - видих. Те ж іншою ногою, 10-12 разів.
19. В.п.- те ж. Імітація їзди на велосипеді, 15-20 
разів.
20. В.п.- руки в сторони. Махом правої дістати кисті 
лівої. Те ж іншої, 10-12 разів.
21. В.п.- руки через сторони вгору - вдих. Руки вниз – 
видих, 6-8 разів.
22. В.п. - стоячи руки на поясі. Обертання тазом. Ди-
хання довільне, міняти напрямок, 10-12 разів.
23. В.п.- сидячи на стільці. Руки вгору - вдих. Руки 
через спинку стільця опустити вниз, зависнути на 
спинці, розслабити м'язи тулуба – видих, 2-3 рази.
24. В.п.- те ж. Руки в сторони вдих, потягнути рука-
ми коліно до грудей - видих. Те ж підтягуючи інше 
коліно, 6-8 разів. 
25.- Сидячи на стільці, упираючись руками у сидіння, 
піднімати тіло на руках.
26.- Сидячи верхом на стільці, максимально тягнути 
його спинку на себе.

Протягом занять лікувальною фізичною культурою 
проводився інструктаж щодо виконання лікувальних 

Стандартний комплекс 
1 – динамічні вправи, 2 – дихальні вправи

Вдосконалений комплекс
1 – динамічні вправи, 2 – дихальні вправи, 

3 – статичні вправи 4 – степ вправи
Рис. 1. Співвідношення вправ у різних комплексах

33%

41%67%

3%

49%

7%

динамічні вправи дихальні вправи дихальні вправидинамічні вправи
статистичні вправи стептренування
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фізичних вправ у побуті.
Аналіз функціональних показників після завер-

шення реабілітаційної програми показав, що у ⅔ осіб 
контрольної групи показники артеріального тиску 
знизилися на 6%, а у всіх пацієнтів експерименталь-
ної групи – на 10%. Частота серцевих скорочень зни-
зилася в обох групах відповідно на 6,2 та 9,8%.

Зниження цих показників спостерігалося на фоні 
задовільної працездатності осіб в обох групах.

Особам з початковою стадією ішемічної хвороби 
серця при заняттях ЛФК доцільно вводити поряд зі 
стептренуванням та дихальними вправами невеликі 
статичні навантаження.

Висновки.
Проаналізовано наукову літературу з проблеми ви-1. 
користання прийомів реабілітації хворих з даною 
патологією.
Розроблено вдосконалений комплекс лікувальної 2. 
фізичної культури.
Навчено самостійно застосовувати пацієнтами роз-3. 
роблений комплекс на побутовому етапі реабіліта-
ції.

Оцінено ефективність розробленого вдосконалено-4. 
го комплексу лікувальної фізичної культури.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 

вивченні можливостей використання статичних та ди-
хальних вправ при реабілітації хворих з іншою пато-
логією серцево-судинної системи.
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Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 
профилактики нарушений и воспитание осанки у детей 

младшего школьного возраста
Беспутчик В. Г., Хотько А. В., Ярмолюк В. А.

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Аннотации:
Современные условия жизни, характер 
основных видов деятельности млад-
ших школьников приводит к дефици-
ту движений, вызывает статическое 
перенапряжение мышц, формируют 
неправильное физическое развитие. 
Экспериментальная программа способ-
ствовала более выраженному приросту 
показателей физической подготовлен-
ности мышечных групп, способствую-
щих поддержанию и формированию 
правильной осанки, приобретению 
элементарных знаний, умений и навы-
ков по данной проблеме. Полученные 
результаты представляют теоретиче-
скую и практическую значимость.

Беспутчик В.Г., Хотько О.В., Яр-
молюк В.А. Здоров’язберігаючі і 
здоров’яформуючі технології про-
філактики порушень і виховання по-
стави у дітей молодшого шкільного 
віку. Сучасні умови життя, характер 
основних видів діяльності молодших 
школярів приводить до дефіциту рухів, 
викликає статична перенапруга м'язів, 
формують неправильний фізичний 
розвиток. Експериментальна програма 
сприяла більше вираженому прирос-
ту показників фізичної підготовленості 
м'язових груп, що сприяють підтримці 
й формуванню правильної постави, 
придбанню елементарних знань, умінь 
і навичок по даній проблемі. Отримані 
результати представляють теоретичну 
й практичну значимість.

Besputchik V., Khotko A., Yarmoluk V. 
Preserving health and healthshaping 
technologies of preventive mainte-
nance of infringements and education 
of a bearing at children of younger 
school age. Modern living conditions, 
character of principal views of activity of 
younger schoolboy’s leads to defi ciency 
of movements, causes a static overstrain 
of muscles, form wrong physical devel-
opment. The experimental program pro-
moted more expressed gain of indicators 
of physical readiness of the muscular 
groups promoting maintenance and for-
mation of a correct bearing, acquisition of 
elementary knowledge, skills on the given 
problem. The received results represent 
the theoretical and practical importance.

Ключевые слова:
осанка, школьники, физическое вос-
питание, здоровьесберегающие, 
здоровьеформирующие технологии, 
эффективность.

постава, школярі, фізичне виховання, 
здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі 
технології, ефективність.

bearing, schoolboys, physical training, 
preserving health, health shaping 
technologies, effi ciency.

Введение.1

За последние годы состояние здоровья детей Ре-
спублики Беларусь характеризуется отсутствием по-
ложительной динамики. На протяжении последних 20 
лет сохраняется устойчивая тенденция к росту пато-
логии костно-мышечной системы среди детского на-
селения страны. По статистике, у 40 % белорусских 
школьников к окончанию начальной школы наблюда-
ются стойкие нарушения осанки. Особенно неблаго-
приятная ситуация со здоровьем складывается в об-
разовательных учреждениях нового типа (гимназиях) 
из-за увеличения объема учебных нагрузок и интен-
сификации обучения [1].

Сохранение и укрепление здоровья подрастающе-
го поколения – одна из наиболее важных и сложных 
задач современности. Возникла необходимость созда-
ния здоровьесберегающего направления в школьном 
обучении.

Проблема нарушений осанки у детей в настоящее 
время становится  достаточно сложной для ее реше-
ния. Данной проблеме посвящено большое количе-
ство научных и методических работ таких авторов, 
как Хамзин Х. Х (1969), Ловейко И. Д. (1970), Герус 
А. И. (1993), Соколов А. А. (1993), Губко Б. В. (1993), 
Кашин А. Д. (1996), Янкелевич Е. И. (2001), Халем-
ский Г. А. (2001), Боковец Ю. В. (2005), Скиндер Л. 
А. (2006), Кустова Н. В. (2007) и других. Несмотря на 
это, число учащихся с признаками нарушения осанки 
возрастает, и они составляют основной процент так 
называемых школьников с признаками нарушения 
здоровья, поэтому данная проблема не утратила акту-
альности в настоящее время (1, 2, 3, 4).

Проблема внедрения здоровьесберегающих и здо-
ровьеформирующих технологий в образовательный 
© Беспутчик В. Г., Хотько А. В., Ярмолюк В. А., 2009

процесс находится в поле зрения многих ученых-
исследователей: Лехтмана В. Ф. (1999), Смирнова Н. 
К. (2002), Тараканова Л. А. (2002), Степанова О. А. 
(2002), Кузнецова И. В. (2003), Голубева Г. Н. (2003), 
Талызина Н. Ф. (2003), Калинкина Л. А. (2003), Ка-
расева Т. В (2005), Науменко Ю. В. (2005), Нестерова 
Л. В. (2005), Митина Е. П. (2006), Мухаметова Ф. Г. 
(2006) и других. Но данная проблема еще не достаточ-
но изучена и на сегодняшний день находится в поле 
зрения ученых и практиков многих стран мира [5].

Несмотря на усилия медицинских работников, 
учителей физической культуры, количество детей 
с нарушениями осанки из года в год увеличивается, 
проблема из общепринятой медицинской перерастает 
в педагогическую, которая может быть решена только 
совместными усилиями медицинских работников, пе-
дагогов и родителей.

Таким образом, мы считаем актуальным выбран-
ное направление исследования. Полученные резуль-
таты представляют теоретическую и практическую 
значимость. Сферой применения экспериментальной 
программы могут быть общеобразовательные школы, 
а  также образовательные учреждения нового типа 
(гимназии).

Работа выполнена по плану НИР Брестского госу-
дарственного университета имени А. С. Пушкина и 
заданию государственного учреждения образования 
«Музыкальной гимназии № 4 города Бреста».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Предполагалось, что разработанная технология 

проведения урока физической культуры и здоровья, 
будет способствовать поддержанию и формирова-
нию осанки, развитию основных мышечных групп и 
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эффективному выполнению учебной программы по 
предмету физическая культура и здоровье.

Цель работы – теоретико-экспериментальное изу-
чение предпосылок формирования осанки у учащихся 
младших классов музыкальной гимназии № 4 города 
Бреста с помощью здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих технологий построения урока физиче-
ской культуры и здоровья.

Задачи исследования:
1) проанализировать  по данным литературы здо-

ровьесберегающие и здоровьеформирующие техно-
логии, используемые в теории и практике физическо-
го воспитания;

2) выявить состояние проблемы по формированию 
и поддержанию правильной осанки у учащихся музы-
кальной гимназии № 4 города Бреста;

3) выяснить готовность учителей и родителей к 
участию в программе по формированию и поддержа-
нию осанки у школьников;

4) экспериментально установить эффективность 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих тех-
нологий построения урока физической культуры и 
здоровья, направленных на формирование и поддер-
жание осанки младших школьников.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников,  анкетирование, Интернет-анкетирование, 
тестирование (силовой выносливости мышц брюшно-
го пресса, статической силовой выносливости мышц 
спины, правой и левой сторон туловища), педагоги-
ческий эксперимент, педагогическое наблюдение, 
математико-статистическая обработка результатов.

Предмет исследования – физическое развитие 
младших школьников с помощью здоровьесберегаю-
щих и здоровьеформирующих технологии проведения 
урока физической культуры и здоровья.

Объект исследования – учащиеся младших клас-
сов музыкальной гимназии № 4 г. Бреста.

Исследования проводились на базе государствен-
ного учреждения образования нового типа музы-
кальной гимназии №4 г. Бреста с января 2008 года по 
апрель 2009 года. 

В начале исследования мы определили отноше-
ние учащихся к физической культуре как к учебному 
предмету, знания об осанке, готовность к участию в 
программе по поддержанию и формированию осанки. 
Для этого использовалось анонимное анкетирование, 

в котором приняло участие 40 учащихся младших 
классов, из них 13 мальчиков и 27 девочек.

Для изучения готовности родителей к участию в 
программе по формированию и поддержанию осанки 
учащихся с ними было проведено анонимное анкети-
рование, в котором приняли участие 22 родителя.

В анкетировании для учителей физической культу-
ры по проблемам поддержания и формирования осан-
ки приняли участие 27 учителей физической культу-
ры и здоровья СШ № 10, 12, 14, 16, 23, 29, 37, а также 
гимназии № 1, 2, 4, 6 города Бреста. Для сравнения 
было проведено Интернет-анкетирование, в котором 
приняли участие 18 учителей физической культуры и 
здоровья.

Тестирование проводилось в два этапа. До и после 
эксперимента, используя стандартные функциональ-
ные пробы, снимались показатели силовой выносли-
вости мышц брюшного пресса, правой и левой сторон 
туловища, а также мышц спины.

Для оценки силовой выносливости мышц спины 
мы использовали следующую методику: школьник 
должен лечь вниз лицом поперек гимнастической 
скамейки, чтобы верхняя часть туловища до гребеш-
ков подвздошных костей находилась на весу, руки на 
поясе (ноги удерживает обследователь). В таком по-
ложении обследуемый должен удержать туловище как 
можно дольше. Время до полного утомления мышц 
спины определяется по секундомеру.

Для оценки силовой выносливости правой и ле-
вой стороны туловища мы использовали следующую 
методику: ученик ложится поперек гимнастической 
скамейки на бок и удерживает туловище в таком по-
ложении максимальное время.

Силовая выносливость мышц брюшного пресса 
определяется числом переходов из положения лежа на 
спине в положение сидя и обратно (ноги удерживает 
обследователь).

Результаты исследования.
В результате анкетирования выяснилось, что 22% 

родителей имеют высокую мотивацию и уровень зна-
ний по данной проблеме, 40% – имеют средний уро-
вень, 38% – имеют низкий уровень знаний (см. рис. 
1).

Предложив родителям оценить роль семьи и педа-
гогического коллектива в формировании осанки, 86% 
опрошенных ответили, что это общая задача семья и 

Рис. 1. Изучение уровня знаний и мотивации родителей к проблеме формирования и поддержания осанки

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
22%

38%

40%
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педагогического коллектива, 7% – считают, что пер-
востепенную роль в проблеме формирования осанки 
играет семья, 7% – считают, что эта ответственность 
возлагается, в первую очередь на педагогический 
коллектив.

Предложив родителям оценить роль семьи и педа-
гогического коллектива в формировании осанки, 86% 
опрошенных ответили, что это общая задача семья и 
педагогического коллектива, 7% – считают, что пер-
востепенную роль в проблеме формирования осанки 
играет семья, 7% – считают, что эта ответственность 
возлагается, в первую очередь на педагогический 
коллектив.

По данным анкетирования, 63% учителей  нашего 
города осуществляют связь с родителями по форми-
рованию осанки, по данным Интернет-анкетирования 
– 33%.

Участвовать в индивидуальной программе физи-
ческой подготовки изъявили на условиях:  наставник 
– сверстник – 28%; наставник – одноклассник – 10%; 
наставник – учитель физической культуры – 98%. Хо-
чется отметить авторитет у учащихся учителя физи-
ческой культуры.

Для тестирования были взяты два младших клас-
са: контрольный (5 мальчиков и 9 девочек, n = 14), ко-
торый занимался по обычной школьной программе, и 
экспериментальный (5 мальчиков и 9 девочек, n = 14), 
в котором уроки проводились по предложенной нами 
технологии с акцентом на поддержание и формирова-
ние правильной осанки.

После анализа полученных результатов были об-
наружены следующие характерные особенности. В 
контрольной группе не было обнаружено достовер-
ных различий. В экспериментальной группе были 
обнаружены достоверные различия по силовой вы-
носливости мышц брюшного пресса и статической 
силовой выносливости мышц-разгибателей спины 
(см. табл. 1).

В экспериментальной группе результаты детей по 
показателям силовой выносливости мышц брюшного 
пресса увеличились в 1,3 раза (с 51,10 ± 2,76 раз до 
65,10 ± 2,55 раз, при Р < 0,01), статической силовой 
выносливости мышц разгибателей спины – в 1,3 раза 
(с 68,50 ± 7,97 с до 89,00 ± 5,72 с, при Р < 0,05).   Ста-
тическая силовая выносливость мышц боковых по-

1,03

1,3

1,02

1,3

1,05 1,05 1,03 1,03

спинабрюшной пресс левая боковая
поверхность туловища

правая боковая
поверхность туловища

Рис. 2. Увеличение показателей состояния мышечного аппарата младших школьников

Таблица 1
Результаты определения параметров функционального состояния мышечного аппарата у учащихся млад-

ших классов

Время обсле-
дования

Силовая выносливость мышц
брюшного пресса 

(кол-во раз) спины (с) правой боковой по-
верхности туловища

левой боковой по-
верхности туловища

контрольная группа (n = 14, мальчики n = 5, девочки n = 9)
до экспери-

мента 51,60 ± 3,13 73,30 ± 8,76 50,40 ± 7,27 43,30 ± 6,68

после экспери-
мента 53,10 ± 3,15 75,10 ± 8,56 52,90 ± 6,51 44,40 ± 6,93

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05
экспериментальная группа (n = 14, мальчики n = 5, девочки n = 9)

до экспери-
мента 51,10 ± 2,76 68,50 ± 7,97 47,40 ± 6,50 43,40 ± 5,16

после экспери-
мента 65,10 ± 2,55 89,00 ± 5,72 49,80 ± 5,80 44,70 ± 5,29

P < 0,01 < 0,05 > 0,05 > 0,05

Контрольная группа        Экспериментальная группа
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верхностей туловища, в данной группе, увеличилась 
незначительно (см. рис. 2).

Выводы.
1. На основании изучения научной  и научно-

методической литературы выяснилось, что по данной 
проблеме ощущается нехватка исследований эффек-
тивности использования различных форм, средств, 
методов физического воспитания в практике работы 
учреждений образования нового типа, имеющих свою 
специфику учебной и неучебной деятельности.

2. В связи со спецификой учебной и неучебной 
работы в гимназии № 4 города Бреста значительно 
обострилась проблема формирования и поддержания 
осанки, выражающаяся в увеличении числа школьни-
ков, имеющих нарушения осанки, недостатке знаний 
учеников и родителей, внимания со стороны учителей 
к использованию средств формирования и профилак-
тики осанки, а также низкий уровень взаимодействия 
по решению данной проблемы учителей и родителей.

3. Учащиеся, учителя и родители выразили го-
товность к участию в программе по формированию 
и поддержанию осанки, хотя  в исследуемый период 
наблюдалось недостаточное их взаимодействие по 
устранению данной проблемы.

4. В решении обозначенной проблемы ученики от-
дают приоритет учителю физической культуры, роди-
тели считают, что это общая задача, однако отмечена 
недооценка учителями физической культуры и здоро-
вья города Бреста роли семьи.

5. Достоверные различия, определяемые в группах 
обследуемых после применения предложенной техно-

логии, обнаружены по показателям силовой выносли-
вости мышц брюшного пресса и статической силовой 
выносливости мышц-разгибателей спины, способ-
ствующим формированию и поддержанию осанки.

6. Полученные данные педагогического экспери-
мента подтверждают эффективность и необходимость 
использования в практике физического воспитания 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих тех-
нологий по формированию и поддержанию осанки.

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в средних общеобразовательных учреждениях но-
вого типа разнопредметной направленности, а также 
изучение других проблем формирования и коррекции 
осанки.
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Розпізнавальні особливості змісту ідеологічних поглядів
Величко В.М., Чернишев В.А.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Зміст національних, інтернаціональних 
та релігійних поглядів складається на 
підставі вивчення і розповсюдження 
вітчизняних, закордонних фольклор-
них та релігійних текстів, авторських, 
наукових творів, у результаті чого здій-
снюється формування універсального 
світогляду, раціональної свідомості та 
моральних рис у громадян. Вивчення та 
розповсюдження ідеологічних поглядів 
сприяють підвищенню раціонального 
рівня в свідомості громадян і створює 
умови для формування продуктивного 
робітника, моральної поведінки осо-
бистості в сучасному суспільстві.

Величко В.Н., Чернышев В.А. Отли-
чительные особенности содержания 
идеологических взглядов. Содержа-
ние национальных, интернациональ-
ных и религиозных (православных) 
взглядов складывается на основе изу-
чения и распространения отечествен-
ных, зарубежных фольклорных и ре-
лигиозных текстов, авторских, научных 
произведений, в результате чего осу-
ществляется формирование универ-
сального мировоззрения, рациональ-
ного сознания и моральных качеств у 
граждан. Изучение и распространение 
идеологических взглядов оказывает со-
действию повышению рационального 
уровня в сознании граждан и создает 
условия для формирования продуктив-
ного работника, морального поведения 
личности в современном обществе.

Velichko V.N., Chernishov V.A. Distinc-
tive peculiarities of the contents of ide-
ological views. The contents of national, 
international and religions (orthodox) 
views consists of national and foreign 
folklore and religions texts, authors scien-
tifi c works on the basis of their studies and 
spread, as a result of which the formation 
of universal outlook, rational conscious-
ness and citizens moral qualities is made. 
Study and distribution of ideological views 
renders to assistance to raise of a rational 
level in consciousness of citizens. Condi-
tions for forming the productive worker, 
intellectual conduct of the personality in 
the modern society.

Ключові слова:
ідеологія, національні, інтернаціональ-
ні, релігійні, погляди, світогляд, свідо-
мість, патріотичне, дружнє, гуманне, 
поведінка.

идеология, национальные, интерна-
циональные, религиозные, взгляды, 
мировоззрение, сознание, патриоти-
ческое, дружественное, гуманное, по-
ведение.

ideology, national, international, religions, 
views, outlook, consciousness, patriotic, 
friendly, humane, behavior.

Вступ. 1

Знання змісту та комплексне розповсюдження на-
ціональних, інтернаціональних і релігійних (право-
славних) ідеологічних поглядів у суспільстві сприяє 
підвищенню раціонального рівня в структурі свідо-
мості та формуванню моральних якостей людини.

У сучасних дослідженнях розглядаються розпізна-
вальні особливості національних поглядів, у зв’язку з 
культурними цінностями (4, 251–302), змістом своє-
рідних якостей темпераменту і характеру різних націй 
та народів (2, 112–156), релігійними (православними) 
поглядами, спрямованими на зближення з вищими 
планетарними духовними істинами (3, 603–634), ефек-
тивністю комплексного впливу та розповсюдженням 
трьох ідеологічних концепцій у сучасному суспільстві 
(5, 96-121).

У статті більш детальніше розглядається зміст 
українських своєрідних поглядів, у зв’язку з особли-
востями національного темпераменту, характеру та 
свідомості на підставі вивчення фольклорних і най-
кращих авторських та наукових творів, своєрідності 
ментальності інших націй і народів, а також христи-
янських (православних) поглядів, сформованих через 
виконання заповідей Божих, Раювання та участі в ре-
лігійних таїнствах.

Зміст статті та пропонованої у ній пропозиції ви-
являють зв’язок з практичними підходами до форму-
вання моральної і духовної особистості в Україні.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є виявлення змісту ідеоло-

гічних поглядів, їх вплив та розповсюдження сприяє 
формуванню моральних якостей особистості.

Задачі дослідження:
визначити своєрідність українських поглядів на під-• 
ставі вивчення фольклорних та авторських худож-
ніх і наукових текстів;
проявити розпізнавальні якості та особистості духо-• 
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вних цінностей різних націй і народів;
розкрити корисність християнських (православних) • 
поглядів на підставі змісту Божих, заповідей Раю-
вання та релігійних таїнств;
визначити ефективність комплексного впливу та • 
розповсюдження трьох ідеологічних поглядів у су-
часній Україні.
У дослідженні використовувались наукові методи, 

такі як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 
індукція та дедукція.

Результати дослідження. 
Для розвитку продуктивності діяльності та форму-

ванню моральної поведінки буде доцільним підвищу-
вати рівень раціонального початку в структурі громад-
ської свідомості громадян. Під комплексним впливом 
національних, інтернаціональних і релігійних (право-
славних) ідеологічних поглядів в елементах свідомос-
ті активізуються довільні процеси, що направлені на 
концентрацію уваги, сприйняття, продуктивності мис-
лення та пам’яті, розвиток вищих почуттів і результа-
тивності вольових зусиль, проявлення раціонального 
початку в типах темпераменту, екстравертного харак-
теру та творчих здібностей. Ідеологічний вплив зни-
жує рівень емоційного початку в свідомості, усуває 
прояв ситуативних емоцій, пов’язаних з інстинктив-
ною стороною активності егоїстичної поведінки люди-
ни. А активність та виявлення вищих почуттів більш 
інтенсивно спонукає людину до соціально морально 
значущих дій та вчинків, пов’язаних з реалізацією мо-
ральних якостей патріотизму, дружності та гуманізму, 
направлених на розвиток інтегративних дій на поєд-
нання країн в європейську та світову спільноту.

Зміст національних поглядів складається переваж-
но на основі знайомства, вивчення та розповсюджен-
ня українського фольклору, творів науки та мистецтва 
вітчизняних авторів різних періодів, котрі включають 
велику кількість колядок, щедрівок, веснянок, різних 
тематичних пісень (русальских, купальських, весіль-
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них, історичних, родинно-побутових, козацьких, чу-
мацьких, солдатських, стрілецьких та ін.), різнома-
нітні казки, билини, легенди, загадки і т.і., авторські, 
художні та наукові твори. В текстах творів виявляється 
ніжне та тремтливе відношення народу до української 
природи, помічаються унікальні особливості лісних 
масивів, степної полоси, узгір’я та ін. В них під-
креслюється своєрідність національного характеру, 
менталітету, пов’язаних з підвищеною емоційністю, 
чутливістю та ліризмом, описується життя народу, об-
рядність, пісенність, де виділяється м’який народний 
гумор та виявлення людяності. Тексти визначають 
яскраво виражену працьовитість та працездатність 
українського народу. В національному характері укра-
їнців відмічається схильність до свободи, правди та 
віри у долю, де вона пов’язана з самопроявленням та 
самореалізацією внутрішніх процесів. Правда поєд-
нує пошук істини та справедливості, які досягаються 
шляхом самоформування здібностей людини. Відмі-
чається, що доля кожної людини своя, вона залежить 
від природжених та придбаних від виховання можли-
востей, свідомості та інстинктів. 

Українців характеризує лагідний характер, мін-
ливий настрій; при спілкуванні переважає почуття 
симпатії, довіри і правдивості. В художніх творах 
підкреслюється їхня охайність, старанність при вико-
нанні роботи, а також ретельність, діловитість, жит-
тєрадісність, самостійність, дієвість згідно з законом. 
Вони можуть пишатися своїми давніми традиціями, 
поважають звичаї предків. Але вони також бувають не 
в міру вперті, непоступливі; вони не йдуть на компро-
міс при взаємостосунках, недовірливі, мають підозру 
на кого-небудь, бувають відокремлені. В фольклорних 
та авторських художніх творах підкреслюється націо-
нальна запальність та швидка відходчуваність; підви-
щена увага приділяється дріб’язкам і навпаки – байду-
жість до дійсно важливих речей, а також не робиться 
відокремлення одне від іншого. В змістах текстів ви-
діляється наявність товариського розуміння, прояву, 
солідарності та жертовна відданість ідеям. Крім того, 
пропагується здорове родинне життя, материнська 
любов, сувора батьківська опіка, ласкава любов дідуся 
та бабусі, товариські стосунки між братами, сестрами 
та шкільними друзями. Підвищена увага приділяєть-
ся таким рисам як ніжність, їх характерне проявлен-
ня честі та твердості духу. Відмічені, зазначені вище 
своєрідні риси особливостей українського характеру 
визначають зміст національних поглядів, а їх вплив та 
поширення формують у людей національну гідність, 
свідомість, самосвідомість, моральні якості та, перш 
за все, почуття патріотизму.

Зміст інтернаціональних поглядів складається на 
основі знайомства, вивчення інтернаціональних по-
глядів, розповсюдження фольклорних текстів різних 
націй та народів, художніх та наукових творів закор-
донних авторів.

При вивченні змісту російського фольклору та 
художніх творів виділяються особливості національ-
ного характеру, який відрізняється урівноваженістю 
рішень, вчинків і трудової діяльності. В поведінці ро-
сіян відзначається товариськість, дружність у вигляді 
доброзичливого ставлення до представників інших 
національностей, зокрема самовідданість, а також са-

мопожертва в складних умовах життя та ін.
В характері німців переважає така риса як холодна 

розсудливість та витримка; в методичному досягнен-
ні мети, спостерігається схильність до педантизму, що 
виражається в виконанні установлених правил, від-
мінній дріб’язковій точності, звички установлення та 
наведення порядку. Вони терплячі, сумлінні в роботі, 
зосереджені та врівноважені. Німецька нація любить 
діяти разом, рухатися масово, проявляючи акурат-
ність, розважливість в усьому. Їм властива логічність 
при обговоренні будь-яких питань і тем.

З фольклорних, авторських і художніх творів можна 
сформулювати психологічний портрет американців; їм 
властива дієвість і практичність, виявлення ініціативи 
та самостійності, уміння швидко оцінювати ситуацію 
в практичній діяльності, турбуючись про свою власну 
вигоду. У американців живий і навіть запальний тем-
перамент, вони мають підвищену пристрасть до удо-
сконалення та винахідливості. Їх характеризують такі 
моральні якості як життєлюбство, доброта, щедрість 
та простодушність. Крім того, американці цінують за-
кон, владу, вони – великі патріоти своєї країни.

Характер англійської нації відзначається ділови-
тістю, де матеріальна сторона життя вище духовних 
цінностей, вони поважають свої традиції при недовірі 
до всього іноземного, у них переважає пристрасть до 
пригод, вони уміють стримувати свої почуття, володі-
ти собою, проявляти любов до порядку, комфорту та 
розумової діяльності. Англійцям властиві такі мораль-
ні якості, як дружність, терпимість до поглядів інших, 
чесність, безкорисливість, незалежність, тактовність, 
поважність, уміння керувати, підкорятися та інше.

Фольклорні тексти та зміст художніх авторських 
творів японського народу підкреслюють його під-
вищену національну працьовитість, ощадливість, 
настирність, завзятість, педантизм при досягненні 
поставленої мети, внутрішню самодисципліну та стій-
кість перед труднощами. Вони виявляють прихиль-
ність до культу предків, перевагу над іншими націями. 
Інтереси групи у них домінують над індивідуальними; 
особистість підкорена колективу, японці разом подо-
рожують, працюють, приймають участь у святах і де-
монстраціях. В колективі розповсюджена ввічливість, 
повага, працелюбство, почуття гумору і т. ін.

Національні своєрідні відмітні особливості та риси 
темпераменту, характеру різних націй та народів ви-
значають зміст інтернаційних поглядів, а їх вивчення 
та вплив і розповсюдження формують в людях дружні 
моральні якості, що сприяють розвитку комунікабель-
ної поведінки.

Зміст релігійних (православних) поглядів пере-
важно складається на основі вивчень та виконання 
Десяти заповідей Закону Божого, Дев’яти заповідей 
Блаженства, участі в Семи християнських православ-
них таїнствах та ін.

Перші чотири заповіді Закону Божого присвячені 
любові до Бога. Перша заповідь наказує людині шану-
вати Бога у вигляді богопізнання, читання та вивчення 
священного писання, створених Святими батьками та 
вчителями церкви: відвідування Храму Божого, слу-
хання заповідей священнослужителів, вивчення при-
роди та історії роду людського. Ця заповідь передба-
чає виконання певних обов’язків, таких як вірувати, 
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сподіватися, любити, коритися, благоговіти, сповід-
уватися Бога.

В другій заповіді забороняється ідолоуклінство, 
пов’язане з тим щоб зробити собі кумира або ідола 
для почитання. В третій заповіді забороняється легко-
важне, недобре ставлення до Бога. В четвертій запові-
ді говориться про необхідність виконання шестиден-
ної роботи протягом тижня, а сьомий день присвятити 
служінню Богу, яка пов’язана з молитвою в храмі та 
вдома, вивченням Закону Бога, просвіщенням ума та 
серця. Корисними знаннями, допомогою бідним, від-
відуванням хворих і в’язнів, утішанням сумуючих 
та інші добрі слова і діла. П’ята заповідь велить нам 
поважати своїх батьків, це дає можливість одержати 
довге та щасливе життя. Поважати батьків означає 
любить їх, почитати їх, не ображати їх, бути шанобли-
вими до них, допомагати їм в праці, турбуватися про 
них, коли в цьому є потреба, особливо під час хвороби 
батьків, та їхньої старості, молитися за них Богу, як 
при їх житті, так і після смерті батьків. В шостій запо-
віді Господь Бог забороняє вбивство, тобто віднімати 
життя у других людей та у самого себе та будь-яким 
іншим. В сьомій заповіді забороняється прелюбодій-
ство або порушення подружньої вірності та хвилею 
незаконного та нечистого кохання. Сьома заповідь на-
правляє бути миротворцем, жити в злагоді з другими 
людьми. Восьма заповідь забороняє крадіжки, тобто 
присвоєння будь-яким чином того, що належить ін-
шим. Вона велить людям бути безкорисливими, чес-
ними, трудолюбними, милосердними та правдивими. 
Восьма заповідь радить жити в злагоді з іншими людь-
ми, тобто жити по правді; за Законом Божим. Дев’ята 
заповідь забороняє не лише щось погане робити кому-
небудь, хто знаходиться з ними; вона також забороняє 
погані побажання нашим ближнім. Десята заповідь 
рекомендує терпеливо переносити гоніння, гноблен-
ня, лихомовство, наклепи, знущання, лихоліття та ін.

Дев’ять заповідей Блаженства вчать людей досяга-
ти християнської досконалості або святості. В першій 
заповіді говориться про необхідність бути смиренним 
перед Богом. Друга заповідь рекомендує підкорятися 
Богу та каятися в своїх гріхах. Третя заповідь радить 
бути кротким. Четверта – вчить сильно бажати правди. 
П’ята заповідь радить бути милосердним, співчуваю-
чим другим людям (накормити, напоїти, одягти, відві-
дати, втішити, обігріти, навчити, надоумити, прости-
ти, воздати, молитися). Шоста заповідь рекомендує не 
грішити, не мати порочних та нечистих думок. Сьома 
заповідь направляє бути миротворцем, жити в злаго-
ді з другими людьми. Восьма заповідь радить жити 
в злагоді з іншими людьми, тобто жити по правді за 
Законом Божим. Дев’ята заповідь рекомендує терпе-
ливо переносити гоніння (гноблення), лихомовство, 
наклепи, знущання, лихоліття та ін.

Виконанням та слідуванням заповідей Божих та 
Блаженства в доповненні з участю в семи таїнствах 
підсилюють, а також сприяють більш активному фор-
муванню гуманних моральних якостей у віруючих.

Таїнство хрещення та участь у ньому забирають 
гріхи у предків і відкривають перед людиною пер-
спективу порятунку. Таїнство причащання, а також 
дії, що застосовуються в цьому, наближають вірую-
чих до творця – божественного єства. Миропомазання 

сприяє укріпленню людини у духовному житті через 
поглиблення в віру батьків і виховання дітей у релі-
гійному дусі. Таїнство покаяння направлене на зняття 
гріхів у віруючих та формуванню у них потреби спо-
віді. Церковний шлюб освітлює одруження чоловіка 
та жінки, з напуттям підтримувати взаєморозуміння 
між ними та християнським вихованням дітей. Таїн-
ство священства передбачає обряд возведення в духо-
вний сан достойних для наступної релігійної роботи з 
віруючими. Соборування своїми діями направлене на 
фізичне та духовне оздоровлення людей.

Знання та виконання Десяти заповідей Закону Бо-
жого та Дев’яти заповідей Блаженства, а також учас-
ті в Семи християнських (православних) таїнствах 
сприяють формуванню гуманних моральних якостей 
в людях.

Висновки.
Вивчення та розповсюдження національних по-

глядів допомагають зрозуміти українську своєрідність 
духовних цінностей; знайомство з інтернаціональними 
поглядами пов’язані з знанням відмінних культурних 
особливостей інших націй та народів, а релігійні (пра-
вославні) – формують поняття про загальнолюдські 
цінності та прояв гуманної свідомості і поведінки.

Знання національних особливостей дозволить 
виявляти та враховувати своєрідність можливостей, 
знайомство з закордонними відмінностями і досяг-
неннями допоможуть створити умови для культур-
ного взаємозбагачення та визначення кращих зразків 
загальнолюдських цінностей, а ознайомлення з релі-
гійними поглядами дає можливість наблизитись до 
великих планетарних духовних істин.

Зміст національних, інтернаціональних і релігій-
них (православних) поглядів складається на підставі 
вивчення та розповсюдження вітчизняних, закордон-
них, фольклорних і релігійних текстів, авторських ху-
дожніх, наукових творів, внаслідок чого визначається 
формування національної, інтернаціональної та релі-
гійної свідомості, самосвідомості, моральних якостей 
патріотизму, дружності і гуманізму, переважно у під-
ростаючого покоління.

Вивчення та розповсюдження ідеологічних погля-
дів з їх відмітними особливостями змісту сприяють 
підвищенню раціонального рівня в свідомості грома-
дян і створює умови для формування продуктивного 
робітника, моральної поведінки особистості в сучас-
ному суспільстві.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають вивчення та розповсюдження 
ідеологічних поглядів та їх ефективний вплив на різні 
вікові групи населення в Україні.
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Вивчення національних традицій в процесі професійної 
підготовки спеціалістів з готельно-курортної справи

Віндюк А.В., Ліберман О.П.
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Анотації:
Аналізується досвід університету 
з підготовки бакалаврів спеціаль-
ності «Готельне господарство». У 
навчальний план даної спеціаль-
ності включена дисципліна «Ет-
нокультурологія та антропологія». 
Здійснюється  аналіз змісту даної 
дисципліни. Розкривається її роль 
у поглибленні знань національних 
традицій. Вивчення національних 
традицій розширює світогляд сту-
дентів, підвищує їх професійну 
майстерність. Знання національ-
них традицій України позитивно 
впливають на практичну діяль-
ність майбутніх фахівців готельно-
курортної справи.

Виндюк А.В., Либерман О.П. Изучение на-
циональных традиций в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов 
гостинично-курортного дела. Анализирует-
ся опыт университета по подготовке бакалав-
ров специальности «Гостиничное хозяйство». 
В учебный план данной специальности вклю-
чена дисциплина «Этнокульторология и ан-
тропология». Приводится анализ содержания 
данной дисциплины. Раскрывается её роль в 
углублении знаний национальных традиций. 
Изучение национальных традиций расширя-
ет мировоззрение студентов, повышает их 
профессиональное мастерство. Знание на-
циональных традиций Украины положитель-
но влияет на практическую деятельность бу-
дущих специалистов гостинично-курортного 
дела.

Vindiuk A.V., Liberman O.P.  Studying 
of national traditions in the course 
of vocational training of experts in 
hotel-resort business. Experience of 
University on preparation of bachelors 
of a major «Hotel economy» in plan of 
this major is induded the discipline « 
ethnocultural and anthropology». The 
analysis of the given discipline is car-
ried out. Its role in studying of national 
traditions and use them in practice re-
veals. Study of national traditions ex-
tends outlook of students, increases 
their professional skill. The knowledge 
of national traditions of Ukraine posi-
tively infl uences practical activities of 
the future expert’s hotel a resort affair.

Ключові слова:
студент, бакалавр, культуро-
логія, антропологія, підготовка, 
професіоналізм, готель, націо-
нальність, традиції.
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Вступ. 1

Основні тенденції, закономірності та особливості 
історичного світового розвитку країн та народів, його 
вплив на формування індустрії туризму і готельно-
курортного господарства розглядаються у працях 
Арутюнова С.А. [1], Савчука Б.Л. [3, 4] та ін.

Осакська Декларація Тисячоліття (Осака, 1 жов-
тня, 2001 р.) стверджує, що „ознайомлення з різними 
культурами та традиціями шляхом туризму є важли-
вим чинником забезпечення миру та міжнародного 
порозуміння”.

Зовнішньоекономічна діяльність як держави так і 
підприємств туризму та гостинності повинні врахову-
вати геополітичні та етнокультурні фактори.

Україна - багатоетнічна держава, в її склад входять 
близько 130 народів-етносів [5]. Як показують чис-
ленні соціологічні дослідження розуміння пріоритетів 
розвитку держави, масова свідомість, настрій людей 
мають чітко виражений етнічний акцент.

Для забезпечення відповідального, доступного 
та сталого туризму на основі узагальнення світових 
тенденцій та їх конкретизації на основі вивчення на-
ціональних традицій України потребується певна про-
фесійна підготовка спеціалістів з готельно-курортної 
справи.

Однак, рішення даних питань знаходиться у ста-
дії розробки. В нормативні навчальні дисципліни 
навчального плану напрям 6.020107 „Туризм”, сфе-
ра діяльності „Готельне господарство”, освітньо-
кваліфікаційного рівня „Бакалавр” відсутні дисциплі-
ни, які вивчають етнокультуру, національні традиції і 
подібні напрямки з точки зору гостинності.

Робота виконується згідно теми „Перспективи 
розвитку туризму в Запорізькому краю” кафедри ту-
ризму та готельного господарства Класичного при-
ватного університет (державний реєстраційний номер 
©  Віндюк А.В., Ліберман О.П., 2009

1060000731).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в апробації навчальної дис-

ципліни „Етнокультурологія та антропологія” для сту-
дентів спеціальності „Готельне господарство”.

Результати досліджень. 
Аналіз навчальних планів, вивчення досвіду ро-

боти туристичних фірм, готелів, анкетування випус-
кників показали, що сучасним спеціалістам в сфері 
туризму та готельно-курортної справи не вистачає 
знань з проблем етнокультурології, антропології, ет-
ногеографії.

В навчальний план напряму підготовки 6.020107 
„Туризм”, сфера діяльності „Готельне господарство” 
в варіативну частину була включена за вибором на-
вчального закладу дисципліна „Етнокультурологія 
та антропологія”. Курс складається: загальний обсяг 
-  81 година, з них 32 аудиторних.

Навчальну програму дисципліни „Етнокультуро-
логія та антропологія” укладено відповідно до вимог 
кредитно-модульної системи організації навчання 
у вищій школі (табл.. 1). Запроваджено передбачену 
Болонською декларацією систему академічних кре-
дитів, що аналогічна ECTS (Європейській кредитно-
модульній системі), визначено змістові модулі курсу, 
сформульовано завдання для самостійної роботи сту-
дентів, представлено систему індивідуально-дослідних 
завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних 
досягнень студентів, передбачено комп’ютерний тес-
товий контроль знань студентів.

Курс «Етнокультурологія та антропологія» вивча-
ється студентами четвертого курсу спеціальності «Го-
тельне господарство» на базі дисциплін «Культуроло-
гія», «Історія туризму», «Рекреаційна географія». 

Зважаючи на світову й вітчизняну традиції та здо-
бутки науки про етнос, «Етнокультурологія та антро-
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пологія» надає студентам знання за наступними по-
зиціями:
причини і процеси, пов'язані з виникненням, фор-• 
муванням та розпадом етнічних спільнот, особли-
вості їх самоорганізації;
розселення (міграції) народів та системи їхньо-• 
го життєзабезпечення й адаптації до природно-
географічного (екологічного) середовища;
комплекс проблем, пов'язаних з етнічністю люд-• 
ських спільнот та мозаїчністю етнічних процесів і 
явищ;
антропологічні, етнолінгвістичні, етнопсихологічні • 
особливості різних народів;
формування матеріальної і духовної культури окре-• 
мих етносів та порівняння їх  етнокультурних  моде-
лей  і ціннісних систем;
традиційні системи родинних стосунків, виховання • 
і поведінки різних етнічних спільнот та процеси їх-
ньої модернізації;
системи міжетнічних контактів й міжкультурних • 
зв'язків між народами та особливості їх розвитку;
етнодемографічні процеси всередині окремих наро-• 
дів та у світі в цілому;
формування етнічної картини світу та ін.• 
Курс «Етнокультурологія та антропологія» вклю-

чає емпіричний матеріал як етнографії, так і різних 

відгалужень антропології (культурної, соціальної, 
фізичної), які у свою чергу, застосовують методику 
польових досліджень й теоретичні напрацювання ет-
нологів у побудові власних теоретичних конструкцій. 
Здобутки антропології, передусім ті, що стосуються 
походження рас, їхньої диференціації і територіаль-
ного розміщення. 

Студенти повинні знати з курсу: 
основні сучасні духовні системи та відповідні  їм • 
етапи духовного розвитку людства;
взаємодію духовних систем, основами яких є релі-• 
гійні системи та морально-етичні принципи;
особливості культур і цивілізацій;• 
основні етапи  освоєння простору різними соціо-• 
культурними системами;
існуючі концептуальні засади прогнозів стосовно • 
етнополітичної карти світу ХХІ століття
методичні основи прогнозових рішень• 
Програму розроблено для студентів інституту 

здоров’я спорту та туризму спеціальності „Готельне 
господарство” відповідно до вимог Міністерства осві-
ти України (табл. 2). 

Особлива увага у вивченні даного курсу приді-
ляється проблемам українського етногенезу. Роз-
глядаються наступні питання: «Магістральна лінія» 
україногенезу. Етногенетичні чинники виникнення 

Таблиця 1
Структура програми навчального курсу „Етнокультурологія та антропологія”

Напрям, освітньо-
кваліфікаційний 

рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика Структура

Напрям підготовки 
6.020107 „Туризм”
Сфера діяльності „Го-
тельне господарство”

Кваліфікація „Бака-
лавр з гостинності”

Рік навчання: 4
Семестр: 7
Кількість тижнів навчання: 16
Кількість годин на тиждень: 2
Позиція за базовим навчальним планом:
дисципліни варіативної частини
Кількість ECTS кредитів: 2,25
Вид підсумкового контролю: залік 

Кількість змістовних модулів: 2 
Кількість годин:
Загальна: 81
Лекції: 16
Практичні заняття: 16
Самостійна робота: 49

Таблиця 2
Програма навчальної дисципліни „Етнокультурологія та антропологія”

Назва теми
Кількість годин

всього лекції практичні 
заняття

самостійна 
робота

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади етнокультурологія та антропологія
1.1. Предмет і завдання курсу 
„Етнокультурологія та антропологія” 
1.2. Методи і функції етнокультурології та 
антропології
1.3. Етнічна мозаїчність людства в основних по-
няттях етнокультурології та антропології
1.4. Етноніміка. 

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6
Змістовний модуль 2. Етнополітична карта світу ХХІ ст.
2.1. Формування етнічної карти світу.
2.2. Проблема українського етногенезу
2.3. Етнорасова мозаїчність людства. 
2.4. Проблема культури етнології. 

10
10
10
11

2
2
2
2

2
2
2
2

6
6
6
7

Разом 81 16 16 49
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та формування українського етносу. Два чинники ве-
личезного впливу на розвиток етнічних процесів в 
Україні: балканська землеробська колонізація, північ-
ноєвропейська (балтська) мисливська міграція. Різні 
наукові погляди на роль і значення трипільської куль-
тури в україногенезі. Своєрідні етнічні процеси в сте-
повій зоні. Перший народ на території України. Етнічні 
процеси серед землеробського населення. Масштабні 
етнополітичні зрушення за скіфської доби. Етнічна 
ідентифікація населення Великої Скіфії. Складна ет-
нічна ситуація в Лісостепу.  Взаємини між населенням 
лісостепу та скіфами-кочовиками. Етнічний розвиток 
України в контексті загальних євразійських процесів. 
Велике розселення слов'ян. Роль кельтів. Роль племен 
фракійського походження. Пошуки прабатьківщини 
слов'янства. Чотири головні групи теорій, гіпотез, 
концепцій. Анти як основа формування українського 
етносу південної групи східнослов'янського етнічно-
го масив. Етнічні процеси в Давньоруській державі. 
Формування східнослов'янських народів. 

Студенти знайомляться з проблемами культури в 
етнології. Розглядаються наступні питання: Пробле-
ма культури в етнології. Механізм розвитку і функції 
етнічної культури. Етнологія та її підходи і методо-
логія вивчення феномена культури. Головний внесок 
учених-функціоналістів. Американська антропологія 
як наука про культуру і як складова етнології. Погляд 
на людство як на сукупність окремих етнокультурних 
спільнот. Іноетнічна культура. Розмежування поняття 
«етнічна культура» та «культура етносу». Традиційна 
(архаїчна) культура. Традиціонологія. Науковий на-
прям – традиціонологія. Поняття «традиція» Архаїч-
ні ритуали понять, «традиція», «звичай», «ритуал».  
Зміст і символіка матеріальної культури. Типологі-
зація явищ матеріальної культури. Предмети матері-
альної культури та їх важливі ідеологічні функції - ес-
тетична, знакова, ціннісна, елітарна в індустріальних 
суспільствах. Етнологія окремих реалій традиційно-
побутової культури. Вивчення проблеми житла з 
точки зору етнологічної науки стильових ознак жит-
ла. Культурно-символічна (побутово-ужиткова та 
сакрально-обрядова) значущість традиційного житла. 
Традиційний тип української хати. Етнологія одягу. 
Етнокультурна функціональність одягу. Нагрудний 
одяг. Етнологія одягу та символічне навантаження го-
ловного убору. Еволюція головного убору. Диферен-
ціація взуття на ліве і праве та на жіноче і чоловіче. 
Етнокультурне навантаження і колористика одягу. 
Питання про походження їжі з позицій структурної 
антропології. Керамічні вироби. 

Знання, отримані на заняттях з даного предмету 
студенти розширюють у самостійній роботі, детально 

вивчають роботу Степана Килимника [2] “Український 
рік у народних звичаях в історичному освітленні”.

На практичних заняттях студенти аналізують, обі-
грують різні традиційні, самостійно вивчені, колядки, 
щедрівки, обрядові пісні. Розробляють сценарії свят: 
„Свято Різдва”, „Новий Рік – Василь”, „Водохрещі”, 
знайомляться з веснянками – гаївками.

Веснянки – гаївки – це спадщина наших предків, 
це класичні витончені твори-містерії. Вони зберіга-
ються віками. Кожна мати передає їх своїм дітям з 
покоління в покоління. Цим прищепляється любов до 
рідного, до минулого. А також етика виховання, вза-
ємного поводження та розуміння життя [2].

Аналіз успішності студентів з предмету „Етно-
культурологія та антропологія” дозволяє стверджу-
вати, що студенти активно, зацікавлено вивчають цей 
предмет. Про стовідсотковій успішності, якісний по-
казник склав 78 %

Студенти під керівництвом викладачів згідно наці-
ональних традицій організовують та проводять денні 
посівальники на Новий Рік та Різдво. Ці заходи про-
ходять на високому емоційному рівні.

Висновки. 
Вивчення національних традицій, які включені в 

предмет „Етнокультурологія та антропологія” роз-
ширює світогляд студентів, підвищує їх професійну 
майстерність.

Знання національних традицій України позитивно 
впливають на практичну діяльність майбутніх фахів-
ців готельно-курортної справи.

Перспективи подальших досліджень. Входженню 
України до міжнародної системи готельного бізнесу 
сприятиме подальше вивчення, підвищення ефектив-
ності професійної підготовки спеціалістів в готельно-
курортній сфері і велике значення набувають систе-
матизація, заглиблення знань національних традицій 
України студентів напряму підготовки 6.020107 „Ту-
ризм”, сфери діяльності „Готельне господарство”, 
потрібне подальша розробка і методологічне забезпе-
чення предметів навчального плану.
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Охорона здоров'я студентів вищих медичних навчальних 
закладів як соціально-педагогічна проблема

Власов Г.В.
Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького

Анотації:
Досліджено стан здоров'я студен-
тів університету. Розкрито зміст 
категорії «здоров'я», «охорона 
здоров'я студентів-медиків». Об-
ґрунтовано основні аспекти, від 
яких залежить рівень здоров'я сту-
дентів вищих медичних навчаль-
них закладів. Охорона здоров'я 
студентів представлена як комп-
лексна соціально-педагогічна про-
блема. Вирішення проблеми без-
посередньо залежить від активної 
участі студента, що направлена на 
збереження і зміцнення власного 
здоров’я.

Власов Г. В. Охрана здоровья студентов 
медицинских учебных заведений как 
социально-педагогическая проблема. 
Исследовано состояние здоровья студен-
тов университета. Раскрыто содержание 
категории «здоровье», «здравоохранение 
студентов-медиков». Обоснованы основ-
ные аспекты, от которых зависит уровень 
здоровья студентов высших медицинских 
учебных заведений. Здравоохранение 
студентов представлено как комплексная 
социально-педагогическая проблема.  Ре-
шение проблемы непосредственно зависит 
от активного участия студента, которое на-
правлено на сохранение и укрепление соб-
ственного здоровья.

Vlasov G. V. Health protection of the 
students of the medical institutes as a 
social-pedagogical problem. The state 
of health of students of university is ex-
plored. The contents of a class “health”, 
«public health services of students - phy-
sicians» is disclosed. The basic aspects 
on which the level of health of students of 
the maximum medical educational insti-
tutions depends are justifi ed. The public 
health services of students is presented 
as a complex social - pedagogical prob-
lem. The solution of a problem immedi-
ately depends on the fi ssile participation 
the student which is guided on conserva-
tion and hardening of natural health.
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Вступ. 1

Працівники медичної галузі, досвідчені викладачі 
фізичної культури середніх та вищих навчальних за-
кладів б’ють на сполох: за останні десятиліття функ-
ціональні показники дітей та молоді значно погір-
шились; вони не здатні здати існуючі  нормативи, та 
навіть гинуть на уроках фізкультури від несподіваної 
зупинки серця! 

Фахівці різних напрямів на різних рівнях нама-
гаються будь-що розв’язати проблему збереження 
здоров'я нового покоління. Однак, наразі стан здоров'я 
студентів викликає занепокоєння педагогічної спіль-
ноти. За оцінками фахівців, студентська молодь за-
галом і студенти вищих медичних закладів зокрема, 
належить до групи населення з підвищеним ризиком 
захворювань. Фахівці стурбовані неухильним зни-
женням показників функціонального стану систем 
організму і фізичної працездатності студентів від мо-
лодших до старших курсів. За свідченнями ряду до-
слідників, наявні проблеми ще більше загострюються 
у студентів медичних вузів [1, 2, 7]. В.Б. Мандриков 
пов’язує погіршення стану здоров'я студентів-медиків 
з більш інтенсивною учбовою діяльністю в порівнян-
ні зі студентами інших профілів. При цьому ним було 
встановлено, що в медичні вузи вступають юнаки і ді-
вчата, які мають більш низький рівень функціональної 
та фізичної підготовленості, ніж в численні інші [8]. В 
результаті моніторингу фізичного стану студентської 
молоді, Т.В. Гиголаєвою також було з'ясовано, що се-
ред студентів-медиків спостерігається значний про-
шарок хворих і ослаблених людей, які мають ті або 
інші відхилення в стані здоров'я [3]. За даними М.М. 
Бобиревої, серед студентської молоді великий відсо-
ток, що мають незадовільний стан здоров'я, низький 
рівень фізичного розвитку, надлишкову масу тіла: на-
явність серйозних відхилень у стані здоров'я в спо-
стерігається 20,6% студентів [2].

Слід зауважити, що у дослідників збігається думка 
© Власов Г.В., 2009

щодо зміни профілю патології з перевагою хронічних 
неепідемічних хвороб, у виникненні яких вирішальну 
роль відіграє спосіб життя. Між тим, у спеціалістів не 
виникає сумнівів, що головним фактором збережен-
ня здоров’я наряду з іншими чинниками є здоровий 
спосіб життя. За оцінками фахівців ВОЗ, здоров'я на 
50-55% залежить від способу життя, на 20% — від 
спадковості, на 20-25% — від стану навколишнього 
середовища (екології) і на 8-12% — від роботи сис-
теми охорони здоров'я. Таким чином, рівень здоров’я 
насамперед залежить від свідомої, регулярної робо-
ти особистості по відновленню життєвих ресурсів й 
утриманні достатньої фізичної форми.

Не зважаючи на більш глибоку обізнаність студен-
тів вищих медичних закладів в порівнянні зі студен-
тами інших навчальних закладів в питаннях здоров'я 
людини, факторів, що негативно на нього впливають, 
за даними літературних джерел, у студентів-медиків, 
на жаль, не простежується дбайливе ставлення до 
власного здоров'я. На цей час не виявлено законо-
мірності між наявністю знань про наслідки, до яких 
призводить нехтування засадами здорового способу 
життя та готовністю до здоровотворчої діяльності. 
Вочевидь, для знаходження шляхів підвищення рів-
ня здоров'я означеної категорії студентської молоді, 
необхідно розкрити зміст категорії охорона здоров'я 
студентів-медиків та окреслити основні аспекти, що 
відіграють вирішальну роль у збереженні й зміцненні 
здоров'я студентів вищих медичних навчальних за-
кладів.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичного вихован-
ня ЛНУ ім. Тараса Шевченка по темі «Теорія і методи-
ка професійного навчання за спортивним напрямком 
у старшій школі безперервної освіти»; державний ре-
єстр 0108V002431.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було встановлення рівня 
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здоров'я студентів, розкриття змісту категорії «охоро-
на здоров'я студентів-медиків» та обґрунтування осно-
вних аспектів, від яких залежить рівень здоров'я сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів. В ході 
дослідження нами були використані літературні дже-
рела та публікації Інтернет-ресурсів. Нами були вико-
ристані такі методи дослідження, як вивчення, аналіз, 
систематизація та узагальнення науково-педагогічної 
та методичної літератури та педагогічне опитування. 
Об’єктом дослідження стали студенти вищого медич-
ного навчального закладу, а предметом дослідження 
— охорона здоров'я студентів-медиків.

Результати дослідження. 
Специфіка професійної необхідності прямого 

контакту із хворими, значне фізичне та психологіч-
не навантаження, висувають підвищені вимоги до 
стану здоров'я й фізичної працездатності студентів-
медиків, до їх витривалості та імунітету до хвороб. 
Однак результати проведеного нами педагогічного 
спостереження 2865 студентів I – III курсів Донецько-
го національного медичного університету ім. Макси-
ма Горького, що навчались у 2007-2008 навчальному 
році і 3192 студентів, що навчались у 2008-2009 на-
вчальному році, підтвердили висновки фахівців про 
високий рівень захворювань студентів вищих медич-
них навчальних закладів, який погіршується з року в 
рік: серед студентів, які прийняли участь в опитуванні 
у 2006-2007 навчальному році виявилось 40% таких, 
що мають хронічні захворювання, 73% з опитаних 
регулярно хворіють гострими респіраторними захво-
рюваннями, а 77% хворіють як мінімум двічі на рік, 
а серед студентів, що навчались у 2008-2009 навчаль-
ному році 41% таких, що мають хронічні захворю-
вання, 78% з опитаних регулярно хворіють гострими 
респіраторними захворюваннями, а 81% хворіють як 
мінімум двічі на рік. При цьому, якщо у 2006-2007 
навчальному році 292 студента, що складало 10,2% 
за станом здоров'я були віднесені до спец. мед. груп, 
то в 2008-2009 навчальному році таких студентів ви-
явилось 345, що склало 10,8% від загальної кількості. 
Ці дані вказують на щорічне зниження рівня здоров'я 
студентів-медиків і доводять актуальність досліджень, 
спрямованих на пошук прийомів і методів, що пози-
тивно впливають на стан здоров'я студентів вищих 
медичних навчальних закладів.

З метою розкриття змісту категорії «охорона 
здоров'я студентів-медиків», в ході дослідження нами 
було детально вивчено визначення категорії «здоров'я» 
з різних позицій. Здоров'я визначається як «сума ре-
зервних можливостей основних функціональних сис-
тем» (Н.М. Амосов), «комплекс резервних можливос-
тей організму, що забезпечують соціальну активність 
при максимальній тривалості життя» (В.П. Скарбни-
ків), «один з найважливіших показників «якості» лю-
дини й популяції людей» (П.Л. Капиця), «природна, 
абсолютна й неминуща життєва цінність, що займає 
верхній щабель на ієрархічній градації цінностей, а 
також у системі таких категорій людського буття, як 
інтереси й ідеали, гармонія, краса, зміст і щастя жит-
тя, творча праця, програма й ритм життєдіяльності» 
(Д.М. Давиденко). За енциклопедичним визначенням, 

здоров'я – це природний стан організму, що харак-
теризується його врівноваженістю із навколишнім 
середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих 
змін [8]. 

Шляхом вивчення і аналізу спеціальної літерату-
ри, а також в результаті роздумів та міркувань з при-
воду охорони здоров'я студентів-медиків, ми прийшли 
до висновку, що запорукою міцного здоров'я студента 
являється постійна робота студента над собою, регу-
лярна підтримка з боку сім’ї, родини і суспільства у 
намаганні вести здоровий спосіб життя, заохочення 
з боку педагогічної спільноти та законотворча діяль-
ність з боку держави, націлена на збереження й зміц-
нення здоров'я студента. В свою чергу, суспільство 
отримає співробітника медичного закладу, який буде 
прикладом для наслідування з боку пацієнтів та вести 
пропаганду здорового способу життя серед населення 
у професійній діяльності. 

Розглянемо докладніше напрямки охорони здоров'я 
студентів-медиків, спробувавши відповісти на питан-
ня «які важелі впливають на здоров'я студента вищого 
медичного закладу?».

Держава зі свого боку вкрай зацікавлена у зміц-
ненні здоров'я нового покоління як запоруку життє-
діяльності та розвитку суспільства. Наразі держава не 
залишається осторонь проблем збереження здоров'я. 
Піклування про здоров'я населення з боку держави 
передбачено низкою правових документів: Конститу-
цією України, Основами Законодавства України про 
охорону здоров'я і Законом про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благополуччя населення, 
Конвенцією про права дитини, Концепцією національ-
ного виховання. Національна доктрина розвитку осві-
ти України ХХІ століття серед пріоритетів державної 
політики у розвитку освіти відокремлює формування 
здорового способу життя, яке здійснюється шляхом 
розвитку валеологічної освіти, медико-санітарного 
просвітництва, активних форм пошуку, збереження, 
зміцнення та розвитку індивідуального здоров’я. 

Суспільство в свою чергу воліє бачити такі якос-
ті у співробітника медичного закладу як стійкість 
до стресу, нервово-психічна стійкість, оптимальний 
рівень тривожності, працездатність і, передусім, 
здоров'я [6]. Очікування суспільства також пов’язані 
з обізнаністю медичного працівника у питаннях збе-
реження здоров'я, постійне поглиблення знань у 
сфері застосування новітніх здоров'яформуючих та 
здоров'язберігаючих технологій, вдосконалення ме-
тодів та прийомів щодо підвищення рівня здоров'я 
пацієнтів, в тому числі за рахунок втілення засад здо-
рового способу життя і пропаганду здорового спо-
собу життя у професійній діяльності. Ми вважаємо, 
що суспільство може опосередковано впливати на 
здоров'я студента-медика сформованою громадською 
думкою щодо загального рівня культури та здоров'я 
співробітника медичного закладу.

Педагогічна система намагається враховувати іс-
нуючий стан зниження рівня здоров'я населення. Д.М. 
Давиденко зі співав. зазначає, що успішне вирішення 
завдань по вдосконаленню підготовки висококвалі-
фікованих кадрів тісно пов'язане зі зміцненням і охо-
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роною здоров'я, підвищенням якості життя й працез-
датності студентської молоді. Автори вважають, що, 
поряд із професійним рівнем, стан здоров'я студентів 
варто розглядати як один з показників рівня підготов-
ки фахівців високої кваліфікації, як основу творчого 
довголіття наукових кадрів [4]. Наразі фахівці зосе-
реджують увагу на формуванні здорового способу 

життя студентської молоді, яке включає ознайомлення 
студентської молоді з принципами здорового спосо-
бу життя, вивчення методів самодіагностики та адек-
ватної оцінки фізичного стану, формування навичок 
знань та вмінь самовдосконалення, збереження і зміц-
нення здоров’я.

І насамкінець, як на нашу думку, прагнення ви-
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Рис. 1. Охорона здоров’я студента вищого медичного навчального закладу як соціально-педагогічна 
проблема, де ЗСЖ – здоровий спосіб життя
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сокого рівня здоров’я є природнім станом будь-якого 
індивідууму. Охорона власного здоров’я — це безпо-
середній обов’язок кожної людини й він не вправі пе-
рекладати цей обов’язок на оточуючих [5]. Молодий 
здоровий студент може і не усвідомлювати цього фак-
ту, однак студент медичного вузу як ніякий інший сту-
дент знає про можливі наслідки нехтування засадами 
здорового способу життя. Фахова і особистісна реалі-
зація студента-медика передбачає такий рівень фізич-
ної підготовленості студента, який забезпечує можли-
вість успішного оволодіння спеціальними знаннями, 
вміннями та навичками та орієнтує студента до по-
дальшої пропаганди здорового способу життя у про-
фесійній діяльності. Таким чином, охорона здоров’я 
студента-медика залежить від його інформованості в 
питаннях здорового способу життя, дотримання гігіє-
нічних норм поводження та медичної активності.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констату-
вати, що охорона здоров’я студентів вищих медичних 
навчальних закладів — це комплексна соціально-
педагогічна проблема, яка регламентована рядом держав-
них актів, передбачає низку заходів з боку педагогічної 
системи, окреслює зворотній зв’язок між студентом 
і суспільством та вимагає відповідних зусиль з боку 
студента (рис. 1).

Висновки. 
В результаті проведеного дослідження нами були 

отримані наступні висновки:
Проведене вивчення, аналіз, узагальнення й 1. 
систематизація літературних джерел дозволив 
встановити незадовільний стан здоров'я студентів-
медиків, навіть з огляду на більш глибоку 
обізнаність цих студентів у питаннях збереження 
здоров'я та усвідомлення ними здоров'я як однієї 
з найбільших цінностей в житті особистості, який 
має тенденцію до погіршення на протязі останніх 
десятиліть.
Результати проведеного нами опитування студентів 2. 
вищого медичного закладу підтвердили виснов-
ки фахівців про високий рівень захворювань 
студентів вищих медичних навчальних закладів, 
який погіршується з року в рік: так серед студентів 
I – III курсів Донецького національного медич-
ного університету ім. Максима Горького, що на-
вчались в 2007-2008 навчальному році студентів, 
віднесених до спеціальної медичної групи і гру-
пи ЛФК, налічувалось 292 особи, що становило 
10,2 %, то в 2008-2009 навчальному році таких 
студентів налічувалось 345 особи, що склало 

10,8 %.
Охорону здоров'я студента-медика слід розглядати 3. 
як комплексну соціально-педагогічну проблему, 
яку можливо розв’язати лише під патронатом дер-
жави, опираючись на громадську думку та за раху-
нок цілеспрямованих заходів з боку педагогічної 
системи.
Однак, в результаті проведеного дослідження, 4. 
було з’ясовано і обґрунтовано, що спільні заходи 
виявляться марними без систематичних зусиль з 
боку особистості, де важливу роль відіграє актив-
не заняття студентом фізичною культурою, на-
лежне поєднання праці й відпочинку, раціональне 
харчування, постійне ознайомлення з новими 
здоров'язберігаючими технологіями тощо.
Подальше дослідження буде спрямовано на вста-

новлення професійно важливих якостей особистості 
працівника медичного закладу.
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Формування навичок здорового способу життя 
засобами оздоровчої фізичної культури

Герасимова Т.В.
Донецький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти

Анотації:
Незадовільний стан здоров’я сучас-
ної молоді і зневажливе ставлення 
до основних норм здорового спосо-
бу життя породжує загальнонаціо-
нальну проблему. Вона виливається 
в різке зменшення чисельності насе-
лення країни, зниження загального 
рівня фізичного і психічного здоров’я 
нації. Основними напрямами впро-
вадження фізичної культури є 
фізкультурно-оздоровча діяльність, 
фізичне виховання та розвиток ма-
сового фізкультурно-спортивного 
руху. Специфічною основою змісту 
фізичної культури є раціональна ру-
хова активність людини.

Герасимова Т.В. Формирование навы-
ков здорового способа жизни методами 
оздоровительной физической культуры. 
Неудовлетворительное состояние здоровья 
современной молодежи и пренебрежитель-
ное отношение к основным нормам здоро-
вого образа жизни порождает общенацио-
нальную проблему. Она выливается в резкое 
уменьшение численности населения страны, 
снижение общего уровня физического и пси-
хического здоровья нации. Основными на-
правлениями внедрения физической культу-
ры является физкультурно-оздоровительная 
деятельность, физическое воспитание и раз-
витие массового физкультурно-спортивного 
движения. Специфической основой содер-
жания физической культуры является рацио-
нальная двигательная активность человека.

Gerasimova T.V. Forming of skills of 
the healthy way of life by methods 
of improving physical training. The 
unsatisfactory state of health of the 
modern youth and the neglectful rela-
tion to the basic standards of a healthy 
way of life generates a national prob-
lem. She pours out in sharp decrease 
of a population of country, lowering of 
a general level of physical and mental 
health of the nation. Main routes of in-
troduction of physical training is sports 
improving activity, physical training and 
a development of mass sports move-
ment. A particular basis of the contents 
of physical training is the rational motor 
performance of the person.

Ключові слова:
здоров’я, фізична, культура, спосіб, 
життя, діти.

здоровье, физическая, культура, способ, 
жизнь, дети.

health, physical, crop, the way, life, 
children.

Вступ. 1

На сьогодні стан здоров’я дітей України є вкрай 
незадовільним, а сама проблема охорони здоров’я по-
значена як «найгостріша соціальна проблема Украї-
ни». І цьому є достатні підстави. Надто високою (у 
порівнянні з економічно розвиненими країнами світу) 
в Україні є передчасна смертність населення; поміт-
ним є високий рівень захворюваності населення на 
тлі значного поширення чинників ризику захворю-
вання, зокрема, тютюнопаління, вживання алкоголю, 
наркотиків; підвищений рівень захворюваності серед 
малозабезпечених сімей; поширення епідемій тубер-
кульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу. Досить поширеними є 
серцево-судинні захворювання.

Формування нової ідеології та культури зміцнен-
ня здоров’я учнів постає як завдання, без вирішення 
якого суспільство може понести досить помітні й не-
відтворні втрати людського потенціалу, що поза вся-
ким сумнівом негативно позначиться на виробничій 
інфраструктурі, добробуті, якості життя та культу-
рі. Аналіз цієї проблематики є актуальним, тому що 
здоров’я належить до першочергових, непересічних 
цінностей людини. Збереження здоров’я, дотримання 
здорового способу життя вважається найбільш ваго-
мою нормою загальної культури людини цивілізова-
ного суспільства.

Вивчення практики показує, що переважна біль-
шість сучасних учнів культуру здорового способу 
життя сприймають досить помірковано, якщо й вза-
галі не скептично. Соціологічні обстеження засвідчу-
ють, що категорія «здоров’я» знаходиться далеко на 
периферії їх суспільних цінностей. Усім своїм спо-
собом життя сучасні школярі скоріш демонструють 
зневагу до свого здоров’я. Проведення педагогічних 
досліджень, формування на цій основі ідеологічних 
та психологічних установок, загальної культури осо-
бистості й здорового способу життя є завданням акту-
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альним і невідкладним. Стан здоров’я молоді сучасної 
України має тенденцію до погіршення. Це обумовлю-
ється посиленням негативних впливів екологічних, 
економічних, соціальних та інших чинників. В сучас-
них умовах одним з ефективних і доступних засобів 
профілактики захворюваності, підвищення розумової 
і фізичної працездатності, проведення дозвілля шко-
лярів є фізична культура.[1, 2, 4, 5, 6]

Встановлено, що однією з причин різноманітних 
відхилень у фізичному розвитку і стані здоров’я дітей 
є недостатня рухова активність, об’єм якої з кожним 
роком зменшується. Уроки фізичної культури компен-
сують необхідний для дитячого організму об’єм рухо-
вої активності лише на 11-13% 

Природна потреба дитини в рухах починає поміт-
но знижуватися в середніх класах, а в старших кла-
сах все більша кількість школярів не бажає займатися 
фізичною культурою Тому, дуже важливо своєчасно 
сформувати у дітей потребу в систематичній фізичній 
активності. Найсприятливішим для цього вважається 
середній шкільний вік, оскільки в цьому віці відбува-
ються значні зміни у фізичному і психічному розвитку 
дитини, закладаються основи здоров’я, формуються 
майбутні звички, погляди на життя, інтереси, риси 
вдачі і свідомість. Багатьма науковими дослідження-
ми підтверджено той факт, що загальна рухова актив-
ність дітей зі вступом до школи знижується в декілька 
разів [4, 5].

Аналіз досліджень та публікацій, результати ба-
гатьох медико-педагогічних експертиз свідчать про 
край небезпечну ситуацію із здоров’ям школярів. 
Зростання багатьох хронічних захворювань найчас-
тіше пов’язують з недостатністю рухової активнос-
ті дитини в режимі традиційно організованої форми 
навчально-виховного процесу [1, 2, 3].

Статистика свідчить, що під час вступу до школи 
різноманітні відхилення в стані здоров'я має кожна 
третя дитина, а до кінця навчання в дев’ятому класі 
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– кожний другий. Близько 10-20% сучасних школярів 
мають надмірну вагу тіла; 30-40% - захворювання но-
соглотки; в 20-40% - порушення постави; в 50% - де-
фекти зору і нервово-психічні відхилення; в 50-60% 
- виявлена схильність до частих захворювань. [9, 10, 
11, 13]

Для сучасних навчальних закладів вкрай актуаль-
ним постає питання формування у молоді культури 
збереження власного здоров’я та ведення здорового 
способу життя. Тому актуальність досліджуваної про-
блеми, її недостатня теоретична і практична розробле-
ність зумовили вибір даної теми.

Робота виконана за планом НДР Донецького облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є виявлення і дослідження 

взаємозв'язків, взаємовпливу засобів фізичної куль-
тури на організм, визначення поняття «здоров’я ди-
тини», факторів впливу (позитивних і негативних) на 
здоров’я учнів в сучасній Україні, методологічному 
й теоретичному обґрунтуванні системи формування 
культури здоров’я школярів.

Основними методами, за якими здійснювалось до-
слідження є: діалектичний, порівняльний, структурно-
функціональний та ін.

Ці методи використовувалися у взаємозв’язку і 
взаємодоповненні, що дозволило виявити причини, 
які до цього спонукають, здійснити на цій основі від-
повідний прогноз розвитку ситуації в майбутньому.

Результати дослідження.
У результаті проведеного дослідження виявлено, 

що незадовільний стан здоров’я сучасної молоді, зне-
важливе ставлення більшості з них до основних норм 
здорового способу життя, породжує загальнонаціо-
нальну проблему, що виливається в різке зменшення 
чисельності населення країни, зниження загального 
рівня фізичного і психічного здоров’я нації; доведе-
но, що головною причиною останнього є загальна 
невизначеність і недостатня авторитетність культури 
здорового способу життя, відсутність установки і мо-
тивації на здоров’я як суспільну та індивідуальну цін-
ність; обґрунтовано, що формування та впровадження 
культури здорового способу життя вимагає проведен-
ня комплексних цільових досліджень причин існую-
чого стану речей у сучасному середовищі, підвищен-
ня рівня знань учнів щодо особливостей формування, 
збереження і зміцнення здоров’я та здорового спосо-
бу життя. Теоретично обґрунтовано педагогічні умо-
ви вдосконалення культури зміцнення здоров’я учнів, 
доведено, що реалізація системних заходів та їх по-
зитивний результат у формуванні культури здорового 
способу життя може бути досягнутим тільки на основі 
глибокої взаємодоповнюючої взаємодії освіти, діяль-
ності медичних закладів.[9, 10, 13]

В цьому плані на фізичну культуру школяра слід 
покладатись не тільки як заняття руховими вправа-
ми і процедурами загартування. Поняття «фізична 
культура» включає ще і широкий круг розумінь, які 
відносяться до занять про правильний режим раці-
онального харчування, дотримання правил гігієни, 
вироблення корисних звичок, тощо. Можна сказати, 

що фізична культура школяра – це принцип його від-
ношення до свого здоров’я, до розвитку і збережен-
ню можливостей свого організму. На основі цього 
принципу будується повсякденне життя учні, дякую-
чи фізичній культурі являється складовою частиною 
загальної культури. 

Завдання із зміцнення здоров'я вирішуються у 
процесі фізичного виховання на основі вдосконален-
ня властивих кожній людині фізичних якостей, осо-
бливо тих, розвиток яких призводить до піднесення 
загального рівня функціональних можливостей ор-
ганізму. Але це не означає, що завдання зі зміцнення 
здоров'я і вдосконалення рухових здібностей у фізич-
ному вихованні повністю співпадають, а їх реаліза-
ція не має своїх особливостей. Зокрема, завдання із 
загартування та виховання навичок дотримуватись 
здорового способу життя мають самостійне оздо-
ровче значення, і його реалізація передбачає спе-
ціальну систему фізкультурно-гігієнічних заходів; 
удосконалення будови тіла і формування постави. У 
комплексі поставлених завдань з метою оптимізації 
індивідуального фізичного розвитку передбачаються 
і конкретні завдання із вдосконалення будови тіла. 
Досконалі форми тіла певною мірою виражають до-
сконалість функцій організму. Одним із виразів нор-
мального фізичного розвитку людини є риси тілесної 
краси, які свідчать про її життєві сили і тому мають 
ще й естетичну цінність. Проте, прагнення надати 
тілу надто вражаючих форм виправдано лише якщо 
це не стає окремою метою, а підпорядковане інтер-
есам всебічного розвитку особи, й основним життєво 
важливим якостям і здібностям. В окремих випадках 
завдання з регулювання м'язових об'ємів, ваги тіла, 
виправлення постави та ін. можуть мати і лікувально-
профілактичний чи лікувально-корегуючий аспекти. 
Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культу-
ри полягає в організації фізичного виховання, і зо-
крема занять фізичними вправами, таким чином, щоб 
вони сприяли профілактиці захворювань учнів, зміц-
ненню їх здоров’я.  В ході фізичного виховання 
слід забезпечувати таке поєднання роз’яснювальної, 
виховної роботи і різних форм практичних занять фі-
зичними вправами, при якому фізична культура стає 
усвідомленим обов’язковим компонентом режиму для 
школяра. 

Згідно з «Положенням про фізичне виховання 
учнів загальноосвітньої школи», система занять шко-
лярів фізкультурою і спортом включає такі пов’язані 
між собою форми: 

уроки фізичної культури; - 
фізкультурно – оздоровчі заходи протягом шкіль-- 
ного дня (гімнастика перед уроками, фізкультур-
ні хвилинки під час уроків, ігри й фізичні вправи 
на перервах і в режимі продовженого дня); 
позакласна спортивно-масова робота (заняття в - 
гуртках фізичної культури і спортивних секціях, 
спортивні змагання); 
позашкільна спортивно-масова робота та - 
фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем прожи-
вання учнів (заняття в дитячо-юнацьких спортив-
них школах, туристичних гуртках і т.д.); 
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самостійні заняття учнів фізичними вправами - 
вдома, на пришкільних і дворових майданчиках, 
стадіонах та інше. 

Систематичні заняття фізкультурою позитивно 
впливають на розвиток для учнів в школі та сім’ї, спо-
нукають його дотримуватися правильного режиму і 
вимог гігієни. Уроки фізичної культури є основною 
формою фізичного виховання учнів. Вони обов’язкові 
для всіх школярів (за винятком тих, хто за станом 
здоров’я віднесений до спеціальної медичної групи).
[1] Уроки повинні активно сприяти успішному здій-
сненню позакласної і позашкільної роботи з фізично-
го виховання, формуванню в учнів інтересу і звички 
до занять фізичними вправами в повсякденному жит-
ті. Необхідно підвищувати вплив уроків фізкультури 
на вдосконалення інших форм фізичного виховання. 
Відомо, що навіть при якісному проведенні уроків їх 
безпосередній вплив на фізичний розвиток учнів не-
достатній. Науковими дослідженнями встановлено, 
що урок фізкультури забезпечує в середньому лише 
11% гігієнічної норми рухової активності школяра. 
У зв’язку з цим, необхідно збагачувати і правильно 
поєднувати різні форми фізичного виховання учнів і 
фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Особливо велику увагу в школі повинно приділяти 
оздоровчій роботі з ослабленими та хворими учнями. 
У позаурочний час з ними проводять спеціальні за-
няття з лікувальної фізкультури. Спрямованість на-
вчальної і позакласної роботи з фізичної культури на 
масове охоплення учнів систематичними заняттями 
фізичною культурою і спортом великою мірою спри-
яє зміцненню здоров’я вихованців школи, підвищен-
ню рівня їх фізичної і розумової працездатності. Всі 
форми фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, 
які проводяться в процесі навчальної і позакласної 
роботи, повинні відповідати головній вимозі – все-
мірно сприяти залученню кожного учня до щоденних 
самостійних занять фізкультурою і спортом. Здоров’я 
дитини також великою мірою залежить від обсягу її 
знань і практичних умінь у використанні оздоровчих 
сил природи (в тому числі й холоду) для зміцнення 
здоров’я й профілактики захворювань. Свідоме засто-
сування загартовуючих процедур потребує від дитини 
певного рівня фізичної культури. Вона формується в 
учнів протягом усіх років навчання в школі шляхом 
роз’яснюванням, переконанням, організації їх прак-
тичної діяльності, на уроках та в позакласній роботі 
[5, 6]. Вчителі і батьки повинні постійно підкреслю-
вати велику роль загартовування у запобіганні хворо-
бам, зміцнення здоров’я дітей, спонукаючи їх до сис-
тематичного використання загартовуючих процедур.

Висновки. 
Незадовільний стан здоров’я сучасної молоді, зне-

важливе ставлення більшості з них до основних норм 
здорового способу життя, породжує загальнонаціо-

нальну проблему, що виливається в різке зменшення 
чисельності населення країни, зниження загального 
рівня фізичного і психічного здоров’я нації. Отже, 
оздоровча фізична культура є важливим засобом під-
вищення соціальної і трудової активності дитини, 
задоволення її моральних, естетичних та творчих за-
питів, життєво важливої потреби взаємного спілку-
вання. Основними напрямами впровадження фізичної 
культури є фізкультурно-оздоровча діяльність, фі-
зичне виховання та розвиток масового фізкультурно-
спортивного руху. Специфічною основою змісту 
фізичної культури як особливої і самостійної галузі 
культури є раціональна рухова активність людини як 
фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимі-
зацію фізичного стану. Формування та впровадження 
культури здорового способу життя вимагає проведен-
ня комплексних цільових досліджень причин існую-
чого стану речей у сучасному учнівському середови-
щі, підвищення рівня знань учнів щодо особливостей 
формування, збереження і зміцнення здоров’я та здо-
рового способу життя. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем формування на-
вичок здорового способу життя засобами оздоровчої 
фізичної культури.
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Проблеми гуманізації економіки сфери спорту 
в контексті глобалізаційних процесів

Глухова О.О., Ткаченко О.І.
Донецький державний інститут здоров’я фізичного виховання і спорту

Анотації:
Проаналізовано сучасний стан та до-
сліджено перспективи розвитку еко-
номіки сфери спорту.  Визначено іс-
нуючу проблематику. Запропоновано 
і обґрунтовано заходи з гуманізації 
економіки сфери спорту в контексті 
світових глобалізаційних процесів. 
Для гуманізації економіки сфери 
спорту підприємствам необхідно за-
лучати додаткові кошти у вигляді 
спонсорських надходжень. Інвесто-
рам слід приділяти увагу збережен-
ню основних принципів спорту: масо-
вість, доступність, незалежність. 

Глухова Е.А., Ткаченко Е.И. Проблемы 
гуманизации экономики сферы спорта 
в контексте глобализационных про-
цессов. Проанализировано современное 
состояние и исследованы перспективы 
развития экономики сферы спорта.  Опре-
делена существующая проблематика. 
Предложены и обоснованы мероприятия 
по гуманизации экономики сферы спорта 
в контексте мировых глобализационных 
процессов. Для гуманизации экономики 
сферы спорта предприятиям необходимо 
привлекать дополнительные средства в 
виде спонсорских поступлений. Инвесто-
рам следует уделять внимание сохране-
нию основных принципов спорта: массо-
вость, доступность, независимость. 

Glyhova E.A., Tkachenko E.I. Prob-
lems of humanizing of economy sport 
sphere in the context of globalizations 
processes. In the article is analysed and 
investigated modern condition and per-
spectives of the development of sport 
sphere economy. The existing problems 
are defi ned. Provisions on humanizing 
economy of sphere of sports in a context 
world globalizations processes are of-
fered and justifi ed. For humanizing econ-
omy of sphere of sports it is necessary for 
enterprises to involve additional means 
by the way sponsor’s receptions. Inves-
tors should pay attention conservation of 
main principles of sports: mass character, 
availability, independence. 
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балізація, спонсорство, інтернаці-
оналізація.
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Вступ. 1

Протягом останніх десятиліть економіка сфери 
спорту набула особливого розвитку, що пов’язано з 
популяризацією та комерціалізацією сфери спорту. В 
економіці багатьох країн світу сфера спорту займає 
достатню питому вагу при формуванні валового вну-
трішнього продукту та національного продукту. За 
підрахунками економістів та вчених сфера спорту, як 
галузь народного господарства набуває динамічного 
розвитку. Так у національному продукті розвинутих 
європейських країн, а саме ЄС-15 частка економіки 
спорту складає від двох до п’яти відсотків. У США 
вона сягає приблизно вісім відсотків від загального 
національного продукту [1]. 

Але одним з негативних чинників розвитку сфери 
спорту є масова комерціалізація та намагання отри-
мати надприбутки від сфери спорту, призвело до дес-
табілізації основної ідеї спорту високих досягнень 
та навіть і масового спорту – втрати гуманізаційної 
складової економічних процесів у сфері спорту, що 
дестабілізує основну ідею занять спортом як на про-
фесійній так і на загальній основах.

Проблемою дослідження економіки сфери спор-
ту присвячені роботи багатьох закордонних вчених 
таких як, представники Великобританії – К. Греттон, 
П. Тейлор, Т. Каррі, Р. Джиолі, які у своїх роботах 
запропонували визначення продукту у сфері спорту, 
як видовищної послуги [2]. Представники Франції – 
Ж.-Ф. Ніс та особливо В. Андрьофф розробили базову 
концепцію, яка характеризує організацію діяльності 
економіки фізичної культури і спорту в умовах ринко-
вих відносин. Та є основою побудови взаємовідносин 
інститутів державної влади та представників бізнесу, 
які працюють у сфері спорту. В рамках авторської 
концепції В. Андрьофф запропонував необхідність 
вирішення трьох ключових проблем сфери спорту, а 
саме: фінансування спорту, економічне управління 
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спортом та побудова чіткої взаємодії між державою та 
представниками спортивного бізнесу. Також в якості 
базової була виділена проблематика взаємодії пред-
ставників спортивної промисловості та підприємців, 
що працюють на ринку спортивно-оздоровчих послуг. 
З метою надання останнім преференцій як кредитних 
так і майнових. 

Особливий вклад в розвиток базових понять 
економіки спорту зробили представники Німеччи-
ни – К. Хейнеман та М.Гартнер. Вони розглядали 
фізкультурно-спортивну організацію в якості своєрід-
ного промислового підприємства, що випускає кінце-
вий товар, перелік яких може бути достатньо розши-
реним, та включати навіть спортивні змагання [3]. 

З переходом до ринкових відносин проблему роз-
витку економіки сфери спорту почали активно вивчати 
вітчизняні науковці такі як Кузин В.В., Кутєпов М.Є., 
Зубарев Ю.О. Основною метою їх досліджень стала 
адаптація та трансформація економічних процесів під-
приємств сфери спорту від планово-господарського 
методу до ринкових відносин. В своїх роботах вчені 
приділяли значну увагу місцю економіки сфери спор-
ту в розвитку невиробничої сфери, та впливу глобалі-
заційних і інтернаціоналізаційних процесів на розви-
ток економічних процесів у сфері спорту [4]. 

Але в останні роки підприємці, що працюють у 
сфері спорту намагаються отримати надприбутки від 
даної галузі, та позбуваються основних ідей гуманіз-
му, притаманних спорту як масовому так і професій-
ному. Саме для підтримання гуманізацій них аспектів 
сфери спорту необхідно ретельно вивчати механізми 
залучення спонсорів, розробки адекватного спонсор-
ського пакету, та проведення тендерів, щодо залучен-
ня тих чи інших фірм, які бажають отримати непряму 
рекламу, за допомогою сфери спорту. 

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розробити доречні заходи для 

гуманізації економіки сфери спорту, враховуючи гло-
балізаційні та інтеграційні процеси, спираючись на 
існуючий світовий досвід залучення спонсорів та ме-
ценатів у сферу спорту, та розробку заходів державної 
підтримки даної сфери. 

Результати дослідження. 
Економіка сфери спорту на даному етапі розви-

тку представляє собою сформовану систему з читкою 
логіко-структурною організацією та визначальним 
апаратом. Але трансформаційні процеси в суспіль-
стві оказують значний вплив. Глобалізаційні процеси 
значною мірою видозмінили ставлення до економіки 
сфери спорту. В ХХІ столітті відбувається інтернаці-
оналізація економіки сфери спорту, яка пов’язана в 
першу чергу з інтернаціоналізацією як окремих видів 
спорту так і видатних спортсменів, які стають відо-
мими по всьому світу. Аспекти інтернаціоналізації 
економіки сфери спорту можливо представити на-
ступним чином:
концептуальний аспект – економіка сфери спорту 1. 
динамічно розвивається, та є об’єктом фундамен-
тального дослідження багатьох вчених усього сві-
ту;
якісний аспект пов’язують з динамічним розвитком 2. 
економіки спорту як галузі народного господарства. 
Важливим проявленням даного аспекту є інтер-
націоналізація капіталу (постійний зріст кількості 
фірм, що не мають прямого відношення до сфери 
спорту, але виступають в якості спонсорів різно-
манітних спортивних заходів), інтернаціоналізація 
ринку спортивних товарів (розширення та створен-
ня мультинаціональних корпорацій);
кількісний аспект характеризується часткою вало-3. 
вого внутрішнього продукту, котра наочно показує 
обсяг економіки сфери спорту у національній та 
міжнародній економіці [5]. 
Професійний спорт як сфера бізнесу приваблює в 

Америці і країнах Заходу найбагатших людей. Серед 
власників професійних спортивних команд є один з 
найбагатших людей світу Пол Аллен, та організатор 
Ігор доброї волі Тед Тернер. Вартість професійної 
спортивної команди в США підвищується з кожним 
роком, бо не зважаючи на світову економічну кризу 
професійний спорт приносить стабільні прибутки. В 
1933 р. футбольний клуб «Філадельфія Іглс» було про-
дано за 2,5 тис. дол., вже через шістнадцять років його 
ціна збільшилась в 10 разів, а через чотирнадцять ро-
ків виросла ще в 220 разів і досягла вже 5,5 млн. дол., 
в 1969 р. його вартість оцінювалася в 16,1 млн. дол., 
а в 2008 вона становила 369,7 млн. дол. [6]. На рубе-
жі ХХ і ХXI століть. світовий професійний спорт мав 
щорічний оборот у 500 млрд. дол. - суму зіставну з 
державним бюджетом США.

Саме постійна комерціалізація сфери спорту і ста-
ла однією з причин втрати основних принципів спор-
ту – гуманізму та гармонійного росту особистості. 
Адже слід зазначити, що узагальненою характерис-
тикою гуманізації економічного розвитку є культура, 
як спосіб і міра оволодіння людиною природного і со-

ціального світу. Тому гуманізація економічного розви-
тку - це його окультурення як становлення його нової 
системної якості, що характеризується поліпшенням 
всього комплексу життєвих умов людини. А саме без 
приділення сфері спорту значного місця і стає немож-
ливим подальший розвиток гармонійної особистості 
[7]. Одним із основних шляхів є декомерціоналізація 
сфери спорту, та залучення спонсорів і меценатів у 
сферу спорту. Залучення спонсорів не можливе без 
чітко спланованого та заздалегідь розробленого спон-
сорського пакету. 

Спонсорський пакет — це повний комплект 
юридичних, фінансових і програмних документів, 
який дає можливість потенційним спонсорам вибра-
ти статус своєї присутності в проекті, з'ясувати свої 
інформаційно-рекламні можливості і, найголовніше, 
фінансові витрати [8].

Структура спонсорського пакету представлена та-
ким чином: опис проекту і його ідеї з акцентом на де-
талях, найбільш важливих для спонсора; оцінка зна-
чення проекту для міста (регіону, країни) і потрібних 
спонсорові соціальних груп. Наступний складовий 
це програма з інформацією про місце і час події, сце-
нарій, графік; перерахування авторів, організаторів і 
учасників проекту. Обов’язковою у спонсорському 
пакеті є інформація про підтримку проекту державни-
ми організаціями та установами, благодійними фон-
дами, відомими особистостями, та має включати копії 
офіційних рішень, рекомендаційних листів, звернень. 
Чітко вказується бюджет: максимальна і мінімальна 
вартості проекту, витрати організаторів (постатейно) 
і витрати, які необхідно покрити за рахунок спонсор-
ських внесків.

Важливою є інформація про статус спонсора в за-
лежності від обсягу підтримки. В рамках будь-якого 
проекту існує декілька категорій спонсорів і відповід-
но, різні спонсорські пакети.

У спонсорський пакет повинна входити найбільш 
детальна його частина - повний перелік рекламних і 
інформаційних можливостей, що надаються спонсо-
рові, згідно обраному статусу, в цій частині спонсор-
ський пакет повинен включати також медіа-план. Не-
обхідно заздалегідь зробити прогноз спонсорського 
ефекту: потенційна кількість учасників, відвідувачів, 
глядачів, розрахунок прямої дії реклами; аудиторія 
ЗМІ; можливий суспільний, культурний, політичний 
резонанс; та зробити оцінку результату порівняно з 
наміченими раніше цілями.

Розробка якісного спонсорського пакету надає 
організації, що працює в сфері спорту шанс отрима-
ти додаткові кошти. В цьому випадку витрати, що 
пов’язані з розробкою спонсорського пакету слід роз-
глядати як довгостроковий фінансовий проект, та оці-
нювати його вартість за допомогою таких показників 
як WACC та IRR.

Для цього скористуємося формулою оцінки зваже-
ної середньої вартості капіталу:

WACC = WDCD (1-T) + WEC                       (1)
де: WD, WE  – відповідно частки позикових засобів, 

та власного капіталу (спонсорські надходження і не-
розділений прибуток),
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CD, CE - відповідно очікувані відсотки (прибуток 
від надходження спонсорських коштів та отриманні 
відсотки від вкладання нерозподіленого прибутку) 
[9].

Саме таким чином можливо розрахувати дореч-
ність проведення того чи іншого спортивного захо-
ду. З урахуванням вкладень майбутніх спонсорів та 
персональної витратної частки. Залучення спонсорів 
при проведенні масових спортивних заходів генерує 
додаткові кошти, необхідні спортивній організації та 
дає можливість зробити захід більш масовим (низька 
вартість білетів, анонсування у ЗМІ) та більш видо-
вищним (залучення відомих вітчизняних та закордон-
них спортсменів). 

Спираючись на світовий досвід в розвитку еко-
номіки сфери спорту важливими заходами для вирі-
шення проблем пов’язаних з гуманізацією спортивної 
економіки слід вважати наступне:

1. Державна підтримка розвитку сфери спорту. Ор-
гани влади, установи та організації повинні оказувати 
необхідну підтримку підприємствам сфери спорту як 
державної так і приватної та комунальної форм влас-
ності у питаннях, щодо землеустрою та організацією 
спортивних майданчиків та ділянок, надавати пріори-
тетні гарантії забезпечення комунікаціями. Сприяти 
у розвитку спортивного руху всебічною підтримкою 
спортивних заходів, спартакіад, турнірів. 

2. В рамках глобалізаційних процесів та трансфор-
мації існуючої системи сфери спорту доречним було б 
підписання міжнародних контрактів на рівні спортив-
них федерацій, для проходження стажувань вітчизня-
них фахівців закордоном, з метою набуття необхідно-
го досвіду.

3. Для підприємств сфери спорту дотаційного ха-
рактеру необхідним стає зменшення державних ви-
плат та самостійний пошук спонсорів та меценатів. 

4. Для підвищення дохідності командних видів 
спорту та розвитку дитячого спорту необхідним стає 
організація вітчизняного ринку драфту, з відрахуван-
ням частини отриманих за спортсмена грошей дитя-
чій школі, яка його виховала.

5. Необхідне удосконалення існуючого законодав-
ства, що регулює підприємницьку діяльність у сфері 
спорту. Та введення преференційного підходу з боку 
держави, щодо ставки оподаткування, з метою не до-
пущення подальшої комерціалізації сфери спорту. 

6. Введення державної, муніципальної та приват-
ної системи кредитування підприємств, що працюють 
у сфері спорту на цільових основах (придбання спор-
тивного обладнання, інвентарю), залучення альтер-
нативних схем купівлі необхідних засобів (лізингові 
операції, орендні договори).

Висновки. 
Останні десятиріччя науковці вважають ерою роз-

витку невиробничої сфери. З цим пов’язане не тільки 

все зростаюча кількість зайнятих в даній галузі, але й 
загальна кількість грошових засобів, що обертаються 
та швидко зростаюча частка у валовому внутрішньому 
продукті країни. Спорт, як одна з перспективних галу-
зей невиробничої сфери динамічно розвивається. Еко-
номіка сфери спорту, як молодий, але перспективний 
напрямок потребує подальшого розвитку, враховуючи 
реалії сьогодення. Але необхідно зазначити, що сфе-
ра спорту останнім часом значно комерціалізувалась, 
що приводить до неможливості рівного доступу усіх 
бажаючих до занять спортом. Для гуманізації еконо-
міки сфери спорту підприємствам необхідно залучати 
додаткові кошти у вигляді спонсорських надходжень. 
Враховуючи вплив світової економічної кризи, інвес-
тиційна привабливість сфери спорту зазнала невели-
ких втрат. І інвестиційні надходження будуть доволі 
постійним потоком вливатися в галузь. Намагаючись 
отримати надприбутки від сфери спорту, підприєм-
ство може втратити багатьох клієнтів, які не уявляють 
сферу спорту тільки комерційною. Але інвесторам 
слід приділяти увагу не лише поверненню вкладе-
них коштів у розвиток підприємств сфери спорту, але 
й збереженню основних принципів спорту, таких як 
масовість, доступність, незаангажованість. Саме тоді 
економіка сфери спорту буде динамічно розвиватись, 
а підприємства приносити постійний та стабільний 
прибуток. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем гуманізації еконо-
міки сфери спорту в контексті глобалізаційних про-
цесів.
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Аспекти гуманізації в процесі професійної 
підготовки спеціаліста
Глухова Т.І., Малий О.Т., Кірілаш А.Р.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Розглядається сутність проце-
су гуманізації як оптимальної 
сукупності суспільно людських 
ідей і цінностей, професійно-
гуманістичних орієнтацій і якос-
тей особистості, універсальних 
засобів пізнання і гуманістичної 
технології психолого-педагогічної 
діяльності. Для гуманізації підго-
товки фахівців сучасної системи 
освіти необхідно враховувати на-
ступні положення: комунікатив-
на компетентність є актуальною 
проблемою гуманізації підготовки 
фахівця вищої школи; гуманістич-
на спрямованість не може бути 
продуктивно матеріалізована без 
самостійної роботи майбутнього 
фахівця на собою.

Глухова Т.И., Малый О.Т., Кирилаш А.Р. 
Аспекты гуманизации в процессе про-
фессиональной подготовки специалиста. 
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Вступ.1

В умовах реалізації вимог Болонського процесу 
зростання професіоналізації спеціалістів неможливо 
без фундаментальної гуманізації всієї системи їх під-
готовки. Це обумовлено тим, що кардинальні зміни в 
житті нашого суспільства, стосовно підготовки спеці-
алістів на рівні світових стандартів викрили суттєві 
деформації в підготовці спеціалістів всіх рівнів, в тому 
числі і в професіоналізмі викладачів з фізичної куль-
тури та спорту. Життям продиктована гостра необхід-
ність формування нової, більш ефективної системи 
підготовки сучасних спеціалістів, яка науково обґрун-
тована принципами інтеграції знань гуманістичної і 
професійної спрямованості. Вирішення цього склад-
ного завдання державного значення можливо тільки 
завдяки забезпечення на науковій основі спадкоєм-
ності гуманістичних ідеалів та формування духовної 
сфери, загальної і професійної культури спеціаліста.

Теоретично-методологічний і історичний аналізи 
дозволяють відмінити, що термін “гуманізація”, за-
тверджений протягом багатьох століть розвитку люд-
ства традиціями гуманізму, як глобального загально-
людського світогляду, вніс свої характерні зміни в 
розуміння сучасного типу освіченості. 

Якщо гуманісти епохи Відродження вважали, що 
тільки людина з латинською вченістю, з універси-
тетською освітою має право судити, що правильно, а 
що неправильно, що морально, а що аморально, що 
гуманно, що антигуманне, то сутність гуманізму в 
сучасному загально філософському плані зводиться 
до визнання цінності любої людини як особистості, 
її права на вільний розвиток і проявлення своїх зді-
бностей.

Якщо мрією гуманістів епохи Відродження була 
олігархія, панування аристократії освіченості, ко-
трі під освітою розуміли лише механічне засвоєння 
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конкретних знань, вмінь і навичок, що розвивають 
пам'ять і дають масу неголовних свідчень, але не 
мають ні життєвого сенсу, ні якості, ні мети, ні духо-
вності, то в сучасному розумінні гуманізація в освіті 
XXI столітті повинна забезпечити вимоги особистості 
і суспільства у відтворюванні суттєвому підвищуванні 
інтелекту кожної особистості та у всіх областях люд-
ської діяльності. Іншими словами, внесок гуманізації 
в розуміння сучасного типу формування особистості 
зводиться до того, що гуманізація не тільки втілює її 
культурний, творчий початок, але також забезпечує 
самосвідомість і саморозвиток всього суспільства. Ра-
зом з цим гуманізація допомагає освіті людини, яка 
повинна стати гармонічнішою в етичному і духовному 
відношенні, мати повну загальну освіту і високу про-
фесійну майстерність у будь-якій галузі, тобто допо-
магає розкриватися внутрішньому багатству людини, 
мотивуючи і стимулюючи її діяльність, спрямовану на 
перетворення оточуючого світу і самої себе.

Аналіз теоретико-методологічних передумов роз-
витку гуманізації освіти дозволив сформулювати ідею 
гуманітаризації сучасної освіти, як провідну в процесі 
перебудови вищої, спеціальної і середньої освіти. На-
звані передумови не обмежуються рамками окремих 
наук, а базуються на співтворчості всіх зацікавлених 
сфер наукового знання. У зв’язку з цим ў закономірне 
питання, в чому суть різниці між такими категоріями, 
як “гуманізація освіти” і “гуманітаризація освіти”? 
Під гуманізацією ми розуміємо формування у на-
вчальних закладах разом із спеціальними професій-
ними знаннями, уміннями, навиками, широкої світо-
глядної культури ў багатого духовного світу на основі 
органічного сприйняття загальнолюдських, етичних 
цінностей і етики індивідуальної відповідальності 
[1]. 

Під гуманітаризацією розуміється цілеспрямова-
ний процес вдосконалення і порівняння в учбових за-
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кладах суспільних наук, а саме філософії, політології, 
соціології, психології, економіки та інших на користь 
формування світогляду тих, кого навчають, цілеспря-
моване системне насичення учбово-виховного проце-
су ідеями гуманізму [2, 3].

Науковий підхід до даної проблеми дозволив ви-
ділити зі всього комплексу напрямів гуманізації, як 
основних шляхів її здійснення, наступні:
створення якісно нової моделі сучасного фахівця, • 
що передбачає, з одного боку, формування у нього 
високої культури, ерудованості, а, з іншого якостей 
висококультурного громадянина держави;
здійснення гуманітарної складової всіх ланок бага-• 
тогранного навчально-виховного процесу;
здійснення в навчальній і позанавчальній діяльності • 
різностороннього гуманістичного виховання.
Нами виявлено, що провідні педагоги, психологи, 

філософи, політологи встановили причини, які обу-
мовлюють актуальність, роль і значення гуманізації 
в підготовці сучасних фахівців. Вони пояснили необ-
хідність перегляду її змісту і організації, які неможли-
ві в сучасній вищій школі:
зайва спеціалізація в ході навчання в учбовому за-• 
кладі (вузькість мислення);
низький рівень сформованості гуманістичних, за-• 
гальнолюдських цінностей у навчених, який пояс-
нюється недостатнім розвитком загальної, політич-
ної та правової культури;
невміння вчорашніх випускників учбових закладів • 
орієнтуватися в сучасному світі з його різноманіт-
тям зв’язків і вірогідними законами розвитку.
У зв’язку з цим призначенням гуманізації, як було 

відмічено вище в продуктивній професіоналізації 
зв’язується нами з формуванням світоглядної культури 
і багатого духовного світу фахівця на основі органіч-
ного сприйняття загальнолюдських, національних цін-
ностей і етики індивідуальної відповідальності [8 ].

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
НДР Донецького державного інституту здоров”я, фі-
зичного виховання і спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розкриття основних аспектів 

гуманізації в процесі вдосконалення професіоналізму 
фахівця.

Результати дослідження.
У практичному вирішені проблеми гуманізації 

підготовки сучасного фахівця слід виділити декілька 
провідних напрямів:
досягнення високої загальної культури, яка пов'язана • 
з формуванням загального рівня культури сучасного 
фахівця;
виховання сучасного рівня політичної культури, що • 
полягає перш за все в зміні політичного мислення 
тих, кого навчають, та передбачує демократичне ви-
ховання, сприйняття сучасної політичної культури, 
уміння орієнтуватися в складному соціальному се-
редовищі;
розуміння своїх громадянських прав і обов'язків; • 
розвиток високого рівня професійного мислення, • 
економічної культури, що включає синтез еконо-

мічних знань, умінь, навиків, стилю економічної 
роботи і відношення до отриманої справи, зміна 
характеристик особистого розвитку кожного, кого 
навчають;
формування правової культури і правової свідомос-• 
ті. Ці поняття вбирають в себе цілий комплекс прин-
ципів, до яких можна віднести тверде знання вимог 
законів, нормативних прав, посадової субординації, 
колективізму, професійної етики, культури взаємо-
відносин;
підвищення рівня психолого-педагогічної культури • 
фахівця, що останніми роками все ширше розвива-
ється сучасними психологами і педагогами і, на наш 
погляд, заслуговує особливої уваги.
На нашій кафедрі педагогіки, психології та філо-

логії ДДІЗФВіС йде безпосередньо підготовка май-
бутніх педагогів-вчителів фізичного виховання, а 
саме формування їх професійної компетентності в 
усіх її напрямах. Положення, що покладені в основу 
навчально-виховного процесу нашого ВНЗ, орієнто-
вані на формування освіченої, гармонійно розвиненої 
особистості, здатної до високої професійної компе-
тентності та мобільності.

Готовність до педагогічної діяльності, тобто су-
купність професійно зумовлених вимог до вчителя, 
– становить предмет навчання як педагогів, так і пси-
хологів. Від майбутнього фахівця сьогодні вимага-
ється орієнтація на досягнення високої професійної 
майстерності. До неї відносяться багато компонентів, 
в т.ч. професійно значущі якості особистості – педаго-
гічна культура – педагогічна техніка, уміння спілкува-
тися [ 5, 7 ].

Провідним критерієм оптимізації психолого-
педагогічної культури фахівця, як показало наше до-
слідження, є формування його комунікативної ком-
петенції, яка розглядається як система внутрішніх 
ресурсів, необхідних для встановлення ефективної 
комунікації в певному колі ситуацій взаємодії особи. 
Компетентність загалом має, поза сумнівом, інваріа-
тивні загальнолюдські характеристики і разом з цим 
характеристики історичні і культурно обумовлені. 
Розвиток компетентного спілкування в сучасних умо-
вах припускає ряд принципових напрямів його гармо-
нізації. При цьому для практики розвитку компетенції 
важливо розмежувати такі види спілкування, як ді-
лове, що присутнє в спільній діяльності, та особове. 
Якщо ділове спілкування зосереджене на тому, чим 
зайняті люди, то особове спілкування пов'язане з пси-
хологічними проблемами внутрішнього світу людини. 
Цільове спілкування служить засобом задоволення 
специфічної потреби, зокрема потреби в спілкуванні 
з людьми.

Компетентність в спілкуванні передбачає готов-
ність або уміння встановити контакт на різній психо-
логічний дистанції – віддаленій чи близькій. Трудно-
щі деколи можуть бути пов'язані з інерційністю дій 
своєрідної ситуації. Прояв гнучкості в міжособових 
відносинах є одним з істотних показників компетент-
ності спілкування, а отже, свідчить про підвищення 
рівня психолого-педагогічної культури фахівця [4 ].
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Ці та інші теми розглядаються на дисциплінах 
«Педагогіка», «Психологія», «Педагогічна майстер-
ність».

Компетентність у всіх видах спілкування полягає 
в досягненні трьох рівнів, які дозволяють чіткіше 
структурувати процес спілкування, - комунікативний, 
інтерактивний і перцептивний. Особа повинна бути 
спрямована на отримання багатої палітри психологіч-
них позицій, що допомагають повністю їй самовияв-
лятися.

Комунікативний рівень складається із здібностей:
давати соціально-психологічний прогноз комуніка-• 
тивної ситуації, в якій належить спілкуватися;
соціально-психологічно програмувати процес спіл-• 
кування, спираючись на своєрідність комунікатив-
ної ситуації;
здійснювати соціально-психологічне управління • 
процесами спілкування, використовуючи комуніка-
тивні установки.
Існує декілька знакових систем, які використову-

ються в комунікативному спілкуванні. Розрізняють 
вербальні і невербальні засоби спілкування [ 6 ].

Вербальна комунікація – це усна і письмова мова. 
Мова є найуніверсальнішим засобом спілкування, 
оскільки при передачі інформації за допомогою мови 
найменше втрачається сенс спілкування. Правда, цьо-
му повинно супроводити високий ступінь спільності 
розуміння ситуації всіма учасниками комунікативно-
го спілкування. Мова, як засіб спілкування, одночасно 
виступає і як джерело інформації і як спосіб взаємодії 
зі співбесідником. Для того, щоб повністю відрізняти 
процес взаємодії, недостатньо тільки знати структуру 
комунікативного акту, необхідно ще проаналізувати і 
мотиви тих, що спілкуються, їх мету, установки. Важ-
ливо також звернутися до тих знакових систем, що 
включені в мовне спілкування, окрім мови. Результа-
ти дослідження показали, що в щоденному акті кому-
нікації слова складають 7 %, звуки і інтонації 38 %, 
немовна взаємодія 55 %.

Першими серед них виділяється оптико-
кинестезична система знаків, що включає жести, 
міміку, пантоміміку. Жестові рухи можна звести до 
наступних груп. Жести – ілюстратори – це жести 
повідомлення, покажчики, що образно зображають 
сенс повідомлення. що передається. Жести – регуля-
тори – жести, що виражають відношення людини до 
чого-небудь або кого-небудь. Жести – емблеми – це 
своєрідні замінники слів або фраз в спілкуванні. Жес-
ти – адаптери – специфічні рухи рук людини, звички, 
що відображають його. Жести – аффектори – жести, 
що виражають певні емоції людини, як: упевненість, 
сумнів, оцінка, підозрілість, самоконтроль, очікуван-
ня, напруженість, готовність та ін.

Загальновизнаним є той факт, що праксеміка за-
ймається нормам просторово-часової організації 
спілкування, її суть в тому, що час і простір несуть 
смислове навантаження в спілкуванні. Але успіх або 
неуспіх в спілкуванні визначають не стільки засоби 
праксеміки, скільки його зміст, течія і напрям, які за-
даються вищими змістовними рівнями людської ді-

яльності, а саме: ціннісними установками, позиціями, 
метою спілкування.

У візуальному спілкуванні використовується спе-
цифічна знакова система – це «контакт очима». Його 
характеристиками є: частота обміну поглядами, спря-
мованість і тривалість, динаміка та статика. Контакт 
очима доповнює вербальну комунікацію, а саме: по-
відомляє про готовність продовжувати або припинити 
її, сприяє розкриттю внутрішнього стану або, навпа-
ки, приховуванню його. Отже, в процесі комунікації 
люди обмінюються інформацією, а також вступають у 
взаємодію, без якої неможлива сумісна праця.

Інтерактивна функція спілкування пов'язана з 
вироблення стратегії, тактики та техніки взаємодії 
людей, організацією їх спільної діяльності для до-
сягнення певної мети. Таке спілкування передбачає 
досягнення взаєморозуміння, прикладання спільних 
зусиль для подальшої організації діяльності, кінцевим 
наслідком якої зацікавлені ті, що спілкуються.

Специфіка інтеракції в тому, що вона фіксує не 
тільки обмін інформації, але і, головне, організацію 
сумісних дій, а отже, виробляє їх форми і норми.

Перцептивна функція спілкування пояснює сприй-
няття і розуміння іншої людини і самого себе, вста-
новлення на цій основі взаєморозуміння і взаємодії. 
У акті спілкування включаються і працюють всі пси-
хічні процеси. З їх допомогою сприймаються і оціню-
ються індивідуальні особливості психіки і поведінки 
людини. Соціальна перцепція припускає не тільки 
розуміння і ухвалення цілей, мотивів, установок парт-
нера по спілкуванню, але і розглядає як, яким чином 
він сприймається. В процесі міжособової перцепції 
ми, на думку С.Л.Рубинштейна [ 9 ], ніби «читаємо» 
думки іншої людини. Це з одного боку. З іншої, чим 
більш повно розкриваються інша людина, тим більш 
повно є уявлення про самого себе. В ході пізнання ін-
шої людини одночасно здійснюється декілька проце-
сів: і емоційна оцінка цього іншого, і спроба зрозуміти 
його вчинки, і заснована на цьому стратегія власної 
поведінки.

Сукупність найважливіших перцепнивних умінь 
можна узагальнити та представити наступними 
взаємозв'язаними за змістом порадами:
сприймати і інтерпретувати адекватно інформацію • 
про сигнали від партнера про спілкування і від себе, 
отримуваних в ході спільної діяльності;
проникати в особову суть інших людей, встановлю-• 
вати індивідуальну своєрідність людини і визначати 
його внутрішній світ;
визначати характер переживань, стан людини, його • 
причетність або непричетність до тих або інших по-
дій за незначними ознаками;
знаходити в діях і інших проявах людини ознаки, • 
що роблять її несхожою на інших, а може бути і на 
саму себе в схожих обставинах у минулому;
бачити головне в іншій людині, правильно визна-• 
чати його відношення до соціальних цінностей, 
враховувати в поведінці людей «поправки» на того, 
що сприймає і протистояти стереотипам сприйняття 
іншої людини;
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оцінювати емоційно-психологічні реакції партне-• 
рів по спілкуванню і навіть прогнозувати ці реакції, 
уникаючи тих, які перешкоджають досягти мети і 
спілкування.
Необхідно відзначити, що комунікативна компе-

тентність не виникає на порожньому місці, вона фор-
мується. Проте її основу складає досвід людського 
спілкування, соціонормативний досвід народної куль-
тури, який є базою когнітивного компоненту компе-
тентності особи, як суб'єкта спілкування. 

Висновки.
Для гуманізації підготовки фахівців сучасної систе-

ми освіти необхідно враховувати наступні положення:
комунікативна компетентність як складова части-• 
на психолого-педагогічної культури є актуальною 
проблемою гуманізації підготовки фахівця вищої 
школи;
гуманістична спрямованість не може бути продук-• 
тивно матеріалізована без самостійної роботи май-
бутнього фахівця на собою.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших проблем гуманізації в про-
цесі професійної підготовки спеціаліста.
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Корреляционная и факторная структура координационной 
подготовленности юных футболистов 11-12 и 14-15 лет

Голенко А.С., Михута И. Ю., Кузьмина Л.И.
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка»

Аннотации:
В работе представлены корреляцион-
ные взаимосвязи и факторные веса, 
характеризующие структуру координа-
ционной подготовленности юных фут-
болистов 11-12 и 14-15 лет. Выявлены 
возрастные особенности взаимосвязи 
основных специфических координа-
ционных способностей. Установлены 
ведущие факторы структуры коорди-
национной подготовленности юных 
футболистов 11-12 и 14-15 лет. Анализ 
153 корреляции в каждом возраст-
ном периоде между 18 показателями 
7 специфических координационных 
способностей позволил установить у 
юных футболистов 11-12 лет 21,5 %, а 
у футболистов 14-15 лет 10,2 % досто-
верных положительных связей от всех 
рассмотренных. 

Голенко А.С., Міхута І.Ю. Кузьміна 
Л.І. Кореляційна і факторна структу-
ра координаційної підготовленості 
юних футболістів 11-12 і 14-15 ро-
ків. У роботі представлені кореляційні 
взаємозв'язки та факторні ваги, що ха-
рактеризують структуру координаційної 
підготовленості юних футболістів 11-12 
і 14-15 років. Виявлено вікові особли-
вості взаємозв'язку основних специфіч-
них координаційних здібностей. Вста-
новлено провідні чинники структури 
координаційної підготовленості юних 
футболістів 11-12 і 14-15 років. Аналіз 
153 кореляції в кожному віковому пері-
оді між 18 показниками 7 специфічних 
координаційних здатностей дозволив 
установити у юних футболістів 11-12 
років 21,5 %, а у футболістів 14-15 років 
10,2 % достовірних позитивних зв'язків 
від всіх розглянутих. 

Golenko A.S., Mihuta I.J., Kuzmin L.I. 
Correlation and factorial structure of 
coordination readiness of young foot-
ball players of 11-12 and 14-15 years. 
In work correlation interrelations and fac-
torial the weight, characterising structure 
of coordination readiness of young foot-
ball players of 11-12 and 14-15 years are 
presented. Age features of interrelation 
of the basic specifi c coordination abilities 
are revealed. Leading factors of struc-
ture of coordination readiness of young 
football players of 11-12 and 14-15 years 
are established. The analysis of 153 cor-
relations in each age period between 18 
parameters of 7 particular coordination 
capabilities has allowed to install at juve-
nile football players of 11-12 years of 21,5 
%, and at football players of 14-15 years 
of 10,2 % of reliable positive connections 
from all construed.

Ключевые слова:
футболисты, координационные спо-
собности, подготовленность, корре-
ляционный анализ, факторная струк-
тура.
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Введение. 1

Соревновательная деятельность футболиста 
предъявляет большие требования ко всем сторонам 
его подготовленности. Действуя в условиях жесткого 
единоборства, находясь в нестандартных ситуациях 
при дефиците времени и пространства, футболист 
должен надежно и эффективно решать постоянно воз-
никающие двигательные задачи технического и так-
тического содержания. 

Достижение высоких спортивных результатов в 
условиях возрастающей конкуренции требует по-
стоянного совершенствования технико-тактического 
мастерства спортсменов. Развитие координационных 
способностей давно рассматривается как одно из пер-
спективных направлений, позволяющих существенно 
повысить эффективность технико-тактических дей-
ствий в игровых видах спорта.

По мнению В. И. Ляха [6] развитие координацион-
ных способностей следует, интегрировано осущест-
влять в ходе технической подготовки. В.И Лях считает, 
что упущение возможности их развития в юношеском 
возрасте едва ли удастся наверстать позднее.

Таким образом, можно предположить, что инте-
грированная работа по их развитию может, и должна 
осуществляться на протяжении всех этапов многолет-
ней подготовки футболистов, в соответствии с задача-
ми координационной подготовки [3]. 

Анализ материалов полученных исследованиях 
В. И. Лях с учениками о взаимосвязях гетерогенных 
координационных способностей (КС) более чем 3000 
детей разного возраста и пола показал, что в одни 
возрастно-половые периоды число положительных 
связей является большим, чем в другие [4]. Это по-
© Голенко А.С., Михута И. Ю., Кузьмина Л.И., 2009

зволило ему предположить, что в определенные 
возрастно-половые периоды жизни детей (у девочек 
младшего школьного возраста, а также в 13, 14 и 16 
лет, а у мальчиков в 7-12 и в 15-16 лет) можно достичь 
наибольшего прогресса в развитии всевозможных КС 
при использовании самых разнообразных общих и 
специальных координационных упражнений.

Проблема взаимосвязи показателей КС спортсме-
на, имеет для тренировки как теоретическое, так и ме-
тодическое значение [2,5,10 и др.]. 

В работах Манолаки В. Г., Ляха В. И., выявлено, 
что у спортсменов взаимосвязь отдельных качеств, 
в структуре физической подготовленности в целом 
не очень велика. Малое количество взаимосвязей в 
структуре физической подготовленности оба автора 
объясняют существованием высоких индивидуаль-
ных различий в показателях разных групп двигатель-
ных способностей.

Vilkner H. J. предлагает изучать проблему взаи-
мосвязи координационных и кондиционных способ-
ностей не как изолированных их проявлений, а как 
взаимосвязи комплексов КС с комплексами конди-
ционных (скоростных, силовых, выносливости, гиб-
кости) способностей. Он же предполагает, что взаи-
мосвязи между “относительно чисто измеренными” 
способностями к силе, выносливости и КС являются 
относительно незначительными. По мнению автора, 
это указывает на самостоятельное развитее назван-
ных комплексных способностей [12].

По мнению отдельных авторов [5,9,10] с возрастом 
достоверность корреляционных связей между показа-
телями координационных способностей снижается, 
высокая положительная корреляционная зависимости 
присутствует в возрасте 10-12 лет. 
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Ряд авторов, [1,5,10] отмечает, что вопрос изуче-
ния  взаимосвязи между специфическими координа-
ционными способностями занимает важное место. 
Так как, в зависимости от того существует или нет 
взаимосвязь между отдельными, КС зависит выбор 
средств, применяемых для их развития. Наличие 
сильных связей предполагает использование упраж-
нений интегрированного воздействия и наоборот их 
отсутствие предполагает поиск средств направленно-
го (адресного) воздействия.

Для повышения эффективности управления про-
цессом развития координационных способностей 
юных футболистов могут быть использованы резуль-
таты факторного анализа.

Факторный анализ текущего состояния интеркор-
реляционных связей в структуре координационной 
подготовленности юных футболистов позволяет вы-
делить ведущие факторы, в наибольшей степени, 
влияющие на формирование технико-тактического 
мастерства [11]. Выявленные возрастные особенно-
сти изменения значимости факторов в структуре ко-
ординационной подготовленности юных футболистов 
позволят на научной основе целенаправленно подби-
рать средства и методы развития координационных 
способностей в каждом возрастном периоде, правиль-
но определять их соотношение и объем для совер-
шенствования технико-координационных действий в 
игре. 

Работа выполнена по плану НИР Брестского госу-
дарственного университета имени А.С. Пушкина.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явилось выявить корреляци-

онную и  факторную структуру специфических коор-
динационных способностей юных футболистов 11-12 
и 14-15 лет.

Методы и организация исследования.
Исследование проводилось в специализированной 

детско-юношеской школе олимпийского резерва № 5 
г. Бреста на тренировочных занятиях. В исследовании 
принимали участие юные футболисты в возрасте 11-12 
(n=24) и 14-15 лет (n=25). Испытуемые выполняли сле-
дующие тесты по оценке специфических КС: «подтя-
гивание мяча стопой» (способность к ритму); «бег по 
обручам с ведением мяча» (способность к ритму); «по-
вороты на гимнастической скамейке» (способность к 
равновесию); «бег с оббеганием стоек» (способность 
к приспособлению и перестроению); «слалом с веде-
нием одного и двух мячей» (способность к согласова-
нию); «удержание мяча на одной ноге» (способность 
к статическому равновесию); «удар мяча в цель» 
(способность к дифференцированию параметров дви-
жений) [6]. Полученные результаты были обработа-
ны при помощи методов математической статистики 
при помощи современной компьютерной программы 
STATISTIKA 6.0. Был проведен множественный кор-
реляционный анализ. Из разновидностей факторного 
анализа был использован такой, который обеспечил 
статистический анализ главных компонент с норма-
лизацией данных с помощью варимакс-оборота. Ин-
терпретацию матриц интеркореляции осуществляли, 
используя данные специальной литературы [8].

 Результаты исследования:
Анализировались взаимосвязи между 18 показа-

телями 7специфических КС. Всего было подвергну-
то рассмотрению 153 корреляции между указанными 
выше специфическими КС в каждом возрастном пе-
риоде.

У 11-12 летних футболистов из 153 вычисленных 
корреляций 33 оказались статистически значимыми, 
что составило всего 21,5 % от всех связей.

В ходе анализа результатов корреляционной матри-
цы (рисунок 1) нами были выявлены достоверные по-
ложительные взаимосвязи (R = от 0,31 до 0,69) между 
способностью к согласовании и способностью к рит-
му (одиночное двигательное действие), способностью 
к перестроению и приспособлению двигательных дей-
ствии, к способностью к статическому равновесию и 
к дифференцированию параметров движении.

Существенные положительные взаимосвязи от-
мечались нами у юных футболистов 11-12 лет между 
способностью к перестроению и приспособлению 
двигательных действий и способностью к статическо-
му равновесию, а также к ритму (в целостном движе-
нии и в одиночном двигательном действии).

Средняя положительная корреляционная связь 
было выявлена нами у юных футболистов 11-12 лет 
между способностью к статическому равновесию и 
способностью к ритму (в целостном движении и в 
одиночном двигательном действии).

Кроме того, положительная достоверная корре-
ляция отмечалась между способностью к ритму в 
целостном движении и в одиночном двигательном 
действии.

У юных футболистов 14-15 лет, нами были уста-
новлены 15 достоверных взаимосвязей (10,2 %) из 
153 вычисленных корреляций.

Анализ корреляционной матрицы юных футболи-
стов 14-15 лет (рисунок 2) позволил установить до-
стоверные положительные связи (R = от 0,45 до 0,63) 
между способностью к ритму в целостном движении 
и способностью к динамическому равновесию, спо-
собностью к перестроению и приспособлению дви-
гательных действии, а также способностью к ритму 
одиночного двигательного действия. 

Способность к согласованию у юных футболистов 
14-15 лет имела достоверную положительную взаи-
мосвязь со способностью к перестроению и приспо-
соблению двигательных действий.

Структура координационной подготовленности у 
юных футболистов 11-12 лет характеризовалась тремя 
статистически независимыми факторами, суммарный 
вклад которых в общую дисперсию выборки составил 
60,59%. Вклад других (неустановленных) факторов, 
которые могли привести к изменению полученных 
результатов – 39,41%. При этом, в первом факторе 
(вклад в общую дисперсию – 32,34%) наибольшей 
величиной факторных нагрузок отмечались три пере-
менные – оббегание без ведения мяча слева, cлалом с 
ведением двух мячей между стойками и подтягивание 
мяча стопой левой ноги (соответственно 0,79 , 0,75, 
и 0,77), что с учетом выделенных в других факторах 
переменных, позволяет интерпретировать его как 
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«cогласование двигательных действий, их перестрое-
ние и ритм». 

Второй фактор (15,76%) характеризовался двумя 
статистически значимыми переменными – бег по об-
ручам без мяча и с мячом, факторная нагрузка которых 
составила соответственно (0,66 и 0,85). Выделенные 
переменные между собой находились в положитель-
ной статистической взаимосвязи и интерпретирова-
лись как фактор, характеризующий способность к 

ритму. 
Третий фактор (12,49%) отмечался одной стати-

стически значимой переменной – бег с оббеганием 
стоек справа, поэтому интерпретировался как фактор, 
характеризующую способность к приспособлению 
перестроению двигательных действий (0,75). 

В ходе факторного анализа результатов коорди-
национной подготовленности юных футболистов 
14-15 лет нами были выявлены 4 фактора, суммарный 

Рис. 1 – корреляционные взаимосвязи между коopдинационными способностями у футболистов 11-12 лет

Пунктиром - отрицательные или недостоверные корреляции (p>0,05).

Сплошными линиями отмечены статистически достоверные корреляции (p<0,05).

 Перестроение и 
приспособление

Ритм (одиночное 
двигательное действие)

Статическое 
равновесие

Динамическое 
равновесие
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Рис. 2 – корреляционные взаимосвязи между коopдинационными способностями у футболистов 14-15 лет

Пунктиром - отрицательные или недостоверные корреляции (p>0,05).

Сплошными линиями отмечены статистически достоверные корреляции (p<0,05).
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вклад которых в общую дисперсию выборки составил 
66,16%. Вклад других факторов составлял – 33,84%: 

Первый фактор (23,96%) характеризовался досто-
верными положительными значениями трех перемен-
ных – оббегание без ведения мяча справа, слева и с 
ведением мяча справа, факторная нагрузка которых 
составила 0,85, 0,83, 0,73 соответственно. Выделен-
ные переменные интерпретировались нами как фак-
тор, характеризующий способность приспособлению 
и перестроению двигательных действий. 

Второй фактор (19,57%) состоял из двух пере-
менных – бег 30м и бег по обручам без мяча, нами 
он интерпретировался как фактор, характеризующий 
способность к быстроте и ритму(0,92 и 0,85).

В третий фактор (12,67%) вошли также, две пере-
менные – повороты на гимнастической скамейке в 
правую и левую сторону, факторный вес каждой из 
них равнялся 0,84. Третий фактор интерпретировался 
нами как способность к динамическому равновесию.

Две переменные – подтягивание мяча стопой пра-
вой и левой ноги, факторная нагрузка каждой из кото-
рых составляла 0,82, выделились в четвертый фактор 
способность к ритму (9,96%). 

Выводы.
1. Анализ 153 корреляции в каждом возрастном 

периоде между 18 показателями 7специфических КС 
позволил установить у юных футболистов 11-12 лет 
21,5 %, а у футболистов 14-15 лет 10,2 % достовер-
ных положительных связей от всех рассмотренных. В 
структуре координационной подготовленности футбо-
листов сумма дисперсий выборки этих факторов для 
отдельных возрастных групп составляла, в возрасте 
11-12 лет – 60,59% , в возрасте 14-15 лет – 66,16%.

2. Корреляционный анализ взаимосвязи показате-
лей, характеризующих уровень развития различных 
сторон координационной подготовленности, дает 
основание говорить о возрастных закономерностях 
развития футболистов 11-12 и 14-15 лет. С возрастом 
существенно уменьшается количество достоверных 
корреляционных связей между показателями уровня 
развития различных специфических координацион-
ных способностей, в той или иной мере определяю-
щих двигательных возможности.

3. С высоким коэффициентом значимости у футбо-
листов 11-12 лет в качестве первого фактора с суммой 
дисперсии (32,34%), выделился фактор состоящий из 
трех переменных, который интерпретировался как 
«cогласование двигательных действий, их перестрое-
ние и ритм». Второй фактор, характеризующий спо-
собность к ритму, состоял из двух переменных сумма 
дисперсий, которых составила 15,76%. Третий фактор 
– способность к приспособлению перестроению дви-
гательных действий (12,49%).

4. У футболистов 14-15 лет были выявлены 4 фак-
тора, суммарный вклад которых в общую дисперсию 
выборки составил 66,16%. В качестве первого выде-
лился фактор, характеризующий способность при-
способлению и перестроению двигательных действий 
(23,96%), состоящий из положительных значений трех 
переменных. Второй фактор (19,57%) – способность к 
быстроте и ритму состоял также из двух переменных. 

В третий фактор (12,67%) – способность к динамиче-
скому равновесию вошли также две переменные. Чет-
вертый фактор – способность к ритму состоял из двух 
переменных (9,96%). 

5. Результаты корреляционного анализа подтверж-
дают рекомендации по использованию средства ин-
тегрального воздействия направленных на развитие 
специфических координационных способностей в 
тренировочном процессе юных футболистов 11-12 
лет. Развитие специфических координационных спо-
собностей у юных футболистов 14-15 лет необходимо 
осуществлять с использование средств специализиро-
ванного, направленного характера. Факторный анализ 
текущего состояния интеркорреляционных связей в 
структуре координационной подготовленности юных 
футболистов позволил выделить ведущие связи и фак-
торы, в наибольшей степени, влияющие на формиро-
вание технико-тактического мастерства юных футбо-
листов 11-12 и 14-15 лет.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем коор-
динационной подготовленности юных футболистов 
11-12 и 14-15 лет.
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Дидактична сутність вербальних інструкцій 
та контрольно-оцінних дій в процесі фізичної 
і соціальної реабілітації дітей з вадами зору

Григоренко В.Г., Пристинський В.М., Григоренко Г.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Проведене дослідження свідчить 
про необхідність дидактичного 
добору засобів і методів фор-
мування контрольно-оцінних 
дій з метою розвитку точності 
рухів у сліпих учнів 1-4 класів. 
Контрольно-оцінні дії слід вважа-
ти основними біодинамічними, 
когнітивними, аксіологічними, 
праксіологічними, афективними 
і мотиваційними факторами, на 
яких базується якість виконання 
фізичних вправ різноманітної 
форми і змісту. Сформульова-
на низка дидактичних концеп-
тів щодо розробки технологій 
ефективного використання вер-
бальних інструкцій та оцінно-
контрольних дій в фізичній і со-
ціальній реабілітації дітей.

Григоренко В.Г., Пристинский В.Н., Гри-
горенко Г.В. Дидактическая сущность 
вербальных инструкций и контрольно-
оценочных действий в процессе физиче-
ской и социальной реабилитации детей с 
нарушениями зрения. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о необходимости ди-
дактического подбора средств и методов фор-
мирования контрольно-оценочных действий с 
целью развития точности движений у слепых 
учащихся 1-4 классов. Контрольно-оценочные 
действия необходимо считать основными био-
динамическими, когнитивными, аксиологиче-
скими, праксиологическими, аффективными 
и мотивационными факторами, на которых 
базируется качество выполнения физических 
упражнений разнообразной формы и содер-
жания. Сформулирован ряд дидактических 
концептов разработки технологий эффектив-
ного использования вербальных инструкций и 
оценочно-контрольных действий в физической 
и социальной реабилитации детей.

Grygorenko V.G., Prystynskyy V.M, Gry-
gorenko G.V. Didactic essence verbal 
instructions, estimated-control actions 
in process physical and social reha-
bilitation of child’s with infringement of 
sight. The called on study is indicative of 
need of the didactic selecting the facilities 
and methods of formation of estimated-
control actions for the reason of develop-
ments of accurate movements of blind pu-
pils 1-4 classes. Estimated-control actions 
necessary to consider main biodynamic, 
cognitive, acsiologist, pracsiologist, affect-
ed, motivation factors, on which is based 
quality of the performing the physical ex-
ercises of the varied manner and matter. 
A number of didactic provisions of making 
of technologies of an effective utilization of 
verbal instructions and estimated control 
operations in a physical and social reha-
bilitation of children is formulated.

Ключові слова:
нозологія, оцінка, контроль, 
корекція, компенсація, реабілі-
тація.

нозология, оценка, контроль, коррекция, ком-
пенсация, реабилитация.

nothologist, estimation, control, correction, 
compensation, rehabilitation.

 
Вступ.1

Сучасні організаційно-педагогічні тенденції 
вдосконалення сфери корекційної освіти, аналіз й 
узагальнення теоретичних положень та даних екс-
периментальних досліджень, досвіду корекційно-
реабілітаційної практики, що знайшли відображення 
в роботах О. Бессарабової, В. Григоренка, В. Пристин-
ського, В. Матвєєва, Н. Байкіної, Я. Крет, Б. Шеремета 
та інших авторів свідчать, що розвиток точності рухів 
є одним із найважливіших дидактичних і психомотор-
них факторів у розв’язанні проблем оптимізації про-
цесу фізичної і соціальної реабілітації дітей з пору-
шеннями зору [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10].

Однією з недостатньо вирішених раніше частин 
даної проблеми, на наш погляд, є поглиблення розу-
міння того, що досить ефективним фактором опти-
мізації корекційного навчання точності рухів у слі-
пих учнів 1-4 класів спеціалізованих шкіл-інтернат 
слід вважати використання дидактичного комплексу 
оцінно-контрольних дій (ОКД) та вербальних ін-
струкцій в формуванні просторової компетентності 
дітей цієї нозології. У даному аспекті доцільним було 
б визначення рівня реалізації механізмів сенсорних 
корекцій, на основі яких започатковується формуван-
ня компенсаторних структур психомоторної системи 
дітей з вадами зору [1, 4, 9].

Відомо, що з усієї великої кількості рухів мож-
ливо виділити найбільш прості (елементарні) рухи, 
що приймають участь у побудові складних коорди-
нованих актів та утворюють гностичні, адаптуючі, 
виконавчі і корегувальні рухові дії у навчальній та 
сімейно-побутовій діяльності дітей з порушеннями 
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зору [3, 5, 6, 8, 10]. На думку одного із засновників 
теорії управління рухами М. Бернштейна «… не іс-
нує, і не може бути таких рухів, з яких як з цеглин, 
спонтанно склався би рух високого рівня. Але про-
цес замкнення з рецепторики на ефекторику в межах 
функціонально-пропріоцептивного кільця, процеси 
координаційної зашифровки імпульсів протікають у 
низових рівнях реалізації більш високого рівня» [1, с. 
181]. Саме таким принциповим положенням поясню-
ється те, що чим більшою кількістю рухових умінь і 
навичок володіє людина, тим на більш якісному рівні 
вона засвоює нові рухові дії, тим вище рівень її сен-
сорного забезпечення, тим більш ефективним буде на-
вчання й надбання життєво важливих рухових знань, 
умінь і навиків.

Аналіз наукових робіт з проблеми дослідження 
свідчить, що в корекційній педагогіці ще недостатньо 
вивченими залишаються питання дидактичної сут-
ності вербальних інструкцій в формуванні компен-
саторне спрямованого сенсорного потенціалу дітей з 
вадами зору. На думку О. Бессарабової, В. Григорен-
ка, А. Данків, В. Пристинського, Б. Шеремета [2, 3, 6, 
10] залишається не визначеною дидактична сутність 
вербального та контрольно-оцінного забезпечення 
корекційно-реабілітаційного процесу дітей з вадами 
зору, що в значній мірі знижує ефективність процесу 
їх фізичної і соціальної реабілітації, а також визначає 
актуальність проведеного дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Слов’янського державного педагогічного університе-
ту за темою «Оптимізація процесу фізичної і соціаль-
ної реабілітації осіб з особливими потребами».
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні рів-

ня розвитку точності елементарних рухів, а також 
ефективних дидактичних факторів оптимізації корек-
ційного навчання дітей молодшого шкільного віку з 
порушеннями зору в процесі їх фізичної і соціальної 
реабілітації.

Досягнення поставленої мети було реалізоване 
при розв’язанні наступних завдань:

1. Аналіз й узагальнення даних літературних дже-
рел з проблеми фізичної і соціальної реабілітації дітей 
з порушеннями зору.

2. Розробка дидактичної програми корекційного 
навчання руховим діям учнів спеціалізованої школи-
інтернату на засадах використання вербальних ін-
струкцій та контрольно-оцінних дій.

Результати дослідження.
Методологічною основою нашого дослідження 

стали наукові роботи Б. Шеремета [9, 10], який роз-
робив та теоретично й експериментально обґрунтував 
теорію індивідуального особистісно-ціннісного роз-
витку в дітей з вадами зору точності рухів і просто-
рової орієнтації, а також В. Григоренка [3, 5], в яких 
викладено основні положення теорії мотивованого 
диференційно-інтегрального впливу оптимумів педа-
гогічних факторів на психомоторний розвиток люди-
ни в процесі її фізичної і соціальної реабілітації.

В основу розробки експериментальної дидактич-
ної програми було покладене вірогідність того, що на-
скільки дитина з вадами зору володіє елементарними 
рухами, залежатиме успішність оволодіння нею більш 
складними руховими діями, вдосконалення рухової 
орієнтації, а також темпи формування контрольно-
оцінних дій, динаміка її психомоторного розвитку, на 
засадах чого реалізується корекція складної структу-
ри дефекту та адаптація до умов оточуючого серед-
овища.

Започатковуючи навчання, насамперед, було ви-
рішено з’ясувати, які саме компенсаторні механізми 
сенсорного забезпечення рухової діяльності наявні 
у дітей, тобто існуючий рівень їх сформованості. У 
зв’язку із цим, зазначимо, що в тифлопедагогіці, а та-
кож у фізичній реабілітації відомими є положення, що 
одним з компенсаторних механізмів сенсорного забез-
печення будь-якої діяльності сліпих є мовленнєвий 
аналізатор, а засобом стимуляції, активізації і корекції 
діяльності виступає мова. Отже, було висунуто при-
пущення, що коли йдеться про рухову діяльність, то 
ефективним засобом каузального типу корекції може 
виступати професійне мовлення, тобто, спортивно-
термінологічний словник (словесні інструкції щодо 
вихідних положень при виконанні фізичних вправ, на-
зви рухів, команди, оцінка, методичні вербальні при-
писи, вербальна самооцінка тощо).

До участі в педагогічному експерименті були за-
лучені 85 учнів 1-4 класів спеціалізованої школи-
інтернату № 1 для дітей з порушеннями зору (м. 
Слов’янська Донецької обл.). На першому етапі було 
досліджено рівень знань учнями назв основних по-
ложень тіла, з яких складаються елементарні рухи, а 
також знання з термінології. Визначення такого аспек-

ту було обумовлене фундаментальним для тифлопси-
хології і фізичної реабілітації положенням, що мова є 
потужним джерелом компенсації сліпоти, самоаналізу 
якості рухової сфери, моделювання й управління рухо-
вими діями. Від того, наскільки сліпа дитина володіє 
мовою як пізнавально-емоційним засобом формуван-
ня уявлень, значною мірою залежить якість засвоєння 
образу конкретного руху. Отже, наскільки учень з по-
рушенням зору підготовлений до виконання завданого 
руху, моделювання його структури на інформаційному 
рівні, а потім і вдосконалення в реальних умовах, буде 
залежати якість корекційного навчання.

У процесі дослідження, яке передбачало враху-
вання складної структури дефекту, а також актуаль-
ної і найближчої зон психомоторного розвитку дітей 
з вадами зору, було встановлено, що в 1 класі діти без 
контурного зору можуть назвати в середньому 4,8%, у 
2 класі – 6,5%, у 3 класі – 7,8%, у 4 класі – 8,5% осно-
вних положень та елементарних рухів, передбачених 
навчальною програмою. Аналізуючи рівень знань з 
термінології (тобто більш специфічного позначен-
ня завданих положень й елементарних рухів), були 
отримані ще більш низькі показники, що становили 
в середньому 1,2%; 1,9%; 4,3% та 5,4% відповідно. 
Дещо більші показники було зафіксовано в учнів із 
залишковим контурним зором, а саме: в 1 класі – 5,5% 
(із знання термінології – 1,4%); у 2 класі – 6,8% (із 
знання термінології – 2,7%); у 3 класі – 9,5% (із зна-
ння термінології – 5,1%); у 4 класі – 11,1% (із знання 
термінології – 7,1%). Отже, видається очевидним, що 
при такому рівні розуміння учнями назв основних по-
ложень та елементарних рухів, мова не здатна в до-
статній мірі виконувати компенсаторну функцію, що 
значно ускладнює ефективність формування оцінно-
контрольних дій за точністю рухів, а також самоаналіз 
результатів рухової діяльності, формування зворотно-
го зв’язку як психосенсорної основи управління рухо-
вими діями.

Педагогічні спостереження та опитування вихо-
вателів, інструкторів, лікарів, учителів фізичної куль-
тури школи-інтернату дозволили з’ясувати, що запас 
знань основних положень та елементарних рухів 
фактично не збільшується в учнів середніх і старших 
класів. Уявлення вихідних положень, біомеханічних 
компонентів рухів (стійка, присід, напівприсід, поло-
ження лежачи тощо) відбуваються в учнів із значними 
помилками. У тематичному словникові термінів у ді-
тей явно недостатньо назв положень рук і рухів рука-
ми. Вони майже не здатні дати аналіз рухових дій що 
виконують, а тому припускаються великої кількості 
помилок, не мають чіткого уявлення про біомеханічну 
структуру рухів, а також про послідовність реаліза-
ції структурних компонентів рухової дії на рівні ви-
рішення стандартних і ситуативних психомоторних 
завдань.

Для встановлення відповідності знання словнико-
вого позначення основних положень та елементарних 
рухів перцептивним образам, учням було запропоно-
вано виконання на тлі градуйованого екрану тих най-
простіших рухів руками, термінологічні назви яких 
вони добре засвоїли (наприклад: «руки в сторони», 
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«руки вперед», «руки догори» тощо). Отримані ре-
зультати наведені в табл. 1 та свідчать про те, що не 
дивлячись на знання слів-термінів, якість виконання 
навіть таких елементарних рухів (положень) вияви-
лась украй низькою. Такий рівень якості психомотор-
ної функції учнів з вадами зору свідчить про те, що 
корекційний вплив педагогічних чинників повинен 
бути спрямований на розвиток у дітей рухової і ло-
гічної пам’яті, ситуативного мислення, інтерактивної 
взаємодії з однолітками та педагогом-вихователем, 
самоорганізованості і самооцінки, на засадах чого 
досягається системний ефект інтеграції їх в освітньо-
виховне середовище.

Таблиця 1
Точність виконання учнями основних положень рук 
за засвоєними термінологічними назвами (помилки, 

%)
Учні мо-
лодшого 
шкільного 

віку

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас

Помилки

Сліпі без кон-
турного зору 28,5 24,9 22,8 20,3

Сліпі з залиш-
ковим контур-
ним зором

19,3 18,7 12,9 11,5

Наступний етап дослідження передбачав визна-
чення ефективності впливу традиційних дидактич-
них методів навчання елементарним руховим діям, 
що використовуються нині в практиці роботи шкіл-
інтернатів для дітей з порушеннями зору. Перевіря-
лась ефективність таких методів формування рухових 
дій як образно-наочна демонстрація (показ) рухів 
учителем, відтворення рухових дій учнями («пасивне 
супроводження»), а також комбінований метод (поєд-
нання словесних інструкцій і показу).

Отримані результати дозволяють констатувати, що 
в умовах прояву складної структури дефекту жоден із 
методів не забезпечує сліпій дитині достатньої інфор-
мації для створення якісної орієнтувальної психомо-
торної основи дій. Найбільш низькі показники було 
зафіксовано в учнів при виконанні дій тільки за сло-
весними інструкціями. Так, точність виконання осно-
вних вихідних положень рук за вербальною інструк-
цією дітьми без контурного зору була нижчою ніж при 
пасивному супроводженні на 3,4%, а положень ніг – 
на 3,9%. Дещо більші значення показників було зафік-
совано при комбінованому використанні дидактич-
них методів слова і показу. Якщо порівняти значення 
відхилень при виконанні елементарних рухів руками 
тільки на основі показу з поясненням, то в учнів без 
контурного зору зміни в 1 класі становили в середньо-
му 8,0%; у 2 класі – 9,2%; у 3 класі – 10,8%; у 4 класі 
– 11,5%. Уже саме супроводження показу словесним 
описом сприяло більш усвідомленому засвоєнню. Не 
дивлячись на те, що комбінований метод слід вважати 
більш ефективним, навіть він залишається недостат-
ньо дієвим.

На наш погляд, суттєвими методичними склад-
нощами щодо викладеного слід вважати наступне. 
По-перше, сам спосіб показу ще не забезпечує сліпу 
дитину досить якісною інформацією щодо формуван-
ня чіткого уявлення відносно рухової дії. Так, не всі 
позиції є зручними для дотикового сприйняття. Для 
того, щоб учень ознайомився, наприклад, з положен-
ням «руки догори», вчителю необхідно стати на колі-
на, або ж поставити дитину на стілець. Для дотикового 
сприйняття, як відомо, необхідно значно більше часу 
ніж для зорового. Крім того, деякі положення дитині 
досить складно утримувати тривалий час. Якщо зва-
жати на те, що в класі досить велика кількість учнів, 
то вчитель буде здебільшого виконувати функцію, так 
би мовити «демонстратора». Методично правильний 
показ із використанням помічників (інших учнів) у 
даному віці є проблематичним. Крім того, як показали 
педагогічні спостереження, досить значна кількість 
дітей цієї нозології соромляться тривалий час «огля-
дати» положення, що демонструє вчитель. По-друге, 
встановлено, що словесний опис у тій загальній фор-
мі, в якій він використовується на практиці є недостат-
ньо систематизованим і пізнавальне впливовим, ще не 
в достатній мірі базується на використанні сучасного 
словникового і термінологічного апарату, що певним 
чином ускладнює розуміння дитиною своєї просторо-
вої орієнтації, а також формування в неї дій контролю, 
оцінки і самооцінки.

У процесі дослідження ми враховували, що фаза 
концентрації збуджувально-гальмівних процесів в 
умовах корекційного навчання характеризується утво-
ренням рухового динамічного стереотипу. Це відбува-
ється, з одного боку, на основі розвитку і концентра-
ції диференційованого гальмування, а з другого – за 
рахунок просторової і часової концентрації процесу 
збудження. Руховий динамічний стереотип, що сфор-
мувався протягом цієї фази, є досить лабільним і лег-
ко руйнівним. Тому, слід зважати на недопустимість 
довготривалої перерви в корекційно-виховних занят-
тях дітей даної нозології. У фазі автоматизації, рухо-
вий динамічний стереотип стабілізується, формується 
стійкість рухової навички.

Отже, у зв’язку із цим, врахування складної струк-
тури дефекту зору, зон фізичного і психічного розви-
тку, а також системи загальних і спеціальних принци-
пів фізичної реабілітації, теорії і методики фізичного 
виховання стали підґрунтям для розробки каузально-
го типу педагогічної технології формування точності 
рухів і просторової орієнтації на основі вербальних 
конструкцій, поєднаних з певним комплексом дидак-
тичних методів формування рухових дій.

Для з’ясування рівня сформованості контрольно-
оцінних дій за точністю виконання рухів була вико-
ристана модифікована методика В. Григоренка, В. 
Пристинського, Б. Шеремета [4, 9], за допомогою якої 
визначалась здатність учнів з вадами зору оцінювати 
просторові, часові і силові характеристики рухів.

Отримані на констатувальному етапі дослідження 
дані стали вихідним тлом для розробки каузального 
типу програми формування оцінно-контрольних дій у 
сліпих дітей на уроках фізичної культури. У процесі 
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дослідження було підтверджено положення відносно 
того, що незначна кількість виконання рухів не сприяє 
достатньому розвитку точності. У зв’язку із цим, до-
цільне багаторазове повторення вправи з метою фор-
мування достатньо точного відтворення рухів сліпими 
учнями. Натомість, науково обґрунтованих рекомен-
дацій щодо дозування фізичних вправ, спрямованих 
на розвиток точності рухів у сліпих дітей молодшого 
шкільного віку недостатньо [3, 4, 9, 10].

Отже, для визначення оптимального обсягу впли-
ву фізичного навантаження під час вправ на точність 
з використанням оцінно-контрольних дій, учням про-
понувалось багаторазове виконання завдань на точне 
відтворення рухів у просторі, в часі, а також за ступе-
нем м’язового напруження за методикою Б. Шеремета 
(наприклад, багаторазове відведення руки до заданого 
кута) [9, 10].

Формування оцінно-контрольних дій учнів від-
бувалось на засадах діохронної реалізації логічно та 
структурно-функціонально пов’язаних етапів. На І 
етапі будь-яка інформація про ступінь величини допу-
щеної дітьми помилки була відсутня. На ІІ етапі було 
розроблено та використано термінологічний словник 
елементарних рухів і положень, якими супроводжу-
валось виконання кожного завдання, а вчителем здій-
снювалась узагальнена словесна оцінка та корекція. 
На ІІІ етапі, окрім інформації про кількісну міру ве-
личини помилки, учень сам перевіряв відповідність 
структури техніки виконання фізичної вправи загаль-
ноприйнятій біомеханічній структурі за наступною 
схемою:

• інтеріоризація мети і завдань, спрямованих на 
формування точності рухів і просторової орієнтації;

• «відчуття» руху з демонстрацією еталонного ви-
конання (наприклад, для визначення здібності сліпих 
дітей оцінювати точність рухів у просторі передбача-
лось відведення кінцівок у суглобах при визначеній 
амплітуді в 45º на вертикальному кінеманометрі);

• відразу після отриманого «відчуття» кутової точ-
ності руху, учням пропонувалось 5 разів відтворити 
рух або положення. Після кожного виконання фіксу-
валась міра допущеної помилки. Вважалось, що чим 
меншою буде величина помилки, тим вище рівень 
ОКД при виконанні рухів з ознакою кутової точності.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що учні 
при оцінці просторових характеристик рухових дій 
допускали помилки, які становили у сліпих хлопчаків 
в середньому 31,3%, у дівчат – 34,1%, а у дітей із за-
лишковим зором – 28,5% і 31,1% відповідно. На осно-
ві порівняння результатів було встановлено, що при 
оцінці своїх рухів у просторі різниця в показниках до-
пущених помилок у хлопчаків і дівчат не має статис-
тично достовірної відмінності. Порівняння ж резуль-
татів, що характеризують здібності оцінювати рухи у 
просторі в сліпих дітей 1-4 класів з повною втратою 
зору, або із залишковим зором та здорових дітей по-
казує значні їх якісні і кількісні розбіжності.

Наведені дані свідчать про те, що зоровий контр-
оль за рухами в дітей із залишковим зором дозволяє їм 
у більшій мірі реалізувати свої сенсорні можливості, а 
також точніше виконувати завдані рухи у просторі. За-

уважимо, що вікова динаміка темпів розвитку точності 
рухів у просторі в дітей із залишковим зором дещо на-
ближується до показників сліпих, що дозволяє перед-
бачати схожість у них механізмів формування ОКД. 
Але, діти з залишковим зором більше орієнтуються на 
пропріоцептивну чутливість.

При аналізі здатності учнів до оцінки часового па-
раметру рухів було встановлено, що в дітей з повною 
втратою зору показники були дещо вищими. Одержа-
ні результати, на нашу думку, слід пояснювати тим, 
що тотальне сліпі діти при виконанні тестових за-
вдань здійснювали ОКД за рахунок аналізаторів про-
пріоцептивної чутливості, а також рухової пам’яті. 
Тоді, як діти із залишковим зором використовували 
також інформацію від зорового аналізатора, який є 
найбільш досконалим в управлінні рухами у просторі. 
Натомість, наші попередні дослідження [3], а також 
узагальнення наукових результатів щодо управління 
рухами у старшокласників, отриманих Б. Шереметом 
[9, 10] показали, що вища стадія формування рухової 
навички (яка характеризується функціональною еко-
номічністю та високою точністю рухів) досягається 
за рахунок її автоматизації як основної ознаки дина-
мічного стереотипу. Аналогічними механізмами ав-
томатизації навички щодо формування ОКД в учнів 
молодшого шкільного віку пояснюється й той факт, 
що тотальне сліпі здатні виконувати рухи з точністю, 
яка наближається до показників здорових дітей. Але, 
сам процес оволодіння точними рухами залишається 
більш специфічним і довготривалим, так як потребує 
постійної концентрації уваги, самоконтролю, значної 
кількості повторень, оцінно-контрольних дій.

Окрему категорію обстежених дітей становили 
учні, які мали залишковий зір. Такі учні орієнтува-
лись здебільшого на зоровий самоконтроль, і деякою 
мірою – на м’язовий. Тому, при оцінці нескладних 
просторових орієнтацій, вони демонстрували дещо 
більш високі показники. Однак, під час ускладнення 
зорового сприйняття (зав’язані очі), їхні показники в 
окремих завданнях були нижчими ніж у тотальне слі-
пих, що свідчить про недостатній рівень активності 
компенсаторних механізмів в умовах просторової орі-
єнтації.

Отже, результати констатувального етапу дослі-
дження дали змогу припустити, що вміння контр-
олювати точність рухів тотальне сліпими дітьми, а 
також дітьми із залишковим зором формуються за 
однаковими психомоторними закономірностями, що 
детерміновані складною структурою дефекту та рів-
нем сенсорного забезпечення їх рухової діяльності. 
Водночас мала місце якісна своєрідність, яка поляга-
ла в тому, що сліпі діти здійснювали ОКД за рахунок 
аналізу суглобної і м’язової рецепції, що вимагало від 
них цілеспрямованої активності і свідомості. Тоді, як 
ОКД у дітей із залишковим зором здійснювались пе-
реважно за участю пропріоцепторів. Здатність дітей 
цієї нозології до ОКД на основі аналізу тільки пропрі-
оцептивної чутливості формується більш повільними 
темпами, і без цілеспрямованої підготовки не досягає 
рівня ОКД за точністю рухів.

Досліджуючи рівень розвитку здібностей оціню-
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вати просторові, часові і силові параметри, ми також 
звернули увагу на темпи формування вміння дифе-
ренційовано і точно виконувати конкретні рухові дії 
(ходьба, стрибки, метання тощо), які включали всі 
три параметри що характеризують точність руху. Такі 
вміння мають корекційно-реабілітаційне та життєво 
важливе значення, а також складають зміст розділів 
програми з фізичної культури у всіх класах шкіл-
інтернатів для дітей з вадами зору. Ми передбачали, 
що при виконанні таких вправ ускладнення в розвитку 
ОКД за якістю рухів можуть відбитись на формуван-
ні соціально актуальних і життєво важливих рухових 
умінь і навичок, які є базовими в фізичній і соціальній 
реабілітації дітей цієї нозології.

Результатами дослідження було встановлено, що 
динаміка ОКД у сліпих школярів 7-8 років визна-
чається, насамперед, включенням у психомоторну 
структуру компенсаторних механізмів вищих пізна-
вальних процесів, тобто комплементарне пов’язана з 
морфофункціональними особливостями учнів, а та-
кож з темпами розвитку в них здатності аналізувати 
свої екзогенні й ендогенні сприйняття, що надходять 
від власного тіла. Ми припустили, що збільшення від-
сотку точності виконання рухів у молодшому шкіль-
ному віці пояснюється їх природною підвищеною 
психомоторною активністю, а також спроможністю 
засвоювати значну кількість нових рухів, пластичніс-
тю нервової системи, високим рівнем динамічності 
моторно-вісцеральних і вісцеро-моторних рефлексів.

Отже, основою для природного формування ОКД 
при виконанні точних рухів у просторі, часі й за сту-
пенем м’язових зусиль виступає здатність аналізатор-
них систем функціонувати комплексно (вдосконален-
ня функцій ЦНС, ефективність моторно-вісцеральних 
і вісцеро-моторних рефлексів, накопичений рухо-
вий досвід, розвиток вищих пізнавальних процесів). 
Низький рівень сенсорного забезпечення погіршує 
психомоторні умови і темпи формування ОКД, а та-
кож, уповільнюючи їх удосконалення, створю дефіцит 
рухів та обумовлює сенсорну і рухову депривацію слі-
пих дітей.

Складна структура дефекту, низький рівень сен-
сорної регуляції, відсутність або недостатність зо-
рового контролю при просторовому і смисловому 
аналізі рухів відбивається на збільшенні рухових по-
милок у 2,3 разів, при оцінці м’язових напружень – у 
3,1 разів у порівнянні зі здоровими дітьми. Отже, в 
процесі формування навичок точно оцінювати свої дії 
сліпі діти повинні використовувати сенсорні механіз-
ми дещо адаптовані до цього виду контролю. В осно-
ві цих механізмів реалізується інтеграція інформації 
на рівні збережених функцій аналізаторів (слухових, 
рухових, тактильних). Проте, забезпечення такого 
підходу мало ефективне лише на сенсорно-руховій 
основі. Сліпі діти повинні навчитись аналізувати свої 
дії за якістю їх виконання та порівнювати з еталоном. 
А це, вже вимагає включення до самооцінки прояву 
розумових процесів, моделювання рухових образів на 
інформаційному рівні, трансформації уявлень із ситу-
ативних умов корекційно-реабілітаційної діяльності 
дітей.

Аналіз стану рухової сфери дітей із залишковим 
зором дає можливість констатувати, що опора на за-
лишковий зір у комплементарному поєднанні із збе-
реженими функціями аналізаторів, надає оцінці рухів 
більш конструктивного характеру, а також створює 
оптимальні когнітивні і сенсорно-перцептивні умо-
ви для формування адекватних ОКД. Під впливом 
складної структури дефекту тотальне сліпі учні ма-
ють більш низькі показники ОКД в оцінці рухів, що 
пояснюється недостатнім психомоторним розвитком 
таких компенсаторних механізмів як:

• моделювання рухових дій на рівні інтеріориза-
ційного сприйняття корекційно-реабілітаційних за-
вдань, змісту рухових дій, що вивчаються та удоско-
налюються;

• зіставлення в свідомості уявлень про рухи, що 
виконуються;

• неможливість реалізації корегуючої зорової ін-
формації під час виконання рухових дій.

Здається важливим зазначити, що під час прове-
дення уроків фізичної культури, ігор на свіжому по-
вітрі, занять ЛФК не приділяється належної уваги 
значущості використання вербальних інструкцій при 
формуванні ОКД. Обсяг вправ, спрямованих на роз-
виток точності рухів, а також формування самокон-
тролю, дидактико-реабілітаційної мотивації в учнів з 
вадами зору, в розділах навчальної програми є необ-
ґрунтоване обмеженим.

Отже, в процесі дослідження встановлено, що 
для оптимізації роботи з фізичного виховання учнів 
з вадами зору слід більш інтенсивно використовува-
ти спеціально розроблені дидактичні методики та 
програми корекційного навчання. Інноваційні педа-
гогічні технології повинні передбачати, насамперед, 
формування у дітей знань, умінь і навичок оцінювати 
і контролювати свої рухи на основі аналізу власних 
вражень (одержаних від м’язів) та співвідносити їх 
з еталонним виконанням; розвиток уявлень, образів, 
переживань, самооцінки, задоволення, позитивного 
очікування і мотивації до корекційно-реабілітаційних 
досягнень, а також умов функціонування системи фі-
зичної і соціальної реабілітації дітей з вадами зору.

Під впливом експериментально розроблених ди-
дактичних чинників у дітей даної нозології відбулись 
виражені позитивні зміни також у показниках розвитку 
силових здібностей в середньому на 24,8%; швидкіс-
них (на 30,2%) і швидкісно-силових можливостей (на 
33,5%); просторової орієнтації (кутова точність рухів) 
– на 37,8%; точність м’язових усиль – на 47,5%; якість 
ситуативних дій – на 39,4%; формування дидактико-
реабілітаційної мотивації – на 69,3%.

Висновки.
1. Аналіз теоретичних та експериментальних 

даних дослідження дозволив сформулювати низку 
дидактичних концептів щодо розробки технологій 
ефективного використання вербальних інструкцій та 
оцінно-контрольних дій в фізичній і соціальній реабі-
літації дітей з вадами зору, які детермінують наступні 
організаційно-педагогічні умови:

• вербальні інструкції та ОКД повинні бути 
структурними компонентами когнітивної, аксіоло-
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гічної, праксіологічної, афективної і мотиваційно-
потребнісної сфери дітей означеної нозології;

• вербальні інструкції та ОКД повинні відобража-
ти сутність каузального типу корекційного процесу 
фізичної і соціальної реабілітації;

• ОКД у комплементарному поєднанні з вербаль-
ними інструкціями повинні виконувати організаційно-
управлінські функції (діагностичну, корекційну, 
управлінську, розвиваючу, стимулюючу, мотивуючу) 
щодо системи фізичної і соціальної реабілітації;

• корекційне спрямоване використання вербаль-
них інструкцій та ОКД повинно базуватись на ефек-
тивному розвитку збережених функцій аналізаторів, 
компенсаторних механізмів, сенсорно-перцептивної 
чутливості, аналітичних і синтетичних властивос-
тях свідомості, досконалості моторно-вісцеральної і 
вісцеро-моторної регуляції організму в умовах пси-
хомоторної діяльності, спрямованої на відновлення, 
корекцію і компенсацію порушених параметрів зору.

2. Проведене дослідження свідчить про необхід-
ність дидактичного індивідуальне орієнтованого добо-
ру засобів і методів формування вербальних інструк-
цій та ОКД для розвитку точності рухів у сліпих учнів 
1-4 класів, оскільки вони є основними пізнавально-
емоційними, а також біодинамічними факторами, на 
яких базується якість виконання фізичних вправ різної 
форми і змісту; ефективність формування каузального 
типу компенсаторних механізмів складної структури 
дефекту, психомоторного розвитку.

3. Ефективним фактором оптимізації якості корек-
ційного навчання руховим діям учнів з вадами зору 
слід вважати «резервний» розвиток сенсорного за-
безпечення, формування і реалізації точності рухів 
та ОКД, оскільки традиційні методи не в повній мірі 
відповідають своїм можливостям, структурі первин-
ного і вторинного дефекту, а також не забезпечують 
достатньої якості сформованості екзогенних й ендо-
генних механізмів сенсорного управління руховою ді-
яльністю.

4. Використання технологій вербальних інструк-
цій та ОКД у процесі формувального експерименту 
підтвердило наші припущення щодо ефективності ди-
дактичної сутності організаційно-педагогічних умов 
їх функціонування в системі фізичної і соціальної ре-
абілітації дітей з вадами зору.

Перспективами подальших розвідок у даному на-
прямі можуть бути дослідження, що спрямовані:

• на виявлення дидактичних і корекційних можли-
востей актуалізації та цілеспрямованого розвитку в 
дітей цієї нозології мовлення, а також розробка слов-

ника спеціальних термінів, вербальних інструкцій, 
методів самоконтролю, проблемних рухових ситуа-
цій, стендів для моделювання соціально актуальних 
рухових дій;

• на визначення можливостей застосування спеці-
альних засобів наочно-образної інформації, що роз-
раховані на дотикове сприйняття тотальне сліпими, а 
також на дотикове і зорове – сліпими дітьми із залиш-
ковим контурним зором;

• розробка спеціальних педагогічних техноло-
гій виховання у дітей ціннісних орієнтацій, а також 
дидактико-реабілітаційної мотивації щодо тривалої 
фізичної і соціальної реабілітації; формування по-
зитивної «Я»-концепції особистості, оптимістичних 
стратегій поведінки.
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Основные закономерности учебно-тренировочного 
процесса спортсмена

Деминский А.Ц.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
Основные закономерности учебно-
тренировочного процесса спортсмена. 
Учебно-тренировочный процесс вклю-
чается в себя три основных компонента: 
физическая, техническая и тактическая 
подготовленность. Развитие и совершен-
ствование данных компонентов форми-
рует мастерство спортсмена и его умение 
максимально концентрировать усилия в 
соревновательный период. Ведущая роль 
в тренировочном процессе принадлежит 
тренеру, который должен использовать 
методы педагогического воздействия на 
спортивную готовность и личность спор-
тсмена.  Для успешного построения спор-
тивной тренировки, также, необходимо 
учитывать и использовать принципы, спо-
собствующие оптимизации тренировоч-
ного процесса. 

Демінський О.Ц. Основні закономір-
ності учбово-тренувального проце-
су спортсмена. Учбово-тренувальний 
процес включає три основні компо-
ненти: фізична, технічна і тактична 
підготовленість. Розвиток і вдоско-
налення даних компонентів формує 
майстерність спортсмена і його уміння 
максимально концентрувати зусилля 
в період змагання. Провідна роль в 
тренувальному процесі належить тре-
нерові, який повинен використовувати 
методи педагогічної дії на спортивну го-
товність і особистість спортсмена.  Для 
успішної побудови спортивного трену-
вання, також, необхідно враховувати і 
використовувати принципи, сприяючі 
оптимізації тренувального процесу. 

Deminskiy A.T. Basic legalities of 
teaching-training process of sports-
man. A teaching-training process in-
cludes three basic components: physi-
cal, technical and tactical preparation. 
Development and perfection of these 
components is formed the sportsman 
skills and his ability to concentrate max-
imum in a competition period. A lead-
ing role in a training process belongs 
to the trainer which must utillize the 
methods of the pedagogical affecting 
on sporting readiness and personality 
of sportsman.  For the successful con-
struction of the sporting training, also, 
it is necessary to take into account and 
utillize principles, which promote the 
optimization of training process. 

Ключевые слова:
спортсмен, тренер, тренировка, тех-
ника, тактика, оптимизация, соревно-
вания.

спортсмен, тренер, тренування, тех-
ніка, тактика, оптимізація, змагання.

sportsman, trainer, training, technique, 
tactic, optimization, competitions.

Введение. 1

Тренировочный период спортивной деятельно-
сти, его успешное построение и выполнение основ-
ных задач зависят от четкого понимания тренером 
и спортсменом основных закономерностей учебно-
тренировочного процесса.

Данные закономерности являются общими для 
любого вида спорта и заключаются в грамотном вы-
полнении физической, технической и тактической 
подготовки спортсмена. Все три составляющие тре-
нировочного процесса должны найти свое отражение 
в занятиях, их соотношение должно быть гармонично 
в соответствии с выбранным видом спорта.

Учебно-тренировочный процесс подразумевает 
активное участие тренера в формировании личности 
спортсмена и его спортивного мастерства. Педагоги-
ческое воздействие является необходимым в ходе раз-
вития и совершенствования техники и тактики спор-
тсмена [2, 3, 5].

Данная работа связана с учебным планом подготов-
ки будущих тренеров в Донецком государственном ин-
ституте здоровья, физического воспитания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной статьи является изложение основ-

ных закономерностей учебно-тренировочного 
процесса.

Задачи:
Показать основные положения содержания фи-1) 
зической, технической и тактической подготовки 
спортсмена.
Проанализировать роль тренера в учебно-2) 
тренировочном процессе.
Рассмотреть основы оптимизации тренировочно-3) 
го процесса.
Результаты исследований.
Методическая организация тренировочного про-
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цесса подразумевает использование физической, 
технической и тактической подготовки спортсмена. 
Данные три составляющие процесса тренировки яв-
ляются неким универсальным механизмом развития 
физических и личностных качеств спортсмена.

Каждый вид спорта использует свои, специальные 
методы совершенствования спортивного мастерства.

Тем не менее, можно говорить и о неких общих 
методических принципах.     

Одним из них является совокупность тренировоч-
ных занятий, направленных на развитие общей фи-
зической подготовленности.

Физическое развитие спортсмена затрагивает 
активную физическую деятельность и рассматрива-
ется как единство общей и специальной физической 
подготовки. Физическое развитие начинается в дет-
ском возрасте и в «детском» спорте.

В детском спорте, где осуществляется приобще-
ние детей к занятиям физическими упражнениями, 
очень важно заложить фундамент двигательного по-
тенциала ребенка, вооружить его разнообразными 
двигательными умениями и навыками. Двигательный 
багаж в дальнейшем поможет ребенку эффективно и 
поступательно восходить по лестнице спортивного 
совершенствования, осваивать новые формы движе-
ний и преобразовывать ранее приобретенные [2, 4].

В младшем школьном возрасте необходимо укре-
пить здоровье детей,  содействовать общему физиче-
скому развитию и на этой основе воспитывать двига-
тельные качества и способности.

Учебно-тренировочный процесс в детском спор-
те строится с привлечением широкого арсенала 
средств, направленных не только на развитие дви-
гательных умений и навыков, но и на всестороннее 
физическое развитие, укрепление и совершенство-
вание здоровья [1].

Прежде чем перейти к вопросу о технической 
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и тактической подготовке спортсмена, необходи-
мо остановиться на таком вопросе, как начальная 
специализация.

На этапе начальной специализации, с одной сто-
роны, необходимо оптимальное соотношение средств 
по различным видам спортивной подготовки в году, а 
с другой — необходима концентрация их во времени 
на отдельных этапах учебно-тренировочного процес-
са по конкретным видам подготовки [2,3].

Этап начальной специализации характеризуется 
постепенным нарастанием все большей специали-
зированности в учебно-тренировочном процессе по 
отношению к конкретному виду спорта. Вводятся но-
вые разделы спортивной подготовки. Многообразие 
сторон подготовки требует оптимального соотноше-
ния средств с учетом значимости видов подготовки на 
данном этапе. Кроме того, педагогический опыт по-
казывает, что в детском возрасте лучшая обучаемость 
наблюдается в тех случаях, когда занятия по одному 
или двум видам подготовки концентрируются во вре-
мени на определенном этапе [6].

Концентрируя средства по одной или двум сторо-
нам подготовки, тренер и спортсмен добиваются кон-
кретных запланированных ближайших результатов. 
По другим сторонам спортивной подготовки прово-
дится работа поддерживающего характера, что позво-
ляет не утратить ранее достигнутое.

В дальнейшем состав средств меняется, большее 
время и внимание уделяется другим видам (виду) 
спортивной подготовки, а предыдущие переводятся 
в разряд вторичных, тех, которые поддерживают по-
лученный уровень.  Аналогичная работа проводит-
ся и по разделам общей и специальной физической 
подготовки.

Такой подход приемлем в работе с детьми и под-
ростками, поскольку мобилизует юных спортсменов 
на достижение ближайших конкретных целей, позво-
ляет ощутить плоды своей работы [2,4].

Техническая подготовка спортсмена, как дви-
гательный навык, формируется на базе поэтапного 
развития физических и двигательных качеств. Ис-
пользуемые специальные упражнения оказывают воз-
действие на мышечную систему спортсмена и форми-
руют умение концентрировать максимальные усилия 
в наиболее важных фазах технического действия. На-
сколько успешно будет выполнена техническая под-
готовка, определяется тем, насколько тренировочные 
упражнения, по своим параметрам,  соответствуют 
технике изучаемых действий [5].

В технической подготовке немалую роль игра-
ют нервная система и высшая нервная деятельности 
спортсмена. Двигательный навык, как некий услов-
ный рефлекс, более успешно формируется на основа-
нии уже имеющихся в мышечной памяти двигатель-
ных актов.

Повышению эффективности спортивной техни-
ке способствует целенаправленное воздействие на 
специальные группы мышц спортсмена. А процесс 
формирования технического мастерства становится 
более эффективным при использовании упражнений 
с узконаправленным действием на те группы мышц, 

которые принимают участие в освоении новых дви-
жений. Узконаправленные, специальные  упражнения 
должны включать точные элементы того движения, 
которое ляжет в основу тактической подготовки [6].

Тактическая подготовка спортсмена. Немало-
важную роль в данной подготовке играет правиль-
ный подбор специальных упражнений. Упражнения 
должны быть разнообразны и включать в себя ситуа-
ции приближенные к ситуациям в соревновательном 
процессе.

Специальные упражнения должны модифициро-
ваться для создания стрессовых соревновательных 
ситуаций. Стресс, новизна и элемент соревнований 
способствуют повышению активности спортсмена и 
его мотивации в выполнении упражнений [5].

Говоря о технической и тактической  подготовке, 
следует остановится и на таком виде упражнений, 
как идеомоторные упражнения. Идеомоторная под-
готовка основана на регулирующей функции пред-
ставления движений и заключается в использовании 
умственных действий, направленных на мысленное, 
обязательное совершенное выполнение технических 
приемов и тактических действий в борьбе. Идео-
моторные упражнения осуществляются в процессе 
учебно-тренировочных занятий и включаются в раз-
минку непосредственно перед соревновательными 
поединками [6].

Техническая и тактическая подготовка спортсме-
на направлена на успешное выполнение соревнова-
тельного процесса. К началу любого уровня соревно-
ваний происходит формирование спортивной формы, 
то есть такого состояния всего организма спортсме-
на, которое готово к проявлению всего спортивного 
мастерства. 

Состояние спортивной формы не может быть и 
не должно находиться на одном постоянном уровне. 
Спортивная форма должна приобретаться, поддер-
жаться на определенном уровне, в зависимости от 
длительности и значимости соревнований. Также, 
спортивная форма может частично утрачиваться.  
Всего различных состояний спортивной формы может 
быть до 8 – 10 в год. Следовательно, фазы развития 
спортивной формы должны распределяться во време-
ни. Спортивная форма приобретает свое наилучшее 
состояние к каждому соревнованию [6].

Невозможно улучшать тактическую подготовку 
без совершенствования личности самого спортсмена. 
Спортсмен должен точно представлять смысл каждо-
го упражнения и его роль в последующей соревно-
вательной деятельности. Необходимо сознательное 
участие спортсмена в планировании тренировок и в 
подборе специальных упражнений.

Учебно-тренировочный процесс  - это совокуп-
ность деятельности спортсмена и тренера. Форми-
рование спортивного мастерства включает в себя и 
формирование личности спортсмена, его моральных 
и волевых качеств. К средствам педагогического воз-
действия на деятельность спортсмена относятся и 
технические средства, направленные на оптимизацию 
процессов формирования и совершенствования дви-
гательных навыков. Значительная часть технических 
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средств применяется с целью обеспечить строго на-
правленное «прочувствование» движений в специаль-
но созданных условиях и способствовать формирова-
нию рациональных двигательных навыков [4].

Существует множество педагогических средств 
технической и тактической подготовки, используе-
мых тренером.

 Например:
показ тренером двигательных действий, пред-• 
ставляющих  собой предмет изучения и совер-
шенствования;
демонстрация наглядных аналогов, отображаю-• 
щих те или иные стороны действия и условия его 
выполнения;
демонстрация графических наглядных пособий • 
(рисунков, схем, фотографий) на которых элемен-
ты техники и общий способ выполнения действий 
иллюстрируются в статичном отображении;
предметно-модельная и макетная демонстрация • 
(демонстрация элементов техники физических 
упражнений с помощью муляжей-моделей чело-
веческого тела, демонстрация тактических ком-
бинаций и ситуаций, возникающих при выполне-
нии физических упражнений, на макете игровой 
площадки и т.д.);
видеодемонстрация (просмотр специальных • 
учебных кинофильмов и т.п.);
введение в обстановку действия наглядных ори-• 
ентиров (мячей на подвесках, флажков, мишеней, 
щитов с разметкой, разграничительных линий), 
которые указывают направление, амплитуду и 
форму траектории движений и точки приложения 
усилий;
применение сигнальных и предметных лидеров, • 
задающих темп и другие параметры движений.
Наглядность помогает сформировать предвари-

тельные представления о двигательных действиях, 
правилах и условиях их выполнения, уточнить и углу-
бить представления, полученные во время непосред-
ственных восприятий.

Таким образом, целевая подготовка спортсмена 
к каждому соревнованию, нацеливает тренера так 
строить свою работу, чтобы оптимально учитывать 
степень подготовленности спортсмена, календарь со-
ревнований и их значимость. Тренеру необходимо ис-
пользовать весь состав специализированных средств, 
обеспечивающих эффективность и качество соревно-
вательной деятельности [6].

Следует обратить внимание и на процессе опти-
мизации учебно-тренировочного процесса. Под опти-
мизацией учебно-тренировочного процесса следует 
понимать выбор и реализацию средств, методов и 
форм работы, которые позволят получить максималь-
но возможные, для конкретных условий, результаты 
спортсмена. 

Можно сказать, что оптимизация учебно-
тренировочного процесса и соревновательной дея-
тельности организуется на всестороннем учете за-
кономерностей, современных средств и методов, 
особенностей самой системы подготовки, ее внешних 
и внутренних условий и факторов с целью достиже-
ния наиболее эффективного (в пределах оптималь-
ного) функционирования учебно-тренировочного 
процесса.

Выводы: 
Физическая подготовленность спортсмена начи-1. 
нается в детском возрасте и направлена на общее 
физическое развитие ребенка, а также на развитие 
основных двигательных навыков. Техническая 
подготовка представляет собой совокупность 
занятий, направленных на четкое понимание и 
правильное выполнение движения. На основе 
физической и технической подготовленности 
формируется подготовленность тактическая, ко-
торая основана на умении использовать получен-
ные теоретические знания и практические уме-
ния в конкретных ситуациях соревновательного 
характера.
Роль тренера заключается в развития лично-2. 
сти спортсмена и в использовании в учебно-
тренировочном процессе педагогических методов 
формирования спортивного мастерства.
Основа оптимизации учебно-тренировочного про-3. 
цесса заключается в правильном подборе методов 
и средств достижения максимального результата 
спортсменом,  с учетом его индивидуальных и 
спортивных качеств.
Дальнейшая перспектива изучения данного вопро-

са заключается в более подробном изложении основ-
ных закономерностей учебно-воспитательного про-
цесса, а также в изучении роли личности спортсмена 
в его спортивной карьере.
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Підготовка дітей з обмеженими можливостями до навчання в 
загальноосвітній школі - крок до духовності та гуманізму

Долинний Ю.О.
Донбаська державна машинобудівна академія

Анотації:
Розглядається напрямок духо-
вності та гуманізму в педагогічній 
роботі з підготовки дітей, які мають 
обмежені можливості до навчання 
в загальноосвітній школі. Розкри-
вається провідна роль держави та 
педагогічного працівника в проце-
сі підготовки дитини з обмежени-
ми можливостями до навчання в 
загальноосвітній школі, духовний 
та гуманістичний напрямок такої 
роботи. Представлено низка по-
ложень гуманістичної педагогіки, 
які необхідно враховувати в про-
цесі навчання і виховання дітей. Їх 
застосування дозволяє виявити та 
розвити творчі здібності дитини, 
підготовити дитину до навчання в 
загальноосвітніх установах.

Долинный Ю.А. Подготовка детей с огра-
ниченными возможностями к обучению 
в общеобразовательной школе - шаг к 
духовности и гуманизму. Рассматривает-
ся направление духовности и гуманизма в 
педагогической работе по подготовке детей, 
которые имеют ограниченные возможности 
к обучению в общеобразовательной школе. 
Раскрывается ведущая роль государства 
и педагогического работника в процессе 
подготовки ребенка с ограниченными воз-
можностями к обучению в общеобразова-
тельной школе, духовное и гуманистическое 
направление такой работы. Представлено 
ряд положений гуманистической педагогики, 
которые необходимо учитывать в процессе 
обучения и воспитания детей. Их примене-
ние позволяет выявить и развить творческие 
способности ребенка, подготовить ребенка к 
обучению в общеобразовательных учрежде-
ниях.

Dolinnyj U.A. Preparation of children 
with the limited possibilities to tutor-
ing in a comprehensive school - a 
step to spirituality and humanism. The 
direction of spirituality and humanism in 
pedagogical operation on preparation 
of children with the limited possibilities 
to tutoring in a comprehensive school is 
considered. The leading part of the state 
and the pedagogical worker is uncovered 
during preparation of the child with the 
limited possibilities to tutoring in a com-
prehensive school, a spiritual and human-
istic direction of such operation. It is intro-
duced a line of provisions of humanistic 
pedagogics. They are necessary for tak-
ing into account during tutoring and edu-
cation of children. Their application allows 
to reveal and develop creative abilities of 
the child, to prepare the child for tutoring 
in general educational establishments.

Ключові слова:
діти, обмежені можливості, осві-
та, духовність, гуманізм, вихо-
вання. 

дети, ограниченные возможности, образо-
вание, духовность, гуманизм, воспитание.

children, limited possibilities, education, 
spirituality, humanism, education.

 

Вступ.1

В останні роки значно зростає кількість дітей з осо-
бливими потребами, які у продовж всього життя потре-
бують соціальної та державної допомоги. За даними 
ЮНЕСКО, ще у 1977 році на земній кулі визначалось 
біля 450 млн. людей, що мають психофізичні вади в 
розвитку. У 1983 році цей показник значно збільшився 
до 514 млн. та на початку третього тисячоліття набли-
зився до 680 млн. За статистикою Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я, кожна десята дитина з’являється 
на світ із значними фізичними або інтелектуальними 
відхиленнями. Такі діти, як і діти які не маю відхилень 
у розвитку повинні мати змогу йти по шляху самовиз-
начення та самовдосконалення, а їхнє соціальне життя 
повинно оптимально наближатися до життя повноцін-
ної людини. Для досягнення цієї мети особливу увагу 
слід приділяти дітям з особливими потребами саме до-
шкільного віку, адже допомога в ранньому дитинстві 
здатна вирішити значну долю проблем, які неможливо 
буде розв’язати пізніше. 

Велике значення у подальший освіті та соціалі-
зації дитини з обмеженими можливостями набуває 
підготовка таких дітей до навчання, отримання ними 
середньої та вищої освіти. Особливо це стосується 
коли йдеться мова про підготовку дитини з обмеже-
ними можливостями до навчання в загальноосвітній 
школі. Такий напрямок педагогічної роботи на сучас-
ному етапі розвитку нашої країни має актуальний, 
духовний та гуманний напрямок саме тому, що діти з 
обмеженими можливостями у більшості своєму, отри-
мують середню освіту в спеціалізованих установах та 
інтернатах закритого типу. Але такий досвід педаго-
гічної роботи, не завжди ефективно впливає на май-
бутню життєздатність дитини з вадами в розвитку у 
сучасному середовищі, на успішну адаптацію її у сус-
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пільстві. Міжнародна і вітчизняна практика свідчать, 
що на зміну ізольованому від суспільства вихованню 
дітей з обмеженими можливостями повинно прийти 
інтегроване в загальноосвітньому просторі навчання 
та виховання [7, 9, 13]. 

Для організації та впровадження у навчальний 
процес дитячих закладів роботи в напрямку підготов-
ки дітей з обмеженими можливостями до навчання в 
загальноосвітній школі Державна політика України 
веде постійні перебудови в галузі навчального проце-
су. Одним із кроком духовності та гуманізму держави 
по відношенню до дітей з вадами виступає напрямок 
впровадження у практику навчального процесу ін-
клюзивного виховання таких дітей в загальноосвіт-
ньому просторі. 

Гуманне та духовне ставлення держави по відно-
шенню до дітей з обмеженими можливостями постій-
но втілюється в її законодавчій базі, фінансовій під-
тримці, педагогічній та медичній допомозі [3-5].

Питанню інтегрованого навчання та виховання 
дітей з обмеженими можливостями приділяли ува-
гу численні фахівці в галузі соціальної, корекційної, 
спеціальної педагогіки, дефектології: Л. Аксьонова, 
В. Бондар, Є. Бондаренко, М. Веденіна, М. Власова, 
О. Глоба, В. Григоренко, П. Горностай, М. Єфіменко, 
І. Звєрєва, Г. Іващенко, Г. Коберник, Є. Кожевнікова, 
М. Козленко, Г. Лактіонова, В. Лапшин, В. Липа, Г. 
Мерсіянова, М. Певзнер, Б. Пузанов, М. Сіньов, О. 
Усанов, Л. Чістовіч.

Велика кількість робіт присвячена реабілітації ді-
тей з обмеженими можливостями в спеціальних за-
кладах (Л. Алексєєва, Г. Герцен, Т. Зикова, Г. Іващен-
ко, Д. Комсов, О. Лобенко, В. Ляшенко, О. Панов, М. 
Плоткін, Б. Шапіро та ін.).

Сучасні автори приділяють велику увагу духовнос-
ті та гуманізму, розкривають гуманістичний напрямок 
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педагогічної роботи фахівців усіх напрямків сучасної 
педагогіки, що стосується роботи з дітьми, що мають 
обмежені можливості в розвитку [7, 8, 10, 12].

Філософську концепцію гуманізму, ідеї духовного 
та гуманістичного виховання в своїх численних ро-
ботах розглядали такі науковці, як Ш. Амонашвілі, Г. 
Батищева, Е. Бондаревска, Б. Бітінас, В. Володько, К. 
Гавріловец, Б. Гершунский, Е. Петрушкова та ін [1, 6, 
13].

Основний орієнтир духовності та гуманізму дер-
жавної політики України стосовно дітей з обмежени-
ми можливостями відтворюється у прийнятті указів і 
законів, постанов і положень Верховної ради і Кабіне-
ту Міністрів України, які спрямовані на всебічний за-
хист дитини та дитини з обмеженими можливостями 
(Декларация о правах инвалидов, Закон України ,,Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 
та дітям - інвалідам”, Закон України ,,Про основи со-
ціальної захищеності інвалідів в Україні”, 3акон Укра-
їни ,,Про психіатричну допомогу”).

Однак, незважаючи на такий широкий спектр до-
сліджень у галузі педагогічних наук, державних за-
конопроектів залишається не досконалою проблема 
підготовки дітей дошкільного віку з обмеженими 
можливостями до навчання в загальноосвітній школі, 
відсутні вітчизняні методичні розробки, які дозволи-
ли б надавати допомогу дітям з вадами в розвитку до-
шкільного віку та їх сім’ям, починаючи одразу ж після 
виявлення патології за місцем проживання без відри-
ву цієї дитини від сім’ї.

Робота виконана за планом НДР Донбаської дер-
жавної машинобудівної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: 
1). Розкрити напрямок духовності та гуманізму 

держави та педагогічного працівника в роботі, яка 
стосується підготовки дітей з обмеженими можливос-
тями до навчання в загальноосвітній школі. 

2). Аргументувати провідну діяльність держави і 
педагога в напрямку підготовки дітей з обмеженими 
можливостями до навчання. 

 Завдання дослідження: 
- проаналізувати спеціальну літературу, яка сто-

сується напрямку духовності та гуманізму держави 
та освіти в роботі по підготовки дітей з обмеженими 
можливостями до навчання в загальноосвітній школі;

 – розробити ряд гуманістичних положень, які не-
обхідно враховувати в процесі навчання і виховання 
дітей з обмеженими можливостями. 

Методи дослідження: - теоретичний аналіз літера-
турних джерел.

Результати дослідження.
Проблема дітей з обмеженими можливостями все 

більше і більше привертає увагу держави і суспіль-
ства. Це пов’язано в першу чергу з тим, що показник 
інвалідності на Україні має стійку тенденцію до зрос-
тання. Особливе значення при такій тенденції має на-
прямок по підготовки дітей з обмеженими можливос-
тями до навчання в загальноосвітній школі. 

Саме цьому напрямку особливе значення приділяє 
держава та суспільство України. Це відтворюється, як 
на політичному, законодавчому, економічному, медич-

ному та на освітньому рівнях:
1). Утворення міжвідомчої комісії з питань охоро-

ни дитинства при Верховній раді.
2). Утворення державного комітету молодіжної по-

літики, спорту та туризму, міністерство освіти та на-
уки України при Кабінеті Міністерств.

3). Удосконалення нормативно-правової база за-
хисту дитинства (прийняття понад 100 указів та за-
конів Президента, постанов та положень Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів України, спрямованих на 
всебічний захист дитини з обмеженими можливостя-
ми – у педагогічному, медичному, правовому, політич-
ному, економічному, екологічному рівнях [3-5]. 

Перш за все, такий напрямок держави передбачає 
доступність високоякісної середньої та вищої осві-
ти; впровадження системи державної підтримки для 
отримання вищої та середньої спеціальної освіти, на-
явності всебічного розвитку духовності, повноцінно-
го життя дитини з обмеженими можливостями.

Особисту увагу питанню підготовки дітей з обме-
женими можливостями до навчання в загальноосвіт-
ній школі на Україні почали приділяти після отриман-
ня Україною статусу незалежної держави (1991 рік). 
Україна, як незалежна і демократична держава, рати-
фікувала прийняті на міжнародному рівні такі доку-
менти, як ,,Конвенція ООН про права дитини”, ,,Стан-
дартні правила забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів”. Актуальність та необхідність соціально-
правового забезпечення рівних можливостей для дітей 
з обмеженими можливостями їх потреб підтверджені 
Законом України ,,Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”. Згідно цього закону дитина з об-
меженими можливостями, має отримати індивідуаль-
ну реабілітаційну програму.

Цей період відмічається особистими змінами у 
відношенні до утворення та удосконалення нових за-
конів про права дитини, про охорону дитинства, про 
розвиток освіти в Україні, Закони України про до-
шкільне навчання .

Закон України ,,Про освіту” (1991р.) наголошує, що 
,,Освіта в Україні ґрунтується на засадах духовності, 
гуманізму, демократії, національної свідомості, вза-
ємоповаги між націями і народами”, й закріплено кон-
ституційним правом кожного громадянина України 
на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних 
закладах, без будь-яких обмежень. При чому Кабінет 
Міністрів України забезпечує: доступність високо-
якісної середньої та вищої освіти для всіх категорій 
населення; впровадження системи державної під-
тримки для отримання вищої та середньої спеціальної 
освіти; створення та розвиток національної науково-
дослідної та освітньої мережі, що забезпечує взаємо-
дію науково-освітніх установ України і Європи.

Посилаючись на базовий документ Організації 
Об’єднаних Націй спрямованого на захист та права 
дітей на державному рівні розробляються та ствер-
джуються національна програма „Діти України”, 
стверджується Закон України „Про охорону дитин-
ства”, у 1994 році виходить „Концепція національно-
го виховання”, у 1996 році Україна прийняла власну 
національну програму „Діти України”.

У складному комплексі проблем суспільного роз-
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витку України, як незалежної держави, стрижневим 
напрямком виступає демократизація і гуманізація всіх 
сфер життя і діяльності громадян обмеженими мож-
ливостями. Проте якщо демократичні перетворення 
поступово здобувають стійкий необоротний характер, 
то стан гуманізації, правового і соціального захисту, 
збереження здоров’я, всебічного і гармонійного роз-
витку дітей з обмеженими можливостями відстає.

Велике значення в напрямку духовності та гуманіз-
му приділяють увагу педагоги, психологи, філософи, 
які працюють з дітьми маючих обмежені можливос-
ті. Вчені-педагоги наголошують на тому, що дитина 
з обмеженими можливостями при навчанні в загаль-
ноосвітній школі постійно повинна відчувати себе в 
атмосфері любові і доброзичливості. 

Всі педагогічні працівники ведуть дуже важку що-
денну роботу по вихованню дітей і підлітків з обмеже-
ними можливостями у різних освітніх установа. Вся 
робота педагогів направлена на те, щоб діти з вадами 
в розвитку ще в ранньому віці могли максимально роз-
винути свої природні здібності без відриву від сім’ї і 
в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегру-
ватися у сучасне середовище (В. Бондар, Г. Герцен, З. 
Горинова, Н. Заверико, О. Калижнюк, А. Капська, В. 
Ляшенко, А. Маллер, Г. Онтонюк) [7, 9, 11].

 Гуманізм педагогічної роботи виступає як світо-
гляд, основними принципами якого є любов та тур-
бота про дітей, повага людської гідності. В процесі 
розвитку гуманістичної педагогіки закладено ряд по-
ложень, які необхідно враховувати в процесі навчання 
і виховання дітей маючих обмежені можливості: 

- створення освітньо-виховного середовища, спря-
мованого на розвиток активності дітей з обмеженими 
можливостями щодо підготовки до навчання в загаль-
ноосвітній школі;

 - створення емоційно стимулюючої середи кон-
структивних міжособистісних відносин у класі в про-
цесі навчання та виховання; 

 - впровадження освітніх програм, які максималь-
но розвивають потенціал та творчі здібності дітей ма-
ючих обмежені можливості;

 - на основі впровадженої програми підготовки 
дитини з обмеженими можливостями до навчання в 
загальноосвітній школі організувати та здійснити за-
ходи щодо психолого-педагогічного супроводу цих 
дітей та членів їх сімей скоординованими зусиллями 
спеціалістів (психологів, дефектологів, інструкторів 
ЛФК, соціальних працівників);

 - заохочення ініціативи дітей з обмеженими мож-
ливостями у навчально-виховному процесі; 

 - спільне обговорення учителем та дітьми проблем 
пізнавального процесу і способів його оцінки; 

 - педагогічна робота повинна ґрунтуватися на 
комплексному, особистісно-орієнтованому підході 
щодо надання соціальної, психологічної, педагогіч-
ної, медичної допомоги дітям з обмеженими можли-
востями та юридичної допомоги батькам таких дітей 
і членам їх сімей;

Такий ряд положень гуманістичної педагогіки, який 
необхідно враховувати в процесі навчання і виховання 
дітей маючих обмежені можливості дозволяє викорис-
товувати різні форми навчальної роботи, виявити та 
розвити творчі здібності такої дитини, підготовити ди-
тину з вадами в розвитку до навчання в загальноосвіт-
ніх установах, а в подальшому при можливості отрима-
ти середню та вищу загальноосвітню освіту.

Висновки. 
Дитина з обмеженими можливостями, це особлива 

людина із своїми поглядами, своїми бажаннями, своїм 
самопочуттям людської гідності. Діти з обмеженими 
можливостями, які не маю відхилень у психічному 
розвитку, повинні отримувати повноцінну загальну 
освіту, а їхнє соціальне життя повинне оптимально 
наближатися до життя повноцінної людини. Саме та-
кому гуманному напрямку придає перевагу державна 
політика України та Міністерство освіти. 

Завдяки гуманному та духовному напрямку дер-
жавної політики України у продовж 18 років незалеж-
ності впроваджується у життя базова доктрина Ор-
ганізації Об’єднаних Націй спрямованої на захист та 
права дітей, їхньої соціальної інтеграції у сучасному 
середовищі. 

Розглянутий напрямок роботи держави та осві-
ти потребує постійного удосконалення законодавчої 
бази та шкільної програми. Така політика спонукає 
педагогів-новаторів до створення та впровадження 
найбільш результативних програм підготовки та роз-
витку дітей дошкільного вику з обмеженими можли-
востями до навчання в загальноосвітніх установах.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем підготовки дітей з 
обмеженими можливостями до навчання в загально-
освітній школі.
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Загальноосвітній предмет „Армспорт” в умовах профільного 
навчання у рамках базового загальноосвітнього предмету  

„Фізична культура”
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розкривається актуальність впро-
вадження загальноосвітнього 
предмету „Армспорт” в навчаль-
ний процес у рамках базового 
предмету „Фізична культура”. 
Представлена загальна тенден-
ція розвитку неолімпійських ви-
дів спорту. Подаються прізвища 
майстрів спорту України, чемпіо-
нів Європи та Світу, українських 
провідних та заслужених трене-
рів. Представлено результати до-
слідження щодо зацікавленості 
учнів старшої школи таким видом 
спорту як армспорт в умовах про-
фільного навчання.

Драгнев Ю. В. Общеобразовательный 
предмет „Армспорт” в условиях про-
фильного обучения в рамках базово-
го общеобразовательного предмету  
„Физическая культура”. Раскрывается 
актуальность внедрения общеобразова-
тельного предмету „Армспорт” в учебный 
процесс в рамках базового предмету „Фи-
зическая культура”. Представлена общая 
тенденция развития неолимпийских ви-
дов спорта. Подаются фамилии мастеров 
спорта Украины, чемпионов Европы и 
Мира, украинских ведущих и заслуженных 
тренеров. Представлены результаты ис-
следования заинтересованности учеников 
старшей школы армспортом в условиях 
профильного обучения.

Dragnev Y.V. General not specialized sub-
ject “Armsport” in conditions of profi le 
training within the framework of base 
general not specialized subject “Physi-
cal culture”. The urgency of introduction 
general educational to subject “ Armsport “ 
in educational process is opened within the 
framework of base to a subject “Physical 
culture “. The general tendency of develop-
ment of not Olympic kinds of sports is pre-
sented. In the article is single out surnames 
of masters of sports of Ukraine, champions 
of Europe and the World, the Ukrainian lead-
ing and deserved trainers fi le. Results of 
research of interest of pupils of the senior 
school armsport in conditions of profi le train-
ing are presented.

Ключові слова:
армспорт, профільне навчання, 
базовий загальноосвітній пред-
мет.

армспорт, профильное обучение, базовый 
общеобразовательный предмет.

аrmsport, type teaching, base general not 
specialized subject.

Вступ.1

Державною програмою розвитку фізичної культу-
ри і спорту на 2007–2011 роки в Україні передбачено 
введення до переліку предметів для державної під-
сумкової атестації у 9, 11 (12) класах загальноосвітніх 
навчальних закладів предмет „Фізичне виховання” за 
вибором. На цій підставі вчителям фізичної культу-
ри, реалізовуючи концепцію профільного навчання в 
старшій загальноосвітній школі, можна до переліку 
видів спорту за вибором для 10–12 класів включити 
армспорт. Варто сказати, що одним із завдань держав-
ної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2007–2011 роки в Україні [2] є забезпечення розвитку 
олімпійських, параолімпійських та неолімпійських 
видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-
юнацького, резервного спорту, спорту вищих досяг-
нень тощо. Це свідчить про те, що неолімпійські види 
спорту, до яких відноситься і армспорт, будуть мати 
підтримку у розвитку на державному рівні. 

Як зазначено в Концепції профільного навчання у 
старшій школі „метою профільного навчання є забез-
печення можливостей для рівного доступу учнівської 
молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та 
початкової допрофесійної підготовки, неперервної 
освіти впродовж усього життя, виховання особистос-
ті, здатної до самореалізації, професійного зростан-
ня й мобільності в умовах реформування сучасного 
суспільства... Профільні загальноосвітні предмети 
реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретно-
го профілю (суспільно-гуманітарний, природничо-
математичний, технологічний, художньо-естетичний, 
спортивний)”[6]. Також в ній наголошується, що роз-
виток європейського освітнього простору об’єктивно 
вимагає від української школи адекватної реакції на 
процеси реформування загальної середньої школи, 
тому тенденцією розвитку старшої профільної школи 
© Драгнєв Ю.В., 2009

є її орієнтація на широку диференціацію, варіатив-
ність, багатопрофільність. 

У нашому випадку базовим загальноосвітнім 
предметом виступає фізична культура, а профільним 
загальноосвітнім предметом ми пропонуємо арм-
спорт, методологічною осно вою якого є особистісно 
орієнтовний підхід, диференціація та індивідуалізація 
навчання.

Означена проблема характеризується низкою су-
перечностей: між масовим залученням учнівської мо-
лоді до занять армспортом та відсутністю профільної 
підготовки старшокласників в загальноосвітній школі 
з армспорту; між наявністю різноманітних методик 
занять армспортом та відсутністю затвердженої МОН 
України програми курсу за вибором „Армспорт” для 
загальноосвітної школи в умовах профільного навчан-
ня; між спортивним попитом щодо розвитку армспор-
ту в Україні та відсутністю перепідготовки вчителів 
фізичної культури під час курсів підвищення кваліфі-
кації, які б навчали старшокласників армспорту. 

Проблемі профілізації армспорту в загальноосвіт-
ній школі в нашій державі  не приділяє ніхто уваги. 
Це пов’язано з тим, що армспорт є достатньо молодим 
видом спортивних змагань, і, в основному, його розви-
ток відбувається стихійно, або у ВНЗ із студентської 
молоддю. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показує, що таке дослідження виконується уперше на 
підставі концепції профільного навчання старшоклас-
ників. Проблемами навчально-тренувального проце-
су з армспорту, функціональними станами армспор-
тсменів у процесі тренування займаються такі вчені 
як: М. Галашко, П. Живора, М. Кочіна, В. Петренко, 
А. Рахматов [1; 3; 6; 8].

Для впровадження профільного загальноосвітньо-
го предмету „Армспорт” у рамках базового загально-
освітнього предмету  „Фізична культура”  у збірнику 
курсів за вибором за результатами олімпіади з фізич-
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ного виховання було надруковано навчальну програ-
му, яка розроблена на підставі концепції профільного 
навчання в старшій загальноосвітній школі, Закону 
України „Про загальну середню освіту”, постанови 
Кабінету Міністрів України „Про перехід загально-
освітніх навчальних закладів на новий зміст, структу-
ру і 12-річний термін навчання”. Вона ґрунтується на 
основних положеннях Концепції загальної середньої 
освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію 
Національної доктрини розвитку освіти. Метою на-
вчальної програми курсу за вибором „Армспорт” є 
формування цілісної системи теоретичних і методич-
них знань з армспорту у старшокласників; практичних 
умінь і навичок проведення СРВ; надавання допомоги 
вчителю фізичної культури в організації навчально-
тренувального процесу з армспорту [7]. 

Стаття виконана в руслі комплексної теми кафедри 
теорії і методики фізичного виховання Інституту фі-
зичного виховання і спорту Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка „Теорія і методи-
ка профільного навчання старшокласників за спортив-
ним напрямком в умовах безперервної освіти”.

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

ноосвітній предмет – „Армспорт” в умовах профіль-
ного навчання у рамках базового загальноосвітнього 
предмету  „Фізична культура” та подати результати 
проведеного дослідження щодо зацікавленості учнів 
старшої школи таким видом спорту як армспорт в 
умовах профільного навчання.

Результати дослідження. 
Загальна тенденція розвитку неолімпійських видів 

спорту ставить багато вимог до відповідності олімпій-
ському руху. Сьогодні у всіх державах світу потужно 
розвивається такий вид спортивних змагань, як арм-
спорт. Лідерами у цьому виді спорту є Україна, Росія, 
США та інші держави. Про це свідчить те, що про-
відними фахівцями підготовлено десятки майстрів 
спорту, чемпіонів Європи та Світу з армспорту. Зма-
гання проводяться за правилами Всесвітньої федерації 
армспорту (WAF), президентом якої є Фред Рой. Він 
спрямовує офіційну діяльність федерації на вступ до 
Олімпійської родини. Також з’являються професійні 
ліги. Президент PAL І. Мазуренко багато зробив для 
популяризації армспорту в Європі та світі. У нашій 
державі світову популяризацію армспорту здійснює 
А. Шарков, президент Кримської федерації армспорту, 
та представник PAL в Україні О. Свиридов. До провід-
них сучасних армспортсменів Європи й Світу слід від-
нести серед чоловіків, таких як: брати Бабаєви, Рустам 
і Руслан (UKR), Джон Брзенк (USA), Дмитро Безкоро-
вайний (UKR), Олексій Воєвода (RUS), Ян Германус 
(SVK), брати Золоєви, Хаджимурат і Спартак (RUS), 
Тарас Івакін (UKR), Артем Клименко (RUS), Дмитро 
Кочієв (RUS), Арсен Лілієв (RUS), Іван Лук’янчук 
(UKR), Іон Онческу (ROM), Олексій Семеренко (UKR), 
Енжин Терзи (TUR), Сергій Токарєв (UKR), Андрій 
Пушкар (UKR), Фарід Узманов (UZB), Роман Ценде-
ліані (RUS) та ін.; серед жінок: Надія Анікіна (UKR), 
Сніжана Бабаєва (UKR), Ірина Гладка (RUS), Вікторія 
Ілюшина (UKR), Тетяна Істоміна (RUS), Ірина Карцева 

(RUS), Катерина Ларіна (RUS), Ірина Макєєва (RUS), 
Яна Оніщенко (UKR), Олена Скорік (UKR), Наталія 
Трускалова (UKR) та ін. 

У різні роки розвитку армспорту в Україні провід-
ними армспортсменами безперечно були серед чоло-
віків: Рустам і Руслан Бабаєви, О. Баландін, Д. Без-
коровайний, М. Бондар, В. Голіков, В. Івакін, Т. Івакін, 
С. Іванов, Є. Літовцев, В. Михайлюк, М. Морозов, 
О. Некрасенко, Д. Ніконов, Є. Пруднік, М. Рудаков, 
Є. Павленко, О. Семеренко, Е. Сердюк, В. Смаглюк, 
Є. Солощенко, А. Тайнов, Андрій і Сергій Токареви, 
Н. Тюмєнєв, Г. Хубіашвілі, А. Шарков, Д. Шустік та 
ін; серед жінок: Н. Анікіна, О. Лешукова, Я. Оніщен-
ко, О. Скорік, Н. Трускалова та ін. 

У 90-х роках ХХ століття В. Івакін приділяв вели-
ку увагу розвитку цього виду спорту в Луганській об-
ласті. Ним було організовано змагання міжнародного 
рівня – міжнародний турнір „Луганський Байбак”. Ес-
тафетну палицю у розвитку армспорту на Луганщині 
перейняв президент Луганської федерації армспорту 
С. Гадаєв, підготувавши значну кількість спортсменів 
кваліфікації КМС, МС, МСМК, ЗМС. Луганська об-
ласть подарувала сучасному армспорту багато яскра-
вих спортсменів різних років, серед чоловіків: М. Аба-
лов, Є. Антіпін, В. Бабич, Б. Бініашвілі, М. Бондар, 
І. Вельховський, Є. Вербицький, С. Гадаєв, П. Гада-
єв, А. Генджаєв, В. Голіков, О. Демчук, А. Дьовгуть, 
Ю. Драгнєв, А. Іващенко, І. Ізман, О. Картишкін, 
І. Ковтун, М. Крецу, І. Кузмін, Т. Кузьменко, С. Кулік, 
С. Левенець, С. Лігус, Д. Лисенков, С. Лисянський, 
С. Макрушин, В. Михайлюк, М. Морозов, С. Моро-
зов, І. Морозович, Г. Мінашвілі, О. Мішура, О. Не-
красенко, О. Олексієв, С. Паша, С. Роженко, В. Саф-
ронов, О. Свиридов; Є. Солощенко, А. Степаненко, 
О. Тарануха, Р. Харковський, С. Хлусов, О. Шейко та 
ін.; серед жінок: Н. Анікіна, Я. Оніщенко, О. Скорік, 
Н. Скорік, О. Стародуб, К. Трет’яченко та ін. 

В Україні розвитку армспорту на різних рівнях 
приділяють велику увагу дуже багато провідних та за-
служених тренерів нашої держави, до яких відносять-
ся: С. Гадаєв, М. Галашко, О. Галашко, О. Демчук, 
Ю. Драгнєв, В. Петренко, О. Петренко, Г. Хубіашвілі 
та багато інших. Треба зазначити, що у сучасному 
світі спорту відбувається постійне вдосконалення 
технічної, фізичної, тактичної, психологічної, 
теоретичної підготовок тощо. Швидко створюються 
і поширюються різноманітні фармакологічні засоби 
відновлення організму спортсменів. Спорт стає все 
більш професійним. Армспорт відноситься до досить 
молодих видів спорту. Але це не дає підстави вважати 
його нецікавим видом спортивних змагань. Завдяки 
заняттям з армспорту удосконалюється здатність 
миттєво мислити під час проведення переможного 
двобою, формується спортивно-бойовий дух, 
тренується уважність та воля до перемоги. Але для 
того, щоб мати успіх саме в армспорті, необхідно 
мати не лише відмінну фізичну, психологічну, 
тактичну чи технічну підготовленості, а й необхідні 
спеціальні знання. Спеціальні знання і свідоме 
відношення спортсменів до навчально-тренувального 
процесу потрібні обов’язково. Вони є запорукою 
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успішного виступу на змаганнях найвищого рівня. 
Армспортсменам необхідно мати добре уявлення про 
систему спортивної підготовки та розуміти, з чого 
вона складається і як здійснюється. Їм потрібно знати 
методи й засоби сучасного тренування в армспорті, 
ясно уявляти собі, які використовувати спеціальні і 
загальні фізичні вправи, як розподіляти їх в одному 
занятті, а також у мікроциклах, мезоциклах та 
макроциклах. Для оволодіння спеціальними знаннями 
необхідно постійно підвищувати рівень теоретичної 
підготовленості, а саме читати навчальну, навчально-
методичну й спортивну літературу.

У Законі України „Про фізичну культуру і спорт” 
зазначено, що основними завданнями фізичної куль-
тури і спорту є постійне підвищення рівня здоров’я, 
фізичного та духовного розвитку населення тощо [4]. 
Це також відображено у Цільовій комплексній програ-
мі „Фізичне виховання – здоров’я нації”, у якій осно-
вним завданням є сприяння духовному і фізичному 
розвитку молоді [9]. Саме на вирішення цих завдань 
спрямовано розвиток та популяризацію армспорту, 
який є високоефективним засобом підвищення рівня 
здоров’я учнівської молоді України, завдяки доступ-
ності та видовищності. 

Нами було проведено дослідження щодо зацікав-
леності учнів таким видом спорту як армспорт, ви-
користовуючи діагностичні методи: анкетування та 
бесіду. В анкетуванні брали участь учні 10-11 класів 
двох шкіл м. Луганська: ЗОШ №14 та ЗОШ №12. За-
галом 42 юнаки та 12 дівчат. От же на питання „Чи 
знаєте Ви, що є такий вид спорту, як армспорт?” 90% 
учнів відповіли „Ні”, 4 %  – „Так” та 6% „Не знаю”. Це 
свідчить про те, що популяризація армспорту серед 
учнів ЗОШ дуже мала і потребує значної уваги. Та-
кож однозначні відповіді були щодо наявності у школі 
секції з армспорту: 92% учнів – „Ні”, 0 %  – „Так” та 
8% „Не знаю”. 

Виходячи з даних анкетування більшість учнів (76 
%) хотіли би, щоб у їх школі була секція з армспор-
ту і лише 10% відповіли „Ні”, мотивуючи тим, що 
можна отримати травму руки. 14% не могли відпові-
сти на це питання. Виходячи з того, що армспорт є 
видом спортивних змагань, і відноситься до неолім-
пійських видів спорту, 84% учнів не брали участь у 
змаганнях з армспорту, 6 %  брали участь, маючи на 
увазі конкурси у рамках шкільних змагань та 10% від-
повіли „Не знаю”. Дуже велика кількість учнів (78 %) 
мають бажання займатися армспортом і лише 5% „Ні” 
за рахунок відсутності інтересу, і 17% учнів не могли 
відповісти на це питання. Однозначними відповідями 
на питання „Чи потрібно хлопцю (чоловіку) вміти бо-
ротися на руках?” відповіли 94 %  – „Так”, 2% відпо-
віли „Ні”, та 4% „Не знаю”. Показовим є те, що серед 
дівчат була чи мала зацікавленість займатися таким 
видом спорту. 

Важливою умовою здійснення навчального про-
цесу з армспорту також є дотримання дидактичних 
принципів навчання: свідомості та активності; на-
очності; доступності та індивідуалізації; систематич-
ності та послідовності; міцності та науковості. Творче 
використання на уроках з армспорту цих дидактичних 

принципів вимагає від учителів фізичної культури 
застосування адекватних методів навчання, у тому 
числі активних та інтерактивних, це вимагає від учи-
телів фізичної культури та майбутніх тренерів, які 
будуть використовувати за вибором школярів такий 
вид спорту як армспорт, ретельного ознайомлення з 
теоретико-методичними знаннями та практичними 
вміннями. Але вирішальною умовою впровадження 
загальноосвітнього предмету „Армспорт” є комп-
лексне розв’язання питань, пов’язаних з фінансо-
вим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-
правовим і організаційним забезпеченням.

Висновки. 
Результати проведеного дослідження щодо заці-

кавленості учнів старшої школи таким видом спорту 
як армспорт в умовах профільного навчання свідчать 
про те, що у старшокласників є бажання займатися 
армспортом у рамках базового предмету „Фізична 
культура”.  Треба сказати, що основною формою орга-
нізації навчального процесу в загальноосвітньому на-
вчальному закладі є урок. Саме на уроках з армспорту 
вчителями фізичної культури повинні здійснюватися 
міжпредметні зв’язки з анатомією і фізіологією люди-
ни, теорією і методикою фізичного виховання, теорі-
єю і методикою спортивного тренування тощо. 

Головними вимогами до сучасного уроку з арм-
спорту є: 

а) диференційований підхід до учнів у навчально-
му процесі з урахуванням стану їхнього здоров’я, рів-
ня фізичного розвитку, рухової підготовленості; 

б) забезпечення вирішення освітніх, виховних, 
оздоровчих та розвивальних завдань. 

Проведене дослідження щодо зацікавленості учнів 
старшої школи таким видом спорту як армспорт в умо-
вах профільного навчання надає підстави стверджува-
ти, що його впровадження є доцільним і логічним. У 
перспективі планується подати та детально розгляну-
ти форми організації занять з армспорту у загально-
освітній школі в умовах профільного навчання.
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Аннотации:
Выявлены значимые информативные и 
оцениваемые  параметры успешности. 
Установлены взаимосвязи выбранного 
критерия успешности и модельных па-
раметров, обеспечивающих эффектив-
ность соревновательной деятельности. 
В качестве критерия успешности вы-
ступления на соревнованиях  предло-
жено считать место, занятое борцом. 
Установлено, что период делится на 
два интервала времени. В каждом из 
периодов поведение борцов в схватке 
принципиально отличается. В первой 
части периода противники находятся 
в одинаковых условиях. Во второй  - 
один борец выигрывает, а второй пыта-
ется «отыграться».

Євстігнеєва І.В., Латишев М.В., Ла-
тишев С.В., Гаврилін В.А. Модельні 
параметри змагальної діяльності 
борців. Виявлено значимі інформатив-
ні й оцінювані  параметри успішності. 
Установлено взаємозв'язки обраного 
критерію успішності й модельних пара-
метрів, що забезпечують ефективність 
змагальної діяльності. Як критерій 
успішності виступу на змаганнях  за-
пропоновано вважати місце, зайняте 
борцем. Установлено, що період ді-
литься на два інтервали часу. У кож-
ному з періодів поводження борців у 
сутичці принципово відрізняється. У 
першій частині періоду супротивники 
перебувають в однакових умовах. У 
другий  - один борець виграє, а другий 
намагається «відігратися».

Evstegneeva I.V., Latyshev N.V., Laty-
shev S.V., Gavrilin V.А. Models param-
eters of competition activity wrestlers. 
Signifi cant informative and valued param-
eters of success are revealed. Correla-
tions of elected test of success and the 
model parameters providing effi ciency 
of competitive activity are installed. In 
the capacity of test of success of perfor-
mance at competitions it is offered to con-
sider a place occupied by the fi ghter. It is 
installed, that the period is divided on two 
slice of times. In each of periods the con-
duct of fi ghters in fi ght basic differs. In the 
fi rst part of a period opponents are found 
in equal conditions. In the second - one 
fi ghter benefi ts, and the second attempts 
“to recoup”.

Ключевые слова:
модель, соревнования, борьба, успеш-
ность. 

модель, змагання, боротьба, успіш-
ність.

model, competitions, wrestling, success.

 

Введение. 1

Переход на правила соревнований 2005 года повлек 
за собой  принципиальные изменения в самой систе-
ме соревновательной деятельности (СД), в характере, 
темпе и стиле ведения противоборства. Это, безуслов-
но, потребовало адекватных изменений и в системе 
подготовки спортсменов различной квалификации. 
Однако, к настоящему времени еще не разработана 
единая методика анализа СД единоборцев и, как след-
ствие, нет унифицированной методики оценки уровня 
подготовленности спортсмена по показателям СД. 

Соревновательный результат  борца на конкретно 
выбранных соревнованиях (в баллах) часто зависит 
от многих случайных факторов (жеребьевки, специ-
фики и субъективности судейства, условий и места 
проведения соревнований и пр.), искажающих оцен-
ку подготовленности.  Для составления плана подго-
товки борца тренеру  очень важно иметь некоторую 
модель успешной соревновательной деятельности, по 
отношению к которой можно оценивать уровень СД 
конкретного борца, сильные и слабые стороны его 
подготовленности.   Такая модель самого высокого 
уровня может быть разработана на основе анализа СД 
борцов-олимпийцев [1-3, 7, 8]. 

Предложенный методический подход [4 - 6] может 
быть использован для выявления параметров и по-
строения модели успешной СД разного уровня. Это 
позволяет далее выявить ее резервные возможности 
и пути совершенствования тренировочного процесса. 
Таким образом, анализ СД и построение ее модели яв-
ляются ведущим этапом исследования. Он определяет 
организацию, методику и всю систему последующей 
подготовки спортсмена. Актуальность разработки мо-
дели СД обусловлена также современными требова-
© Евстигнеева И.В., Латышев Н.В., Латышев С.В., Гаврилин 
В.А., 2009

ниями правильного и своевременного выбора индиви-
дуального соревновательного стиля [3 - 6]. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить значимые информатив-

ные и количественно оцениваемые характеристики 
СД борцов высокой квалификации, которые опреде-
ляют  успешность их выступлений; продолжить си-
стематизацию параметров, необходимых для моде-
лирования СД. 

Методика исследования. В работе использова-
ны методы математической статистики и сравнения. 
Все борцы были разделены на две группы в зависи-
мости от результата выступления на соревнованиях. 
В первую группу вошли борцы, которые заняли при-
зовые места, т.е. успешно выступили на соревнова-
ния. Вторую  группу составили борцы, которые не 
заняли призовых мест (остальные). Предполагается, 
что они выступили менее успешно, так как имели не 
достаточный уровень подготовленности. Ранее нами 
был выполнен детальный анализ соревновательной 
деятельности борцов вольного стилю двух крупней-
ших соревнований - чемпионат Европы в Тампере и 
Игр Олимпиады в Пекине 2008 г. Они практически 
полностью отражали требования новых правил со-
ревнований и позволили выполнить сравнительный 
анализ многих характеристикам СД:  активность, ре-
зультативная активность, надежность атаки и зашиты, 
отношение атак к защитам, общее время борьбы, вре-
мя борьбы в партере и стойке отдельно, время борь-
бы при счете 0:0, а также структура ТТД в стойке и 
партере и др.

Результаты исследований.
Критерием эффективности СД в борьбе является, 
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как правило, соревновательный  результат (конечный 
эффект СД). Выигрывает тот из соперников, кто на-
брал большую сумму баллов или добился чистой 
победы. Критерием успешности выступления на со-
ревнованиях, является место, занятое борцом. Чем 
выше место занял борец, тем успешнее он выступил. 
В данной работе мы условно допускаем, что успеш-
ными являются те борцы, которые заняли призовые 
места и, наоборот, не успешными - остальные борцы. 
К  характеристикам соревновательной деятельности, 
определяющим  успешность выступления  на сорев-
нованиях относятся следующие.

Активность – показатель, характеризующий ре-
шительность борца, его способность и намерения 
действовать, используя все возможности атаки, за-
щиты и контрприемы; она определяется отношением 
количества тех или иных  реальных атак ко времени, в 
течение которого они выполнены:      

А = КВД / t, где
КВД - количество реальных атак; t – время, в те-

чение которого выполнены эти действия. На ОИ этот 
показатель у призеров выше на 11%, на ЧЕ на 24% в 
целом на соревнованиях.  

Активность результативная - количество баллов, 
выигранных за единицу времени или за схватку (мо-
жет быть усреднено по всем схваткам). Вычисляется:

АРез = КБ / t, где
КБ - количества выигранных баллов; t – время, в 

течение которого были выиграны  эти баллы. 
Результативная активность является надежно из-

меряемым показателем соревновательной деятельно-
сти; она в значительной мере определяет успешность 
выступления. Данный показатель у борцов призеров 
на Играх Олимпиады в Пекине 2008 года составил 
примерно 1,0 балл/мин (у не призеров в среднем 0,6 
- 0,7 балл/мин), за период 1,9 балла, за схватку 4,3 
балла (у остальных борцов за период – 1,1 балла, за 
схватку – 2,5 балла).

Надежность соревновательной деятельности 
спортсмена – это комплексное внутреннее свойство 
спортсмена, которое позволяет стабильно и эффектив-
но выступать на ответственных соревнованиях в тече-
ние определенного времени; это степень эффектив-
ности комплексного проявления всех возможностей 
(стратегических, технико-тактических, физических, 
психологических и пр.) спортсмена; количественно 
определяется вероятностью безотказной соревнова-
тельной деятельности в заданных условиях. Надеж-
ность (Н) - это статистически вероятный  показатель 
качества деятельности борца, который вычисляется 
как отношение количества оцененных судьями дей-
ствий к их общему количеству (включая неудавшиеся 
попытки). При анализе СД  выделяют надежность ата-
ки и надежность защиты.  Надежность атаки (НА) 
вычисляется как отношение количества оцененных 
судьями ТТД (приемов, КП) к общему количеству ре-
альных атак (РА):  

НА = КП / РА.
Так, надежность атаки борцов-призеров на Олим-

пиаде в Пекине на 32% выше, чем у не призеров; и на 
25% выше - на чемпионате Европы 2008 года.

Надежность защиты (НЗ) вычисляется как от-

ношение количества отраженных реальных атак (От-
рРА) к общему количеству реальных атак (ОбщРА) 
соперника:  

НЗ = ОтрРА / ОбщРА
Аналогично, надежность защиты призеров на 

Олимпиаде на 24 % выше, и на 30 % на чемпионате 
Европы, чем у борцов, не занявших призовых мест. 

Технико-тактическая и психологическая под-
готовленность – это важнейшие самостоятельные ха-
рактеристики успешности борца. Однако необходимо 
отметить, что активность и надежность в значительной 
мере обеспечиваются именно технико-тактической и 
психологической подготовленностью, а количествен-
ная их оценка очень затруднена. Для определения 
технико-тактической подготовленности вводятся по-
нятия  вариативности действий и качества борьбы.

Так, техника призеров (на Олимпиаде в Пекине) 
несколько разнообразнее,  вариативность выше: в 
стойке они меньше выполняют переводов - 54% всех 
действий в стойке, а остальных борцы - 57%; вы-
талкивания составляют 20 % всех ТТД у призеров, у 
остальных борцов - 23 %; количество бросков больше 
– 12 %, у остальных лишь 9 %; контрприемы 10 % и 11 
%, сваливания 5% и 1% соответственно. Эти отличия 
не сильно существенны, так как выполняются в целом 
одни и те же приемы и более 70% всех ТТД составля-
ют переводы и выталкивания, как для призеров, так и 
для остальных борцов. В целом же, это указывает на 
одинаково высокий класс борьбы всех олимпийцев. 

Качество борьбы (КБ) можно оценить как отно-
шение количества выигранных баллов (ВБ) к количе-
ству проведенных приемов (КП):

КБ = ВБ / КП.
Призеры в среднем зарабатывают за одно ТТД 1,4 

балла, остальные борцы 1,3 балла. Следовательно, 
данная характеристика не является вполне информа-
тивной для оценки успешности выступлений борцов 
на крупных соревнованиях, где противники имеют 
близкий уровень подготовленности. Она в большей 
мере показывает класс борьбы и зрелищность сорев-
нований в целом.

Для оценки психологической подготовленности 
и стиля ведения схватки вводится понятие напори-
стости. Напористость (Н) – эмоционально-волевая 
способность характера и духа борца стойко перено-
сить все трудности противоборства в течение схватки 
(производная мотивации). Ее можно оценить как от-
ношение количества активных атакующих действий к 
количеству защитных действий:

Н= ОбщРА / ОтрРА.
Данный показатель на 32 % больше у призеров 

Олимпиады в Пекине и на 54% у призеров чемпио-
ната Европы. Качественный анализ крупнейших  со-
ревнований показывает, что призеры психологиче-
ски настроены на более жесткую бескомпромиссную 
борьбу и подготовлены сделать тактически грамотный 
«рывок» к победе в течение всей схватки, поэтому на-
пористость является сегодня важнейшим психологи-
ческим качеством борца и требует проведения допол-
нительных углубленных исследований. 

Временные показатели соревновательной дея-
тельности в сравнении характеризуют тенденции 
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развития борьбы, класс соревнования и уровень под-
готовленности борцов, а также особенности темпа и 
интенсивности схватки. К таким показателям  отно-
сятся: средняя продолжительность схватки, средняя 
продолжительность периода, время борьбы в парте-
ре и стойке, а также время борьбы при счете 0:0 для 
борцов различного уровня подготовленности и пр. 
Отличия этих показателей для призеров и остальных 
борцов на обоих соревнованиях не превышают 10 % 
(в большинстве случаев 5-7%). 

Нами не выявлены достоверные временные зако-
номерности различий призеров и остальных борцов. 
Из чего следует, что  вычисления временных характе-
ристик для выделенных нами групп в отдельности не-
информативно; необходимо их измерять в целом для 
всех борцов и искать другие принципы разделения 
борцов по группам, например, по весовым группам.  

Очень важным в каждом периоде является момент 
первого результативного ТТД, оно делит условно пе-
риод на две части. Первая часть, при которой борцы 
находятся в равных условиях при счете 0:0. Вторая 
часть, после первого оцененного ТТД, один борец 
имеет преимущество над другим. Значимость и ин-
формативность такого  разделения подтверждается 
результатами анализа соревновательной деятельности 
обоих соревнований. Характеристики соревнователь-
ной деятельности, которые определяют успешность 
выступления, существенно отличаются в первой и 
второй части периода (см. табл.1). 

Из данных таблицы видно, что наиболее суще-
ственно изменяются такие показатели как активность 
и напористость до и после первого оцененного ТТД. У 
призеров они падают, а у остальных борцов, наоборот, 
возрастают.

Надежность атаки возрастает как у призеров,  так 
и у не призеров, но у призеров более существенно. 
Надежность защиты почти стабильна у призеров, а 
у остальных борцов падает, после первой оценки в 
периоде. 

Выводы
1. Для моделирования соревновательной деятель-

ности в качестве критерия успешности выступления 
на соревнованиях  предложено считать место, занятое 
борцом (дополнительно можно использовать сорев-
новательный результат в баллах). На основе данного 
критерия выявлены основные характеристики со-
ревновательной деятельности, которые определяют 
успешность выступления на соревнования высокого 
уровня. Данными характеристиками являются актив-
ность, результативная активность, надежность атаки, 
надежность защиты и напористость. 

2. Временные характеристики, разнообразие тех-
ники и качество борьбы не являются информативны-

ми показателями успешность выступления борцов на 
соревнованиях высокого уровня: они мало отличают-
ся  для призеров и остальных  борцов соревнований.  

3. Надежно установлено, что период делится на 
два интервала времени, в каждом из которых поведе-
ние борцов в схватке принципиально отличается. В 
первой части периода противники находятся в одина-
ковых условиях, а во второй  - один борец выигрывает, 
а второй пытается «отыграться», но это удается только 
в 14 % периодов на Играх Олимпиады и в 12 % перио-
дах на чемпионате Европы. Основные характеристи-
ки соревновательной деятельности, определяющие 
успешность выступления, существенно отличаются в 
первой и второй части периода. До принятия новых 
правил соревнований в 2005 году эта особенность  
была гораздо менее выражена.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем соревно-
вательной деятельности борцов.
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Таблица 1
Основные характеристики соревновательной деятельности для призеров и остальных, полученные для пер-
вой части (1) периода (т.е. при счете 0:0) и второй части (2) периода, т.е. после первого оцененного ТТД

Характеристики  борца
Активность Надежн. атаки Надежн. защиты Напористость

1 2 1 2 1 2 1 2
Призеры 1,5 0,9 42 51 73 72 1,67 0,81
Остальные 0,9 1,1 33 36 60 56 0,80 1,01
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Применение метода педагогических ситуаций в воспитании 
нравственно-волевых качеств спортсменов-студентов

Заколодная Е.Е.
Белорусский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Личность студента характеризуется 
уже сложившимся мировоззрением, 
относительно устойчивыми морально-
волевыми качествами. В то же время, 
уровень гражданской зрелости не всег-
да отвечает требованиям современно-
сти. Все это выдвигает задачу исполь-
зования средств физической культуры 
и спорта с целью формирования и нрав-
ственного сознания, и нравственного 
поведения, их коррекции и утвержде-
ния в процессе педагогической работы 
вечных человеческих ценностей. На 
занятиях со студентами общие мето-
ды воспитания (убеждения, стимули-
рования, воспитывающих ситуаций) в 
органичном сочетании со средствами 
физической культуры и спорта могут 
быть эффективными в восстановлении 
традиций духовности, нравственности, 
здорового образа жизни.

Заколодна Є.Є. Застосування ме-
тоду педагогічних ситуацій у вихо-
ванні морально-вольових якостей 
спортсменів-студентів. Особистість 
студента характеризується вже сфор-
мованим світоглядом, відносно стійки-
ми морально-вольовими якостями. У 
той же час, рівень цивільної зрілості не 
завжди відповідає вимогам сучасності. 
Все це висуває завдання використання 
засобів фізичної культури і спорту з ме-
тою формування  моральної свідомості 
і морального поводження, їхньої корек-
ції та твердження в процесі педагогічної 
роботи вічних людських цінностей. На 
заняттях зі студентами загальні методи 
виховання (переконання, стимулюван-
ня, виховних ситуацій) в органічному 
сполученні із засобами фізичної куль-
тури і спорту можуть бути ефективними 
у відновленні традицій духовності, мо-
ральності, здорового способу життя.

Zakholodnaya Y.Y. Application of 
method of pedagogical situations for 
the development of moral and volition-
al qualities of students-athletes. The 
personality of a student is characterized 
by the existing world outlook, relatively 
stable moral and volitional qualities. At 
the same time the level of civic maturity 
does not always correspond to the mod-
ern demands. That is why the idea to use 
physical culture and sport as a means of 
developing moral consciousness, moral 
behaviour, their correction and strength-
ening during pedagogical activities be-
comes more urdent. While teaching stu-
dents the general methods of education 
(persuading, Stimulating, creating educa-
tive situations) together with the means of 
physical culture and sport can be effective 
ways to restore the traditional spirituality, 
morality and healthy lifestyle. 

Ключевые слова:
воспитание, воля, ситуация, студен-
ты, спортсмены, преподаватель, 
тренер.

виховання, воля, ситуація, студенти, 
спортсмени, викладач, тренер.

development, values, situation, students, 
athletes, lecturer, coach.

 

Введение. 1

Физическая культура и спорт, как никакая другая 
сфера культуры, содержит наибольший потенциал 
воспроизводства личности как целостности, в един-
стве телесного и духовного. В реальной практике 
учебных заведений как идеальные показатели фи-
зического развития в настоящее время все еще рас-
сматриваются физические качества и двигательные 
умения, и в меньшей степени затрагивается духовная 
сфера человека, что не вполне оправданно с позиции 
целостного подхода к человеку, его психосоматиче-
ского и социокультурного единства.

Существует ряд профессий, где объектом деятель-
ности является человек, его духовный внутренний 
мир, в связи с чем, общество в праве предъявлять по-
вышенные моральные требования к субъектам этой 
деятельности - педагогам.

Часто спортивные педагоги, стремящиеся сфор-
мировать нравственные убеждения у своих учеников, 
судят о результатах этой работы по добросовестному 
выполнению ими учебно-тренировочных заданий, 
успешному выступлению в соревнованиях, а значит, 
смешивают нравственные и прагматические аспекты 
спорта. Вследствие этого спортсмены порой присваи-
вают себе статус исключительности, требуют к себе 
повышенного внимания, считают, что для них не су-
ществует норм и правил. В конечном итоге они тратят 
больше сил на самоутверждение, чем на спортивную 
подготовку, что негативно отражается на их результа-
тах в спорте.

Cпорт является составной частью педагогиче-
ской системы общества, включающей воспитание и 
обучение в семье, школе, сфере профессиональной 
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подготовки и т.п. Следовательно, задачи воспитания 
спортсменов не могут быть ограничены только до-
стижением высоких спортивных результатов, но и 
направлены на решение проблем нравственного пове-
дения и отношений в коллективе. Задачи воспитания 
спортсменов отражены не только в научных трудах 
теоретиков спортивной деятельности, но и известных 
тренеров, которые подчеркивают решающую роль 
тренера в воспитании спортсмена [1].

В современных условиях тренер общается со спор-
тсменами 6-8 часов ежедневно и его поведение, куль-
тура речи, оценивания, стиль руководства спортивным 
коллективом оказывает большое, если не решающее 
влияние на формирование личности воспитанника. 
Тренер-главная фигура современного спорта. Извест-
ный специалист по волейболу В.А.Платонов высказал 
мысль о том, что тренер в игровых командных видах 
спорта и в индивидуальных спортивных дисципли-
нах - это разные профессии. В индивидуальных видах 
спорта наставник руководствуется в основном «се-
мейной» педагогикой, когда он и ученик составляют 
маленькую спортивную семью. А в командных видах 
спорта он должен уметь использовать воспитываю-
щее влияние коллектива команды на личность каждо-
го спортсмена.

Современный спорт часто выступает как конфликт-
ный вид деятельности. Он характеризуется постоян-
ным ростом тренировочных нагрузок, увеличением 
количества международных соревнований, а также 
возрастающей профессионализацией и коммерциали-
зацией. Эти тенденции предъявляют дополнительные 
требования к подготовке спортсменов различных ви-
дов спорта. Конфликтная ситуация как разновидность 
педагогических ситуаций является закономерностью 
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и при определенных условиях средством, методом и 
результатом воспитательного процесса [2, 3].

М.М. Ященко считает, что если педагог воспиты-
вает в своих учениках принципиальность, честность, 
требовательность к себе и другим, чуткость и другие 
нравственные качества, то на каком-то этапе его ра-
боты, столкнувшись в жизни с беспринципностью, 
приспособленчеством, ложью и другими отрицатель-
ными проявлениями, воспитанники не пройдут мимо. 
Они обязательно вступят с носителями этих качеств 
в конфликт, выявив тем самым уровень своего нрав-
ственного развития и эффективность работы своего 
воспитателя. Конфликтная ситуация является инди-
катором нравственной воспитанности личности, рас-
крывает ее для внешнего психолого-педагогического 
наблюдения. процесса [2].

Умение конструктивно разрешать конфликт, ис-
пользовать случайно возникающие и специально соз-
даваемые конфликтные (педагогические) ситуации в 
решении воспитательных задач - важное качество в 
профессионально-педагогической подготовке специа-
листа по физической культуре и спорту, способствую-
щее повышению уровня его педагогического мастер-
ства и общей культуры личности.

Как известно, нравственные качества, являются 
следствием волевых усилий воспитанника в какой-
либо деятельности. Важным средством воспита-
ния воли спортсмена является создание в учебно-
тренировочном процессе дополнительных трудностей, 
с помощью которых главным образом и воспитывают-
ся волевые качества спортсменов [4-6].

Создание таких трудностей некоторые авторы рас-
сматривают как педагогические ситуации. В то же 
время при создании таких трудностей, необходимо 
формировать высоконравственные мотивы действий. 
Указаний на то, как формировать эти мотивы, в лите-
ратуре почти нет [7].

Например, в учебно-тренировочном процессе по 
баскетболу А.Я. Гомельский предлагал включать та-
кие дополнительные трудности на тренировке, как: 
катание на водных лыжах, прыжки на батуте, похо-
ды в горы с элементами риска; превышение трени-
ровочных нагрузок над соревновательными; повы-
шение интенсивности без снижения объема работы; 
нападение в отдельные моменты игры только через 
определенного игрока; подбор партнера, оказываю-
щего упорное сопротивление; использование игры в 
гандбол, и др. [1].

Г.И. Кутков указал следующие приемы, с помощью 
которых создаются «трудности»: увеличение объема 
и интенсивности тренировочных нагрузок при вы-
полнении упражнений в стадии усталости; игра двух 
защитников против трех нападающих; игра с сильной 
командой или старшей по возрасту и др. [8].

В. Аненьков отметил такие «трудности», как на-
ращивание нагрузок по мере наступления утомления; 
включение спортсменов, физически слабо подготов-
ленных в группу более сильных; проведение спаррин-
гов с командами старшего возраста [9].

Однако в работах указанных авторов ничего не го-
ворится о нравственных аспектах поведения игроков 

в представленных ситуациях.
А.В.Родионов дает общие рекомендации по мето-

дике воспитания волевых качеств в соответствии со 
спецификой спортивных игр: широко использовать 
соревновательные упражнения, любой результат со-
ревнований желательно отмечать (победителей, даже 
как-то премировать, а проигравших - штрафовать); 
строго требовать соблюдения техники при прогресси-
рующем утомлении или намеренно жестком сопротив-
лении условного соперника; использовать различные 
гандикапы; действовать в условиях более трудных, 
чем в соревнованиях (на ограниченной площадке, с 
препятствиями, при жестком лимите времени); мо-
делировать наиболее сложные условия соревнований 
(например: команде объявляется, что до конца игры 
осталось тридцать секунд и она проигрывает очко); 
проводить тренировочные занятия в условиях утом-
ления с отягощениями; ставить тактические задачи, 
требующие предельной мобилизации интеллектуаль-
ных и физических сил; предлагать спортсмену роль 
лидера, даже если она ему не свойственна [10].

Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых 
ситуаций, авторы не анализируют возможные нрав-
ственные (или безнравственные) последствия, хотя 
каждая ситуация может иметь как положительный, 
так и отрицательный эффект. Что касается штрафов за 
проигрыш, с воспитательной точки зрения - это вряд 
ли целесообразно. В настоящее время, эта мера воз-
действия используется достаточно часто, хотя по при-
знанию самих тренеров она малоэффективна.

Работа выполнена по плану НИР Белорусского го-
сударственного университета физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в изучении воз-

можности применения метода педагогических си-
туаций в развитии нравственно-волевых качеств у 
студентов-спортсменов на учебных занятиях.

Результаты исследований.
Наиболее полно вопрос о воспитывающем влия-

нии ситуаций на примере баскетбола разработал 
Ю.Ю. Палайма. Его работы, главным образом, посвя-
щены развитию инициативности, самостоятельности 
и решительности баскетболистов [11].

Большое внимание, которое уделяется воспиты-
вающим ситуациям как методу нравственного воспи-
тания в педагогической литературе, свидетельствует 
о необходимости специального исследования возмож-
ности применения этого метода в различных видах 
спортивной деятельности.

В рассмотренных исследованиях предприняты 
лишь некоторые попытки использования предна-
меренных педагогических ситуаций в спортивной 
деятельности. Как правило, предлагаемые ситуации 
направлены на решение задач волевого воспитания 
спортсменов [7].

Некоторые исследования показали, как свойства 
личности, сформировавшиеся в рамках выполнения 
ее профессионально-функциональной роли, стано-
вятся чертами характера и начинают проявляться во 
всех других сферах жизнедеятельности данной лич-
ности [12].
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Личность студента-спортсмена характеризуется 
уже сложившимся мировоззрением, определившими-
ся взглядами, убеждениями, относительно устойчи-
выми морально-волевыми качествами. Тренировка, 
по своей сути представляет собой трудовую деятель-
ность, а потому воспитывает волю и способность к 
концентрации усилий, а соревновательная деятель-
ность предоставляет возможность самоутверждения 
личности. Однако, спортсмены за период активного 
участия в соревнованиях привыкают ориентироваться 
только на победу, превосходство над другими, на свою 
уникальность, неповторимость, исключительность, то 
есть на самих себя. Это важно для побед в спорте, но в 
профессионально-педагогической деятельности часто 
не позволяет студентам-спортсменам стать хорошими 
специалистами, так как педагогу в первую очередь 
нужно ориентироваться на других (своих воспитан-
ников) [13-14].

Исключить акцентированное внимание спортсме-
нов, будущих педагогов сферы спорта на себе, своих 
проблемах и переживаниях помогает моделирование 
педагогических ситуаций на учебных занятиях, пред-
полагающих направленность на других людей.

В исследованиях И.А.Соловцовой представле-
ны пять типов воспитывающих ситуаций: ситуации 
«встречи с прекрасным», ситуации «встречи с траги-
ческим», ситуации «встречи с необычным», ситуации 
«выбора» и ситуации «сопротивления негативному» 
[15].

На занятиях по дисциплине «Педагогика» мы ана-
лизировали жизненные ситуации, представленные 
студентами Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры, которые так же соответ-
ствовали пяти типами. Кратко остановимся на каждом 
типе ситуаций.

Лучше всего знакомы педагогам, и лучше всего 
разработаны ситуации «встречи с прекрасным». Одна-
ко в качестве объекта, с которым происходит встреча, 
рассматривается чаще всего произведение искусства, 
хотя можно любоваться природой, миром человече-
ских поступков и отношений.

К сожалению, вследствие коммерциализации и 
профессионализации спорта высших достижений, в 
борьбе за первенство иногда приходится наблюдать 
проявление негативных эмоций спортсменов по отно-
шению к соперникам, судьям, и даже по отношению к 
игрокам своей команды, тренеру. Поэтому на заняти-
ях особое внимание уделялось красоте человеческих 
поступков. Студенты предложили обсудить поведение 
гимнаста А.Немова на Олимпийских играх 2004 года 
в Афинах, когда Алексею пришлось успокоить возму-
щенных болельщиков всего мира (после выставлен-
ных ему судьями несправедливо низких оценок) для 
того, чтобы дать возможность выступить своему со-
пернику. Красоту такого поступка студенты оценили 
по достоинству.

Ситуации «встречи с трагическим». Для полноцен-
ного духовного воспитания недостаточно ситуаций, в 
которых переживания человека имеют исключительно 
позитивную, радостную, мажорную эмоциональную 
окраску. Важно понять очищающую роль страдания, 

оказания помощи человеку в ситуации страдания как 
своего долга и как способа самосовершенствования. 
Одна из задач ситуаций «встречи с трагическим» за-
ключается в становлении способности за внешней 
неприглядностью страданий видеть душу человека, 
переносящего страдание с достоинством, либо видеть 
красоту поступков тех, кто помогает страдающему че-
ловеку.

В ходе обсуждения страданий, которые сопрово-
ждают человека на жизненном пути, студенты сде-
лали выводы, что в жизни бывают ситуации гораздо 
более трагические, чем несбывшиеся надежды на за-
воевание медали: смерть молодых спортсменов, поте-
ря здоровья, инвалидность, рождение неполноценных 
детей у принимавших допинг спортсменов и др.

Содержанием ситуаций «встречи с необычным», 
может быть использование парадоксальных высказы-
ваний. Например, воспитанникам предлагаются сна-
чала привычные и понятные, четко ориентированные 
на нравственные нормы высказывания, а затем - вы-
сказывания, противоположные им по содержанию. 
Например, сначала анализируются пословицы о до-
бре, где добро однозначно предстает как ценность: 
«Доброе дело два века живет», «Добрая слава лучше 
мягкого пирога» и т.п., а затем - необычные с точки 
зрения ценностей и нравственных ориентиров по-
словицы: «Не делай добра - не получишь зла», «До-
брая слава за печкой сидит, а худая по свету бежит» 
и т.п. Важно, чтобы спортсмены уяснили противоре-
чивость, неоднозначность влияния соперничества, со-
ревновательной деятельности, составляющих «ядро», 
специфическую основу спорта на процессы формиро-
вания свойств личности. Современный спорт, харак-
теризующийся миллионными гонорарами за победы и 
допинговыми скандалами, может быть как средством 
самосовершенствования, так и саморазрушения.

Особую роль в духовном воспитании играют си-
туации «выбора» - специально создаваемые педа-
гогом или возникающие спонтанно, но сознательно 
используемые в целях духовного воспитания. Со-
вершая выбор, человек избирает и реализует одну из 
этих возможностей, отказываясь тем самым от всех 
остальных.

Педагогу обязательно следует использовать спон-
танно возникающие ситуации выбора, однако нет 
необходимости ждать, когда возникнет подходящая 
ситуация. В спортивной деятельности таких ситуа-
ций много: часто перед спортсменом стоит дилемма 
- помочь сопернику в сложной ситуации или исполь-
зовать его затруднения в своих целях; поехать на меж-
дународные соревнования, пользуясь расположением 
руководства или отказаться, объясняя неготовность 
показать достойный результат и. т. д. Если выбор со-
вершается осознанно, то субъект выбора принимает 
на себя ответственность не только за последствия сво-
его выбора, но и за факт отказа от нереализованных 
возможностей.

Для того, чтобы совершить выбор между нрав-
ственным и безнравственным поступком, важно осо-
знавать последствия своего поступка. Не следует 
списывать ответственность за совершенное на об-
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стоятельства, поскольку в одних и тех же жизненных 
ситуациях люди ведут себя по-разному в зависимости 
от своей нравственной позиции.

Ситуации «сопротивления негативному». В педа-
гогике разрабатывалось главным образом учение об 
активном противодействии влияниям социальной сре-
ды: преодолении внешних негативных обстоятельств 
жизни, борьбе с безнравственным, анти-культурным 
поведением окружающих людей.

В спортивной деятельности создаются благопри-
ятные возможности для воспитания нравственных 
качеств личности. Однако эти возможности не всегда 
в полной мере реализуются тренерами из-за отсут-
ствия ясной цели в воспитательной работе со спор-
тсменами. 

Иногда спортсмены, тренеры, судьи, болельщики, 
позволяют себе проявление негативных качеств (гру-
бости, высокомерия, самодовольства и др.) в отноше-
нии к соперникам, или сами оказываются в подобной 
ситуации. Студенты, обсуждая проблемы в сфере 
спортивной деятельности, пришли к выводу - воз-
главлять спортивный коллектив должен высококвали-
фицированный специалист, который личным приме-
ром учит сопротивляться негативным проявлениям в 
спортивной и любой другой деятельности.

Существуют и другие способы борьбы с проявле-
ниями негативного поведения - это наказание, обще-
ственное мнение. Однако эти способы нуждаются в 
серьезном теоретическом обосновании и технологи-
ческой разработке с учетом современных социокуль-
турных реалий.

Педагогическая ситуация обеспечивает формиро-
вание способности ее участников к самоограничению, 
умения видеть проблему и последствия того или ино-
го ее решения с разных точек зрения, устойчивости 
взглядов и убеждений, умения отстаивать свою точку 
зрения, не ущемляя при этом достоинства другого че-
ловека, и совершать поступки в соответствии со свои-
ми убеждениями.

Выводы. 
Создание в учебно-тренировочном процессе до-

полнительных трудностей за счет преднамеренных 
педагогических ситуаций, с помощью которых, глав-
ным образом, и воспитываются волевые качества 
спортсменов (целеустремленность, решительность, 
самообладание, выдержка, терпение, дисциплиниро-
ванность, мужество, смелость), целесообразно совме-
стить с воспитанием нравственных качеств личности 
(доброты, порядочности, скромности, вежливости, 
самокритичности, коллективизма).

Волевые качества и поступки ценны не сами по 
себе, а лишь на основе нравственной воспитанно-
сти человека: смелость хулигана или решительность 
глупца не могут быть положительными качествами.

Преднамеренные педагогические ситуации помо-
гают правильно построить воспитательный процесс, 
так как педагог может оценить уровень нравственной 
воспитанности коллектива и каждого студента на дан-
ном этапе. При использовании метода воспитываю-
щих ситуаций, как для целого коллектива, так и для 
отдельной личности, необходимо учитывать, что ма-

териал, предлагаемый студентам должен быть инте-
ресным, личностно значимым. Поскольку именно ин-
терес способствует целенаправленному воздействию 
на личность с целью воспитания положительных 
нравственных качеств.

На занятиях со студентами метод воспитывающих 
ситуаций в органичном сочетании со средствами фи-
зической культуры и спорта могут быть эффективны-
ми в сохранении традиций духовности, нравственно-
сти, здорового образа жизни.

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в направлении изучения применения метафори-
ческих средств воспитания в развитии нравственно-
волевых качеств спортсменов-студентов.
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Мотивация к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов

Захарина Е. А.
Классический приватный университет г. Запорожье

Аннотации:
В статье определена мотивация к 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности студентов. Выделены зна-
чимые мотивы для формирования 
потребности к продолжению занятий 
физическими упражнениями такие, как 
процессуальный, оздоровительный, 
развлекательный, спортивный, подра-
жания, эстетический, долженствования 
и социальный. Определен деятель-
ностный подход к организации учебно-
го процесса по физическому воспита-
нию для содействия более осознанного 
отношения студентов к содержанию 
занятий.

Захаріна Є.А. Мотивація до 
фізкультурно-оздоровчої діяльності 
студентів. В статті визначена мотивація 
до фізкультурно-оздоровчої діяльності сту-
дентів. Виділені значимі мотиви для фор-
мування потреби до продовження занять 
фізичними вправами такі, як процесуаль-
ний, оздоровчий, розважальний, спортив-
ний, наслідування, естетичний, повинності 
та соціальний. Визначений діяльний під-
хід до організації навчального процесу з 
фізичного виховання для сприяння більш 
усвідомленого відношення студентів до 
змісту занять.

Zaharina E.A.. Motivation to health 
and fi tness activity of students. The 
article defi nes the motivation to health 
and fi tness activity of students. Such 
signifi cant motives as procedural, 
health-improving, recreational, sport, 
imitation, aesthetic, obligation and so-
cial to encourage students to continue 
their physical training are specifi ed. 
Pragmatist approach to physical train-
ing teaching is determined to make 
students to understand physical train-
ing classes more deeply.

Ключевые слова:
мотив, мотивация, формирование, 
потребность, интерес, студенты, 
деятельность, подход, факторы, 
стимул, занятия.

мотив, мотивація, формування, потре-
ба, інтерес, студенти, діяльність, підхід, 
фактори, стимул, заняття. 

motive, motivation, formation, need, 
interest, students, activity, approach, 
factors, classes.

Введение.1

В современных условиях гуманизации и демокра-
тизации общества упор на нравственное самоопре-
деление студента, личностную ориентированность 
значительно улучшает условия для формирования 
потребности в физкультурной активности индивида.

В формировании потребности в занятиях физиче-
ской культурой большое значение имеют материальные 
условия и общий культурный уровень студента. В то же 
время преподавателями недооценивается роль воспита-
тельных моментов, информационно-пропагандистских, 
целенаправленной деятельности по изменению сложив-
шихся отношений и стереотипов. Развитие потребно-
стей у студентов в различных видах физической куль-
туры должно осуществляться в неизменной гибкой, 
тактичной, соответствующей заданной цели форме.

Мотивационная сторона обучения и воспитания 
интересовала многих исследователей. Работы Е.И. 
Ильина [8, 9], Л.И. Лубышевой [12], Т.Ю. Круцевич 
[10, 11] и других авторов показывают, что содержа-
тельная сторона деятельности в значительной мере 
определяет собой характер и направленность деятель-
ности и результаты, к которым она приводит. 

Для лучшего понимания побуждающих причин де-
ятельности конкретного человека в сфере физического 
воспитания целесообразно обратиться к анализу по-
требностей, мотивов, установок, которые могут найти 
удовлетворение в сфере физического воспитания. 

Формирование мотивов находится под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов. В качестве 
первых выступают условия, в которых оказывает-
ся человек. В качестве вторых выступают желания, 
увлечения, интересы и убеждения личности. Изуче-
ние мотивов занятий физкультурной деятельностью 
различных групп населения, факторов и методов, 
способствующих их формированию, оказывает по-
ложительное влияние на привлечение людей к систе-
матическим занятиям физическим воспитанием, на 
© Захарина Е. А., 2009

управление процессом физического воспитания.
Научные исследования специалистов [6, 11] сви-

детельствуют о ярко выраженных возрастных осо-
бенностях мотивов и интересов, что необходимо учи-
тывать при формировании мотивации у разных групп 
населения.

Профессор В.К. Бальсевич [2] высказал мысль, 
что в основу организационной деятельности в сфере 
самодеятельного физкультурного движения должно 
быть положено требование развития физкультурных 
потребностей людей. По данным педагогических на-
блюдений, одним из основных критериев в области 
физической культуры является физическая актив-
ность, которая характеризуется степенью вовлечения 
студентов. 

Реализация мотивов студентов при физкультур-
ной деятельности происходит по определенной схеме 
[7]: программа действия – представление о том, что 
нужно делать, чтобы реализовать мотив; оператив-
ная готовность к действиям - наличие способностей, 
знаний, умений для осуществления деятельности; на-
личие обратной связи – информация об эффективных 
действиях. Мотив же формируется на основе соотне-
сения студентом конкретной деятельности со своими 
потребностями и возможностями.

Использование данных многочисленных иссле-
дований социально-психологических особенностей 
студентов [3, 4 и др.] весьма затруднительно из-за раз-
личий условий их обучения, бытовых условий, харак-
тера организации физического воспитания и др. Кро-
ме того, проведенные исследования характеризуются 
относительно небольшим количеством охваченных 
опросом, что не дает оснований для широких обоб-
щений и переноса полученных результатов на другой 
контингент студентов.

П.К. Дуркин [5] пришел к выводу, что эффектив-
ная мотивация и интерес к физической культуре суще-
ственно повышаются, когда преподаватель и студенты 
достигают успехов в развитии физических качеств за 
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сравнительно непродолжительный промежуток вре-
мени. Поэтому в работе по формированию потреб-
ности у студентов в занятиях физической культурой 
принцип постепенности особенно актуален. 

Для активизации мотивации студентов необходи-
мо выявить стимул, который зачастую выступает в 
роли непосредственной причины поведения. Нередко 
стимул носит кратковременный характер, но посто-
янные побуждения в занятиях физической культурой 
приобретают ценностные тенденции. К стимулам иссле-
дователи относят: получение дополнительных баллов на 
зачете, удобное расписание занятий, агитацию и пропа-
ганду, прекрасную материальную базу, расширение воз-
можностей в выборе форм физкультурной деятельности, 
педагогическое мастерство преподавателя, укрепление 
здоровья, отдых, развлечения [1, 4]. Исходя из выше 
сказанного, мы полноценно используем объективные и 
субъективные факторы, потребности, которые способ-
ствуют повышению эффективности решения педагоги-
ческих задач, как по формированию личности студента, 
так и по приобщению к систематическим занятиям раз-
личными видами физической культуры.

Заинтересовать студента в занятиях физической 
культурой можно двумя путями – воздействуя целена-
правленно на отдельные мотивы и на мотивационную 
сферу в целом.

Эффективность физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами зависит от создания педаго-
гических условий, способствующих формированию 
мотивации к занятиям физическими упражнениями, 
учитывающих их интересы и склонности к занятиям 
различными видами спорта, направленных на подго-
товку к будущей профессиональной деятельности [1]. 

Исследование выполнено в соответствии темы 
«Теоретико-методические мероприятия физического 
воспитания и физической реабилитации разных групп 
населения» Сводного плана научно-исследовательской 
работы в сфере физической культуры и спорта на 
2007–2011 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - проанализировать сформиро-

ванность мотивов к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов высших учебных заведений. 

Методы и организация исследования: анализ и 
обобщение литературных источников и документаль-
ных материалов; анкетирование; статистические ме-
тоды исследования. В исследованиях приняли участие 
студенты Классического приватного университета 
в количестве 60 человек (экспериментальная группа 
численностью 30 студентов, контрольная – 30).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Преподавание физической культуры студентам 

контрольной группы (n=30) осуществлялось в рамках 
традиционной модели образовательного процесса, 
согласно рабочей программе по физическому вос-
питанию, разработанной кафедрой физического вос-
питания Классического приватного университета на 
основании учебного плана и базовой учебной про-
граммы по физическому воспитанию, задачами кото-
рой также декларировались воспитание у студентов 

потребности в физическом самосовершенствовании, 
самопознании и самооценке. 

Академические занятия регламентировались учеб-
ным планом КПУ в объеме четырех часов в неделю 
на первом и втором годах обучения, также студентам 
были предложены факультативные занятия физиче-
скими упражнениями в объеме двух часов в неделю, 
призванные повысить уровень физической подготов-
ленности студентов и подготовить их к сдаче норма-
тивов двигательной подготовленности. Содержание 
факультативных занятий заключалось в воспроизве-
дении отдельных разделов программы по физическо-
му воспитанию, а также спортивных игр. Основное 
внимание уделялось физической подготовленности 
занимающихся.

Студенты экспериментальной группы (n=30) за-
нимались по разработанной нами экспериментальной 
программе, которая была построена на учете мотивов 
и интересов занимающихся, выявленных в процессе 
предварительного анкетирования, с учетом этапов 
формирования мотивации. Для эффективного постро-
ения процесса физического воспитания, способствую-
щего формированию мотивации студента, мы в своей 
практике использовали: оптимизацию и интенсифика-
цию обучения на основе применения современных 
технологий; деятельностный подход к формированию 
гармонично развитой личности в интересах будущей 
профессиональной деятельности. Под оптимизаци-
ей и интенсификацией педагогического процесса 
мы понимаем: повышение целенаправленности 
обучения и усиление мотивации к занятиям по 
физической культуре и спорту; применение твор-
ческих методов и форм обучения; использование 
компьютеров и других технических средств. Суть 
деятельностного подхода заключается в том, что мы 
ориентировали студента на усвоение не только го-
товых знаний и умений, но и на овладение новыми 
способами физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. Это означает отход от вербальных методов и 
форм передачи готовой информации и переход к ак-
тивному усвоению знаний, умений и навыков, 
реализуемых в разнообразных формах физической 
культуры.

При организации физического воспитания учи-
тывались выявленные у студентов мотивы, которые 
определяют направленность личности, стимулируют 
и мобилизуют её на проявление активности (табл. 1).

оздоровительный, связанный со стремле-- 
нием улучшить состояние здоровья, снизить заболе-
ваемость, нормализовать массу тела; 

социальный, продиктованный желанием - 
быть вместе с друзьями, общаться, сотрудничать с 
ними;

долженствования, связанный с необходи-- 
мостью посещать занятия по физическому воспита-
нию, выполнять требования учебной программы;

личностный, характеризующий стремле-- 
ние самоутвердиться в своей среде, добиться автори-
тета, поднять свой престиж;
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подражания, связанный со стремлени-- 
ем быть похожим на тех, кто достиг определенных 
успехов в физкультурно-спортивной деятельности 
или обладает особыми качествами и достоинствами, 
приобретенными в результате занятий;
спортивный, определяющий стремление добиться • 
каких-либо значительных спортивных результатов;
процессуальный, при котором внимание сосредо-• 
точено не на результате деятельности, а на самом 
процессе занятий;
развлекательный, выступающий средством рекреа-• 
ции, психо-эмоциональной разрядки.
эстетический, связанный с возможностью научиться • 
красиво двигаться, улучшить осанку, походку, внеш-
ний вид, устранить недостатки фигуры.
Выявлено, что наиболее сформированными моти-

вами к физкультурно-оздоровительной деятельности у 
студентов как экспериментальной, так и контрольной 
группы в начале занятий физическими упражнениями 
явились: долженствования, социальный (дружеской 
солидарности), спортивный, подражания и эстетиче-
ский, а такие значимые для формирования потреб-
ности в продолжениии занятий физическими упраж-
нениями, как процессуальный, оздоровительный, 
развлекательный, были недостаточно сформированы. 
Эти мотивы были отнесены нами к потенциальным, 
которые могут быть сформированы при соответству-

Таблица 1
Мотивация к двигательной активности студентов контрольной и экспериментальной групп на начальном 

этапе исследования

Мотивы 
КГ ЭГ

кол-во % кол-во %
Оздоровительный 3 3,3 1 1,1
Эстетический 5 5,6 2 2,2
Социальный 14 15,6 16 17,8
Долженствования 54 60 55 61,1
Личностные 1 1,1 1 1,1
Подражания 4 4,4 8 8,9
Спортивный 7 7,8 4 4,4
Процессуальный 1 1,1 2 2,2
Развлекательный 1 1,1 1 1,1

Таблица 2
Мотивация к двигательной активности студентов контрольной и экспериментальной групп в конце экс-

перимента
Мотивы КГ ЭГ

кол-во % кол-во %
Оздоровительный 2 2,2 50 55,5
Эстетический 10 11,1 7 7,8
Социальный 20 22,2 1 1,1
Долженствования 46 51,1 1 1,1
Личностные 1 1,1 18 20
Подражания 6 6,7 – –
Спортивный 4 4,4 2 2,2
Процессуальный 1 1,1 8 8,9
Развлекательный – – 3 3,3

ющих педагогических воздействиях.
После проведенного педагогического экспери-

мента нами повторно были определены мотивы к 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Ре-
зультаты повторного анкетирования представлены в 
табл. 2.

Результаты повторного анкетирования после уча-
стия студентов в предложенных программах занятий 
по физическому воспитанию выявили, что у студен-
тов контрольной группы не произошло значительных 
изменений между группами мотивов, способствую-
щих занятиям физической культурой. Самым значи-
мым по-прежнему являлся мотив долженствования 
(51,1%). В то же время у студентов эксперименталь-
ной группы произошли существенные изменения в 
структуре мотивов.

Так, ведущими мотивами, способствующими заня-
тиям физическими упражнениями, после педагогиче-
ского эксперимента стали оздоровительный (55,5%), 
личностный (20%), процессуальный (8,9%) и эсте-
тический (7,8%), что свидетельствует о высокой ве-
роятности участия в физкультурно-оздоровительных 
занятиях после прекращения обязательных занятий 
физическим воспитание в вузе.

Выводы. 
Разработанный и реализованный в педагогиче-

ском эксперименте подход к организации учебного 
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процесса по физическому воспитанию не только со-
действовал более осознанному отношению учащихся 
к содержанию занятий, решению проблемы индиви-
дуализации воздействий физическими упражнения-
ми, но и способствовал созданию фундаментальной 
основы для самоопределения и социализации студен-
тов. Очень важно подчеркнуть, что такой подход обе-
спечивал внесение элементов творчества, исследова-
тельской деятельности в учебный процесс, что тоже 
способствовало повышению его эффективности. 

Самым главным результатом, на наш взгляд, явля-
ется обеспечение условий для формирования у сту-
дентов мотивации к физкультурно-оздоровительным 
занятиям. Обеспечение именно такого эффекта явля-
ется главной и наиболее ценной функцией образова-
ния в сфере физической культуры, в наибольшей мере 
соответствующей цели и задачам всей системы обра-
зования в современном обществе.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
изучение специфики взаимосвязи мотивации студентов 
с уровнем их двигательной активности и показателями 
физического здоровья.
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Ценностные ориентации учащихся 8-9 классов
Захарова О.В.
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Аннотации:
Кардинальные изменения во всех сферах Рос-
сии повлияли на ценностные ориентации и 
поступки людей. Особенно ярко это выраже-
но у подрастающего поколения. Ценностные 
ориентации оказывают влияние на становле-
ние личности и тем самым детерминируют ее 
поведение и поступки. Среди терминальных 
ценностей на первое место подростки ставят 
обеспеченную жизнь, а на последнее место 
ценность природы, искусство и счастье других. 
Важной инструментальной ценностью являет-
ся независимость, смелость в отстаивании 
своего мнения, менее значимы терпимость к 
взглядам и мнениям других.

Захарова О.В. Ціннісні орієнтації 
учнів 8-9 класів. Кардинальні зміни 
в Росії вплинули на ціннісні орієнтації 
людей. Це особливо виражено в під-
ростаючого покоління. Цілісні орієн-
тації впливають на становлення осо-
би. Серед цінностей на перше місце 
підлітки ставлять забезпечене життя, 
а на останнє місце цінність природи, 
мистецтво і щастя інших. Важливою 
цінністю є незалежність, сміливість у 
відстоюванні своєї думки, менше зна-
чима терпимість до поглядів і думок 
інших.

Zaharova O.V. Valuable orien-
tations at pupils of 8-9 forms. 
Changes in all spheres of Russia 
have affected valuable orientations. 
Especially it is expressed at growing 
up generation. Valuable orientations 
infl uence formation of the person. 
On the fi rst place teenagers put the 
provided life, and on the last value 
- of the nature, art and happiness 
of others. The important value is in-
dependence, boldness in upholding 
their opinion; the tolerance to sights 
of others is less signifi cant.

Ключевые слова:
общество, ориентации, молодежь, мировозз-
рение, мотивы, убеждения, личность, дея-
тельность, формирование, методы исследо-
вания, подростки.

суспільство, орієнтації, молодь, сві-
тогляд, мотиви, переконання, осо-
ба, діяльність, формування, методи 
дослідження, підлітки.

society, orientations, youth, outlook, 
motives, belief, the person, activity, 
methods of research, teenagers.

Введение.1

Проблема исследования ценностных ориентации 
у школьников остаётся актуальной, так как карди-
нальные изменения в политической, экономической, 
духовной сферах России влекут за собой радикальные 
изменения в ценностных ориентациях и поступках 
людей, особенно ярко это выражено у учащихся стар-
ших классов. Актуальность данной работы обуслов-
лена так же тем, что особую остроту сегодня приобре-
тает изучение изменений, происходящих в сознании 
современной молодёжи. Неизбежная в условии ломки 
сложившихся устоев переоценка ценностей, их кри-
зис более всего проявляются в сознании этой социаль-
ной группы.

Большой вклад в изучение ценностных ориентации 
внесли: А.В. Мудрик (1999), Н.А. Кирилова (1999), Х. 
Ремшмидт (1994) и др.

Так, рассматривая ценностные ориентации, выда-
ющийся советский психолог А.Н. Леонтьев отмечал, 
что ценности являются ведущим мотивом – цель воз-
вышается до истинно человеческого и не обосаблива-
ет человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их 
благом, такие жизненные мотивы способны создать 
внутреннюю психологическую оправданность его су-
ществования, которая составляет смысл жизни [4].

Юношеский возраст является периодом интен-
сивного формирования системы ценностных ориен-
тации, оказывающей влияние на становление харак-
тера и личности в целом. Это связано с появлением 
на данном возрастном этапе необходимых для фор-
мирования ценностных ориентации предпосылок: на-
коплением достаточного морального опыта, занятием 
определённого социального положения. Появление 
убеждений в  юношеском возрасте свидетельствует 
о значительном качественном переломе в характере 
становления системы моральных ценностей.

Именно ценностные ориентации, сформирован-
ные в юношеском возрасте, определяют особенности 
и характер отношений личности с окружающей дей-
ствительностью и тем самым в определённой мере 
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детерминируют её поведение [7].
Ценностные ориентации сложный социально-

психологический феномен, характеризующий на-
правленность и содержание активности личности, 
определяющий общий подход человека к миру, к себе, 
придающий смысл и направление личностным пози-
циям, поведению, поступкам. Система ценностных 
ориентации имеет многоуровневую структуру. Вер-
шина её ценности, связанные с идеализациями и жиз-
ненными целями личности.

Работа выполнена по плану НИР ФГОУ ВПО Си-
бирский государственный университет физической 
культуры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является выявление 

особенностей ценностных ориентации учащихся 8-9 
классов. 

Объектом исследования является мировоззрение 
подростков.

Предметом нашего исследования являются цен-
ностные ориентации подрастающего поколения.

Задачи исследования:
-изучить научно-методическую литературу, освеща-• 
ющую проблемы и сущность становления ценност-
ных ориентации;
-подготовить и провести исследование ценност-• 
ных ориентации у учащихся 8-9 классов общеоб-
разовательной школы и подростков социально-
реабилитационного центра;
провести сравнительный анализ ценностных ориен-• 
тации учащихся 8-9 классов общеобразовательной 
школы и подростков, живущих в реабилитационном 
центре;
провести сравнительный анализ ценностных ори-• 
ентации девочек и  мальчиков-подростков, обучаю-
щихся в общеобразовательной школе и живущих в 
социально-реабилитационном центре.
В исследовании нами были использованы следую-

щие методы:
анализ научно-методической литературы;1. 
опрос (анкетирование);2. 
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методы математической статистики.3. 
Выявление ценностных ориентации учащихся 

8-9 классов проводилось с помощью методики «Цен-
ностные ориентации личности» М. Рокича [8, 9], 
диагностико-реальной структуры ценностных ориен-
тации личности С.С. Бубновой [1].

Методы математической статистики.
Для анализа изучаемых показателей в исследова-

нии использовалось процентное соотношение изучае-
мых показателей, а также средне арифметическое (х).

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 
89 Октябрьского административного округа г. Омска, 
а также в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Октябрьского административ-
ного округа г. Омска при помощи двух методик. Вы-
борка была составлена в соответствии с целью и за-
дачами исследования.

В состав выборки вошли ученики двух классов (8 
и 9) МОУ СОШ № 89 г. Омска в количестве сорока че-
ловек и двадцати подростков живущих в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних 
г. Омска.

Результаты исследований.
Для определения ценностно-ориентационных 

предпочтений у учащихся средней школы мы исполь-
зовали методику М. Рокича и получили следующие 
данные.

В группе терминальных ценностей первое место 
занимает ценность материально обеспеченной жизни 
(х = 3,85). Но есть школьники, для которых данная 
ценность стоит далеко не на первом месте. Так 20 % 
считают ее менее значимой и относят на 11 место.

На второе место учащиеся отнесли – наличие хо-
роших и верных друзей (х = 6,2). Но не для всех эта 
ценность является значимой, 42,5 % школьников от-
носят эту ценность на 10 место.

Третье место – здоровье физическое и психологи-
ческое (х = 6,4), а 7,5% учащихся ставят его на пред-
последнее место среди всех ценностей. 

Четвертое и пятое место делят такие ценности, как 
свобода (самостоятельность, независимость в сужде-
ниях и поступках) и уверенности в себе (х = 6,5), но 
10 % подростков ставят эти ценности на 2 место.

Шестое место в жизни подростков занимает инте-
ресная работа (х = 6,6). У 20 % учеников эта ценность 
отмечена в разряде наиболее значимых (1-2 место). 

Самое наименьшее значение для подростков име-
ют ценности красоты природы и искусства, а так же 
счастье других (х = 15,7). В группе инструментальных 
ценностей учащиеся ставят на первое место ценность 
независимости (х = 3,3), а 7,5 % испытуемых этой 
группы отводят ей одно из последних мест.

На второе место в группе инструментальных цен-
ностей подростки ставят смелость в отстаивании сво-
его мнения, своих взглядов (х = 5,1), что, несомненно, 
важно для учащихся этого возраста. Но 5 % школьни-
ков считают для себя эту ценность менее значимой, 
отводя ей 15 место. 

Так же значимыми ценностями для подростков яв-
ляются ценности исполнительности (дисциплиниро-
ванности), жизнерадостности, высокие запросы (х = 

7,95; х = 8; х = 8,05). Из этой группы 17,5 % подрост-
ков отводят предпоследнее место этим ценностям.

Самое наименьшее значение для исследуемых име-
ют ценность широты взглядов (х = 11,5),  ценность 
воспитанности (х = 11,55) и терпимости (х = 12,6). 
Терпимость не для всех имеет малое значение. Часть 
школьников отводят ей одно из первых мест (10%).

Мы исследовали ценностные ориентации подрост-
ков, живущих в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних и получили следующие ре-
зультаты.

Выяснилось, что на первое место в группе терми-
нальных ценностей подростки, также как и учащиеся 
общеобразовательной школы ставят материально обе-
спеченную жизнь (х = 3,5).

Так же наиболее значимыми ценностями являются 
наличие хороших и верных друзей – второе место (х = 
4,8), здоровье физическое и психическое – третье ме-
сто (х = 5,35). 12,5 % учащихся наличию хороших и 
верных друзей отводят менее значимое место в своей 
жизни (8 место).

Счастливая семейная жизнь и любовь так же явля-
ются очень значимыми ценностями в жизни подрост-
ков (х = 5,45; х = 5,55).

Возможно, это связано с тем, что они выросли в 
неблагополучных семьях. 12,5 % семейную жизнь 
ставят на 12 место. Для 10% любовь имеет наимень-
шее значение. Они ставят ее на 13 место.

Наименее значимыми ценностями для подростков 
отмечены: возможность творческой деятельности (х = 
14,55), счастье других (х = 14,85) и ценность красо-
ты природы (х = 16,95).

В группе инструментальных ценностей на первое 
место данная группа подростков, так же как и уча-
щиеся общеобразовательной школы, ставят незави-
симость (х = 3,3). 17,5 % воспитанников которые 
относят данную ценность в ранг наименее значимых, 
отводят ей 10 место.

На второе место испытуемые, так же как и преды-
дущая группа школьников, ставят смелость в отстаи-
вании своего мнения (х = 6,1). На 12 место ставят эту 
ценность по значимости в своей жизни 15% школьни-
ков из этой группы.

Так же значимыми ценностями для этой груп-
пы детей являются образованность (х=6,7), жизне-
радостность (х = 7,5) и дисциплинированность (х = 
7,55). Но не для всех подростков этой группы эти 
ценности являются важными: из них 10 % ставят об-
разованность на предпоследние места.

Наименее значимыми среди этой группы ценно-
стей являются терпимость (х=12,75) – шестнадцатое 
место из восемнадцати; непримиримость к недостат-
кам в себе и других (х = 13,7). Но не для всех они яв-
ляются незначимыми ценностями, 7,5 % испытуемых 
относят их на 4 место.

Одинаковое значение для этой группы испытуе-
мых имеют ценность твердой воли (х = 11,9) и широта 
взглядов (х = 11,9).

Методика исследования ценностных ориентации 
по С.С. Бубновой позволила выявить, что у учащихся 
МОУ СОШ № 89, так же как и по методике М. Рокича, 
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на первом месте в иерархии ценностей стоит высокое 
материальное благосостояние (х = 3,1), а 2,5% школь-
ников относят этой ценности десятое место.

На второе место учащиеся ставят признание и ува-
жение окружающих, наличие хороших и верных дру-
зей (х = 3,15). На третьем месте – любовь (х = 3,6).

Так же значимыми по результатам данной методи-
ки являются ценности здоровья (х = 3,9), приятного 
времяпрепровождения (х = 4,55) и социальной актив-
ности (х = 5,6). Но не все из этой группы испытуемых 
считают здоровье главным в своей жизни. Так 7,5 % 
школьников ставят его на 9-10 место.

Наименее значимой ценностью является помощь и 
милосердие к другим людям (х = 8,2). 7,5 % школьни-
ков относят ее к значимым ценностям (4 место).

В результате анализа полученных данных, которые 
мы получили в ходе проведения исследования по ме-
тодике С.С. Бубновой, группа подростков живущих в 
центре, на первое место так же ставят ценность мате-
риального благосостояния (х = 2,75). Так же это со-
впадает с результатами исследования учащихся обще-
образовательной школы.

На второе место, как и по результатам проведения 
методики М. Рокича, была поставлена ценность нали-
чия хороших и верных друзей, признания и уважения 
окружающих людей (х = 3,3), а 5 % воспитанников от-
носят эту ценность к менее значимым (7-8 место).

Третье место занимает здоровье (х = 3,7).
Значимыми ценностями по результатам данной ме-

тодики являются любовь – четвертое место (х = 3,95), 
высокий социальный статус – пятое  место в иерархии 
ценностей (х =  5,35), приятное времяпрепровожде-
ние – шестое место (х = 5,65). Для 2,5 % школьников 
любовь не столь важна и они относят её на последнее 
место. Так же высокий социальный статус не так ва-
жен для 15 % испытуемых из этой группы.

Наименее значимой ценностью для испытуемых 
является поиск и наслаждение прекрасным (х = 8,65). 
Для 2,5 % учащихся это является наиболее важной 
ценностью и относят ее на второе место.

Анализируя полученные нами данные, можно сде-
лать вывод, что сейчас подростки ценят собственные 
интересы, не осуждая эгоистичные действия, особен-
но материальной выгоды.

Результаты проведенного нами исследования по-
казали, что ценностные предпочтения девочек под-
ростков и мальчиков подростков имеют незначитель-
ные отличия.

Доминирующими терминальными ценностями в 
результате проведенного исследования у девочек, об-
учающихся в средней школе, являются материально 
обеспеченная жизнь (х = 4,6), уверенность в себе (х = 
5,4), наличие хороших и верных друзей (х = 5,6).

Наименее значимой терминальной ценностью для 
них является красота природы искусство (х = 16,3), а 
так же счастье других (х = 16,3).

Девочки, живущие в реабилитационном центре, 
на первое место ставят здоровье (х = 3,2). Возможно, 
это связано с недостаточным вниманием родителей 
к детскому здоровью. Так же не менее важным они 
считают любовь (х = 3,3), скорее всего это связано 

с недостаточным проявлением родительской любви 
к ним, и материально обеспеченную жизнь (х = 3,4), 
что связано, скорее всего, с неблагополучием семей 
в которых воспитывались девочки-подростки. Так же 
как и ученицы средней школы на последнем месте от-
мечена красота природы и искусство (х =  16,8). Воз-
можна данная ценность не столь важна для девочек, 
от того, что межличностные отношения, отношения 
со сверстниками их волнуют больше чем их собствен-
ное духовное развитие.

Мальчики-подростки, обучающиеся в школе, важ-
ной ценностью, так же как и девочки, считают матери-
ально обеспеченную жизнь (х = 3,2). На второе место 
ставят ценность свободы (х = 6,0), на третье – обще-
ственное признание (х = 6,5).

На последнее место, так же как и девушки этой 
школы, мальчики ставят красоту природы и искусство 
(х = 15,9).

Мальчики, живущие в социальном реабилитацион-
ном центре, так же на первое место ставят материаль-
но обеспеченную жизнь (х = 3,6). На второе – наличие 
хороших и верных друзей (х = 4,5). Третье место де-
лят общественное признание (х = 5,7) и будущая инте-
ресная работа (х = 5,7). Для мальчиков общественное 
признание и интересная, высокооплачиваемая работа, 
наиболее важна, чем для девочек, которые больше 
стремятся к построению романтических отношений, 
созданию семьи.

Наименее значимым для них является ценность 
красоты природы и искусства (х= 17,0).

В списке инструментальных ценностей учени-
цы школы на первое ставят независимость (х = 3,1). 
Наименее значимой ценностью является для них тер-
пимость (х = 12,2).

Для девушек, живущих в реабилитационном цен-
тре, среди этой группы ценностей наиболее значимой 
является образованность (х = 4,7), По нашему мнению 
это связано с тем, что в семьях, в которых жили девоч-
ки до того как попали в центр, являвшиеся неблаго-
получными, родители недостаточно времени уделяли 
воспитанию девочек, их обучению в школе. Наименее 
значимой – непримиримость к недостаткам в себе и 
других (х=14,3).

Для мальчиков подростков наиболее значимой ин-
струментальной ценностью, так же как и для девочек 
учащихся в этой же школе, является независимость (х 
= 3,5). На последнее место они так же ставят терпи-
мость (х=13,0).

Для воспитанников центра наиболее важной ин-
струментальной ценностью является смелость в от-
стаивании своего мнения, своих взглядов (х=4,6). 
Для мальчиков этого возраста уметь отстаивать свое 
мнение, иметь свою собственную точку зрения на то 
или иное действие, на ту или иную ситуацию, очень 
важно. Если ты смелый и умеешь постоять за себя, 
ты будешь лидером или хотя бы будешь принят ком-
панией. Вот жизненная позиция данной возрастной 
группы детей.

Наименее важными ценностями являются непри-
миримость к недостаткам в себе и других (х = 13,2) и 
терпимость (х = 13,2).
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Доминирующей ценностью, по результатам, по-
лученным в ходе исследования с помощью методики 
С.С. Бубновой, у девочек учащихся в школе является 
признание и уважение окружающих людей (х = 2,9). 
Не менее важными ценностями для них так же явля-
ется любовь (х = 3,3) и высокое материальное бла-
госостояние (х = 3,7). Наименее значимы – высокий 
социальный статус и управление людьми (х = 8,7).

На первое место воспитанницы реабилитацион-
ного центра ставят ценность высокого материального 
благосостояния (х = 3,0). Не смотря на то, что под-
ростки, ранее живущие в неблагоприятных семьях, не 
редко подвергавшиеся насилию, как физическому, так 
и психическому, сами нуждались в помощи и прояв-
лении к ним сострадания, последнее  место отводят 
помощь и милосердие к другим людям (х = 8,6). Воз-
можно, они копируют модель поведения своих роди-
телей, думая: «как с нами поступали, так и мы будем, 
пусть люди окружающие нас поймут и почувствуют,  
каково нам было».

Для юношей общеобразовательной школы на пер-
вом месте стоит ценность высокого материального 
благосостояния (х = 2,7), на последнем –помощь и 
милосердие к другим людям (х = 8,3).

Для мальчиков проживающих в социальном цен-
тре доминирующей ценностью является также высо-
кое материальное благосостояние (х = 2,6), а менее 
важным они считают поиск и наслаждение прекрас-
ным (х = 9,2).

Выводы
Среди терминальных ценностей на первое место 1. 
учащиеся общеобразовательной школы № 89 и вос-
питанники социально-реабилитационного центра 
поставили ценность материально обеспеченной 
жизни (х = 3,85; х = 3,5 соответственно).
На последнее место подростки ставят ценности 2. 
природы и искусства (х = 15,7; х = 16,95 соответ-
ственно) и ценность счастья других (х=15,7; х = 
14,85 соответственно). 
Среди инструментальных ценностей значимым для 3. 
учащихся и воспитанников центра является цен-
ность независимости (х = 3,3;х = 5,55 соответ-
ственно).
Наименее важным среди инструментальных ценно-4. 
стей выделяют ценность терпимости к взглядам и 
мнениям других (х=12,6; х=12,75 соответственно).
Среди терминальных ценностей ученицы общеоб-5. 
разовательной школы на первое место ставят мате-
риально обеспеченную жизнь (х = 4,6), на послед-
нее – красоту природы и искусства и счастье других 
(х = 16,3).
Воспитанницы социально-реабилитационного 

центра на первое место ставят ценность здоровья (х 
= 3,2), на последнее – красота природы и искусство 

(х = 16,8).
6. Среди инструментальных ценностей девушки 

школы первое место отводят независимости (х = 3,1), 
на последнее – терпимость к взглядам и мнениям дру-
гих (х = 12,2).

Для воспитанниц центра наиболее важной ценно-
стью является образованность (х=4,7). На последнем 
месте – непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих (х = 14,3).

7. В группе терминальных ценностей мальчики 
подростки средней школы, так же как и девочки под-
росткового возраста, наиболее важной ценностью 
считают материально обеспеченную жизнь (х = 3,2), 
наименее важной, так же считают ценность красоты 
природы и искусства (х = 15,9).

Подростки, живущие в реабилитационном центре, 
так же на первое место ставят материально обеспечен-
ную жизнь (х = 3,6). Наименее значимым является для 
них ценность красоты природы и искусства (х = 17).

8. Для мальчиков обучающихся в школе среди ин-
струментальных ценностей, также как и для девочек, 
учащихся этой школы, является независимость (х = 
3,5). На последнем месте – терпимость к взглядам и 
мнениям других (х = 13,0).

Для воспитанников центра наиболее важным явля-
ется смелость в отстаивании своего мнения (х = 4,6). 
Наименее важным они считают для себя, так же как 
и девушки, живущие в этом центре, непримиримость 
к своим недостаткам и недостаткам других (х = 13,2) 
и терпимость к взглядам и мнениям других (х = 13,2).

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения проблем практической 
реализации ценностных ориентаций учащихся в дея-
тельность школы.
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Аннотации:
Представлены результаты физреаби-
литационных испытаний биокерами-
ческого матраца BIBONG компании 
Long Life. Приведены краткое описание 
технического устройства, показания 
и противопоказания для применения, 
апробированные физреабилитацион-
ные программы. Физические факторы, 
используемые в аппарате, известны и 
широко используются в рекреацион-
ной, физреабилитационной и лечебной 
практике. Намечены перспективы ис-
пользования. Ценным является сово-
купность факторов, собранных в одном 
устройстве и их параметры.

Зенін О.К., Крюков Е.Л., Басий Р.В. 
Сучасне обладнання фізреабіліта-
ційних установ. Представлено ре-
зультати фізреабілітаційних випробу-
вань біокерамічного матраца BIBONG 
компанії Long Life. Наведено короткий 
опис технічного пристрою, показання 
і протипоказання для застосування, 
апробовані фізреабілітаційні програ-
ми. Фізичні фактори, використовувані в 
апарату, відомі і широко використаються 
в рекреаційної, фізреабілітаційній і ліку-
вальній практиці. Намічено перспективи 
використання. Коштовним є сукупність 
факторів, зібраних в одному пристрої і 
їхні параметри.

Zenin O.K., Kruycov E.L. Basiy R.V. 
The modern equipment of physical-
rehabilitee departments. The results of 
physical therapy tests of bioceramic mat-
tress BIBONG of company Long Life are 
presented. The brief description of the en-
gineering device, the indication and con-
traindication for the application, approved 
physical therapy programs are indicated. 
The physical factors used in the kettle, are 
known and are widely used in recreational, 
physical therapy and medical practice. 
Perspectives of use are scheduled. Ag-
gregate of the factors collected in one de-
vice and their parameters is valuable.

Ключевые слова:
инфракрасный, излучение, 
физреабилитационный, аппарат, би-
окерамический, матрац  BIBONG.

інфрачервоний, випромінювання, фіз-
реабілітаційний, апарат, біокераміч-
ний, матрац BIBONG.

infrared, radiation, vehicle for physical 
rehabilitee, bioceramic, mattress 
BIBONG.

Введение. 1

Оснащение реабилитационных учреждений со-
временными техническими средствами, а также их 
совершенствование и создание новых образцов в на-
стоящее время является актуальным вопросом физ-
реабилитации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В настоящее время выделяют такие направления 
создания реабилитационной аппаратуры [4, 5, 6]:

– во-первых, выпускаются сложные комплексы для 
лазеротерапии, магнитотурботроны, тракомпьютеры 
для вытяжения позвоночника, которые, как правило, 
устанавливаются в специализированных отделениях 
больниц восстановительного лечения;

– во-вторых, традиционно производится аппарату-
ра для стационаров больниц (УВЧ, СВЧ и т.п.);

– в-третьих, важной тенденцией является создание 
портативной реабилитационной аппаратуры, которая 
может использоваться не только в больницах, но и в 
амбулаторно-поликлинических условиях, быту.

Даже специалисту-физреабилитологу очень труд-
но разобраться во всех новинках, предлагаемых 
отечественными и зарубежными фирмами (“Gymna 
Uniphy”, “GBO”, “BTL”, “NUGA BEST”, “Long Life” 
и др.), работающими сегодня на украинском рынке [4, 
5, 6]. 

Коллектив кафедры физиологии, физической и 
психологической реабилитации Донецкого государ-
ственного института здоровья, физического воспи-
тания и спорта одним из приоритетов своей научно-
методической деятельности, начиная с сентября 2006 
года, избрал проведение физреабилитационных ис-
пытаний, составление заключений, методических 
рекомендаций и др., соответствующей аппаратуры 
появляющейся на рынке Украины. В 2006 – 2007 го-
дах на кафедре, в рамках выполняемой плановой на-
учной работы  «МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
№0107U000298, проходил физреабилитационные 
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испытания биокерамический матрац BIBONG ком-
пании Long Life. Мы взяли на себя добровольные 
обязательства правдиво информировать всех заин-
тересованных лиц о ходе и объективных результатах 
этого процесса. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явилось объективное ин-

формирование заинтересованных лиц о физреабили-
тационных и рекреационных возможностях биокера-
мического матраца BIBONG компании Long Life. 

Результаты исследования. 
Биокерамический матрац BIBONG (рис. 1) пред-

ставляет собой, покрытый пластинками нефрита и 
турманиевой керамики, оборудованный электриче-
ским подогревом, а также выносным пультом управ-
ления аппарат (рис. 2), и является настоящей находкой 
для современного человека, которому зачастую про-
сто некогда активно заниматься своим здоровьем. 

Биокерамический матрац сочетает в себе два 
основных вида физиотерапевтического воздействия: 
ионотерапевтический эффект и тепловой  эффект 
от  длинноволнового  инфракрасного  (ИК)  из-
лучения .

Терапия отрицательно заряженными ионами ши-
роко применяется в медицине для лечения и профи-
лактики многих заболеваний (например, гипертонии, 
атеросклероза, инфаркта, инсульта, аллергии и др.), 
укрепления иммунитета, общего оздоровления и омо-
ложения организма. Восстановление ионного баланса 
влияет в первую очередь на функциональное состоя-
ние центральной нервной системы, уменьшая уста-
лость и увеличивая работоспособность, способствует 
нормализации артериального давления, стимулирует 
защитные силы организма, повышает устойчивость к 
охлаждению, недостатку кислорода, инфекциям и др. 
Положительный эффект отмечен также при бессонни-
це и мигрени. 

Инфракрасная лучевая терапия – это применение с 
рекреационной, реабилитационной и лечебной целью 
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электромагнитных волн с длиной волны от 4000-2000 
нм до 760 нм. В физиотерапии наиболее широко ис-
пользуют ближнюю область ИК-излучения с длиной 
волны от 2000 до 760 нм, получаемых с помощью ис-
кусственных источников.

Рис. 1. Общий вид биокерамического матраца BI-
BONG компании Long Life.

Рис. 2. Выносной пульт управления биокера-
мического матраца BIBONG компании Long Life.

Кванты ИК-излучения обладают сравнительно 
небольшой энергией и преимущественно вызывают 
тепловой эффект, поэтому их называют тепловыми 
лучами. Проникают они в глубину тканей до 6 см 
и приводят к локальному повышению температу-
ры облучаемых участков на 1-2°С, причем, местная 
температура на глубине повышается больше, чем на 
поверхности, т.е. главным в механизме действия ИК-
излучения является тепловой эффект.

Выделяющееся тепло при инфракрасном облуче-
нии раздражает терморецепторы и интерорецепторы. 
От них импульсы поступают в центральную нервную 
систему, состояние которой определяет течение в ор-
ганизме различных ответных реакций. Под влиянием 
тепла повышается не только местная на 1-2°С, но и 
общая температура тела. Образующееся тепло вызы-
вает кратковременный спазм до 30 с, а затем расширя-
ет сосуды. При этом активируется микроциркуляция, 
повышается проницаемость сосудов, существенно 
ускоряются метаболические процессы в облучаемых 
тканях, что способствует удалению из очага воспале-
ния продуктов аутолиза, повышается фагоцитарная 
активность лейкоцитов, активируется миграция по-
лиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов в очаг 
воспаления в подострую и хроническую фазы. Усиле-

ние дифференцировки фибробластов и дегрануляции 
моноцитов, выделение простагландинов, цитокинов и 
калликреина приводит к активации пролиферации в 
очаге воспаления и блокаде проводимости афферент-
ных проводников болевой чувствительности из очага 
воспаления (калликреином). В результате изменения 
импульсной активности термомеханочувствительных 
афферентов кожи развиваются нейрорефлекторные 
реакции в органах, метамерно связанных с облучен-
ными участками кожи, повышается эластичность 
кожи и ее электропроводность, наблюдается антиспа-
стический эффект. 

Под действием интенсивного ИК-излучения воз-
никает эритема кожи – калорическая эритема – ги-
перемия облучаемого участка с отсутствием четких 
границ, неровными краями, возникающая сразу по-
сле облучения и сохраняющаяся в течение 30-60 
минут, в основе возникновения которой, лежат со-
судистые реакции. Пигментация кожи происходит 
обычно после 15-20 облучений, локализуясь по ходу 
вен, и носит пятнистый характер. Лечебные эффекты: 
провоспалительный, высушивающий, регенеративно-
пролиферативный, метаболический, вазоактивный, 
антиспастический, иммунокоррегирующий, гипер-
пластический.

Вызываемые эффекты определили противопока-
зания и показания к применению биокерамического 
матраца BIBONG компании Long Life. 

Противопоказания: наряду с общими, противо-
показаниями к физиотерапевтическим процедурам 
его использование противопоказано, при следующих 
синдромах: болевом (выраженном), воспалительных 
явлений (острая фаза), отечном (в области примене-
ния), дискинетическом (атоническом), дисциркуля-
торном (гиперкоагуляционном), гиперпластическом, 
целостности кожных покровов и кожных высыпаний, 
интоксикационном, корешковом (острая фаза), гипо-
тензивном, дисгормональном (гипертиреоидном). За-
болевания: острые гнойные воспалительные заболе-
вания, абсцессы, острые респираторные заболевания, 
ангина, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки в стадии обострения, острый аднексит, 
кольпит, маточное кровотечение, тромбофлебит, ва-
рикозное расширение вен, лимфангиты, повреждения 
кожных покровов и грыжи в области воздействия, 
острые боли и каузальгии, бронхоэктазы, перело-
мы костей с гематомой, оссифицирующий процесс 
в мышцах, симпаталгии, недостаточность мозгового 
кровообращения (особенно в вертебробазилярном 
бассейне и у лиц пожилого возраста).

Показано применение при следующих основных 
синдромах: воспалительных явлений (в стадии ре-
гресса), отечном (отточный), дискинетическом (атони-
ческом, спастическом), диссекреторном (повышение 
и понижение экскреторной функции), дисгормональ-
ном (повышение и понижение инкреторной функ-
ции), дисциркуляторном, гиперсимпатикотоническом, 
метаболических нарушений, гиперпластическом, ги-
потрофическом, рефлекторном, обструктивном, асте-
ническом, невротическом, психастеническом, функ-
циональной недостаточности (в стадии компенсации). 

Кнопки 
регулирования 
температуры

Дисплей

Кнопка 
включения

Кнопка 
выключения
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Заболевания: ушибы, контрактуры, переломы конеч-
ностей после иммобилизации, параличи, остаточные 
явления нарушения мозгового кровообращения, не-
врозы, невриты, плекситы, радикулиты, соляриты, по-
линевриты, вибрационная болезнь, постинфарктный 
кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипотони-
ческая болезнь, пневмония, бронхит, бронхиальная 
астма (вне обострения), эмфизема, пневмосклероз, 
колит, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей по 
гиперкинетическому типу, спаечная болезнь, ожире-
ние, подагра, склеродермия, периферической нервной 
системы с болевым синдромом (невриты, невралгии), 
дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, 
последствия травм опорно-двигательного аппарата, 
хронические воспалительные негнойные заболевания 
внутренних органов, раны и язвы на фоне гипореак-
тивности организма, ожоги, отморожения.

Интенсивность воздействия определяется величи-
ной температуры, временем и локализацией воздей-
ствия.

Дозирование процедур осуществляют по площади 
участков воздействия, их локализации, количеству и 
продолжительности процедур. Продолжительность 
проводимого ежедневно или через день сеанса не 
должна превышать 15-30 минут, курс составляет 20 - 
25 процедур. Повторный курс назначают через 0,5 - 1 
месяца.

Выводы. 
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что ни в коем случае не является па-
нацеей от всех болезней. Физические факторы, исполь-
зуемые в аппарате, известны и широко используются 
в рекреационной, физреабилитационной и лечебной 
практике. Ценным является совокупность факторов, со-
бранных в одном устройстве, и их параметры. 

Аппарат может быть использован в качестве «до-
машнего доктора» в рекреационных и реабилитацион-
ных целях. Целесообразным является также использо-
вание биокерамического матраца BIBONG компании 
Long Life в спортивной медицине в качестве средства 
для скорейшего восстановления спортивной работо-
способности и снятия стрессовых состояний после со-
стязаний.

В 2006 - 2007 годах биокерамический матраца BI-
BONG компании Long Life использовался в комплекс-
ных рекреационных и реабилитационных программах 
проводимых коллективом кафедры физиологии, физи-
ческой и психологической реабилитации Донецкого 
государственного института здоровья, физического 
воспитания и спорта среди учащихся общеобразова-
тельных школ Донецка и Донецкой области. Планиру-
ется продолжение данной работы.
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Формування педагогічної творчості майбутніх вчителів 
фізичного виховання при використанні дидактичних ігор

Зубченко Л.В., Дерфельден А.Б.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Висвітлено проблему педагогічної 
творчості майбутніх вчителів фізично-
го виховання як аспект особистісного 
розвитку в контексті вивчення дисциплі-
ни «Основи педагогічної майстерності». 
Використання дидактичних ігор сти-
мулює, заохочує студентів до отри-
мання знань, формує педагогічну 
творчість майбутніх вчителів фізич-
ного виховання. Реалізація системи 
навчання передбачає максимальне 
розширення творчих елементів діяль-
ності майбутніх фахівців за рахунок 
використання ігрових  форм контр-
олю (дидактичних ігор), реалізації 
принципів індивідуалізації, змагання, 
педагогіки співробітництва.

Зубченко Л.В., Дерфельден А.Б. Фор-
мирование педагогического творчества 
будущих учителей физического воспита-
ния при использовании дидактических 
игр. Рассмотрена проблема педагогиче-
ского творчества будущих учителей физи-
ческого воспитания как аспект личностного 
развития в контексте изучения дисциплины 
«Основы педагогического мастерства». Ис-
пользование дидактических игр стимулирует  
студентов к получению знаний, формирует 
педагогическое творчество будущих учите-
лей физического воспитания. Реализация 
системы обучения предусматривает макси-
мальное расширение творческих элементов 
деятельности будущих специалистов за счет 
использования игровых  форм контроля (ди-
дактических игр), реализации принципов ин-
дивидуализации, соревнования, педагогики 
сотрудничества.

Zubchenko L.V. Derfelden A.B. 
Forming of pedagodgical creative-
ness of future physical education 
teachers using didactic games. The 
problem of pedagodgical creative work 
of future physical education teachers 
as an individual development aspect 
during studing “Pedagodgical skills ba-
sics”. Use of didactic plays boosts stu-
dents to noegenesis, shapes pedagogi-
cal creativity of the future teachers of 
physical training. Realization of system 
of tutoring provides maximum expan-
sion of creative elements of activity of 
the future experts at the expense of use 
of game forms of monitoring (didactic 
plays), realizations of principles of per-
sonalising, competition, pedagogics of 
cooperation.

Ключові слова:
вчитель, творчість, гра, підготов-
ка. 

учитель, творчество, игра, подготовка. teacher, creative work, game, training. 

  
Вступ.1

Проблема формування педагогічної творчості 
майбутніх фахівців - завжди була й залишатиметься 
однією з найактуальніших проблем теорії і практики 
педагогічної науки. Сучасний етап ринкових перетво-
рень в Україні в усіх галузях народного господарства 
зумовлює зміну парадигми взаємовідносин держави 
і людини, де центральним елементом цієї системи 
стає особистість. Людина в сучасному світі відіграє 
не акумулюючі і трансформативні функції, а  висту-
пає суб'єктом  управлінського процесу соціально-
економічних систем [1]. В основі її діяльності лежать 
функції планування, організації, мотивації, аналізу, 
контролю, координації тощо. Саме ці обставини ви-
значають актуальність  проблеми формування творчих 
здібностей особистості і відповідно  зацікавленість з 
боку вчених  і практиків у  різних наукових  галузях: 
філософії, педагогіки, психології, соціології тощо.

Аналіз світових тенденцій у галузі освіти, зокрема 
професійно-педагогічної, свідчить про необхідність 
висунення все більш високих вимог до особистості 
педагога-професіонала, педагога-творця [1 - 3].  

Аналіз концептуальних державних документів, а 
саме: Закону “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Кон-
цепції розвитку національної вищої освіти, Держав-
ної національної програми “Освіта (Україна XXI 
століття)”, Національної доктрини розвитку освіти, 
які регламентують стратегію розвитку вищої освіти в 
Україні, дозволяє визначити загальні вимоги до вчи-
теля, обов'язки педагогічних кадрів у самоосвіті, під-
вищенні їх творчого професійного рівня, педагогічної 
майстерності, загальної культури: “Педагогічні пра-
цівники мають стати основною рушійною силою від-
родження та створення якісно нової національної сис-
теми освіти. У зв'язку з цим основна увага має бути 
зосереджена на підготовці нового покоління творчо 
мислячих, професійно компетентних педагогічних 
працівників” [3]. 

Проблеми формування педагогічної творчості 
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вчителів мають багатоаспектне висвітлення. А саме, 
цю проблему розглядали В.Андреєв, В.Кан-Калик, 
М.Нікандров, М.Поташник, С.Сисоєва та багато ін-
ших. Педагогічна творчість трактується як діяль-
ність, яка породжує нові оригінальні рішення при пе-
дагогічній взаємодії вчителя і учнів [2].  Педагогічна 
творчість вчителя фізичного виховання здійснюється 
і проявляється під час проведення уроків з фізичного 
виховання, змагань з різних видів спорту, написання 
сценаріїв, спортивних свят та інше. Але в процесі 
професійної підготовки студентів в вузі, процес на-
вчання носить традиційний характер. При закінченні 
навчального закладу, ставши дипломованими фахів-
цями, у студентів виникають труднощі при здійсненні 
своїх професійних обов’язків в якості вчителя фізич-
ного виховання [4]. Тому ще в стінах вузу необхідно 
використовувати певні засоби для розкриття педаго-
гічної творчості майбутніх фахівців. 

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - охарактеризувати доцільність 

використання дидактичних ігор в процесі формування 
педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного 
виховання.

Результати дослідження. 
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літера-

тури висвітлює велику  кількість визначень понять 
«педагогічна творчість вчителя». Більшість дослід-
ників (Д.Богоявленська, С.Новосьолов, С.Сисоєва,) 
розглядають її як реалізацію і самореалізацію вчите-
ля в освітньому просторі; як оптимальну реалізацію 
випереджаючих конструкцій моделей педагогічної 
діяльності, інші - як пошук оптимального педагогіч-
ного рішення у конкретній ситуації (М.Поташник, 
В.Загвязинський); як співтворчість в педагогічній 
діяльності суб’єктів навчального процесу (В.Кан-
Калик, М.Никандров). Але всі вони сходяться в од-
ному: що педагогічна творчість вчителя - це вид його 
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діяльності, відмінний новими підходами до організа-
ції навчально-виховного процесу, використанням не-
стандартних (оригінальних) засобів співдії з учнями 
і результатом якого є формування високорозвиненої, 
творчо мислячої особистості [6]. 

Педагогічна творчість вчителя фізичного вихован-
ня характеризується тими відмінностями, які лежать 
в площині специфічних завдань фізичного виховання. 
Ми розглядаємо педагогічну творчість майбутніх вчи-
телів фізичного виховання як сукупність спеціальних 
знань, умінь, навичок, мотиваційних установок щодо 
творчої педагогічної діяльності, що спрямована на не-
стандартне вирішення основних завдань фізичного 
виховання школярів [1, 5, 6]. 

Для того, щоб майбутні вчителі фізичного вихо-
вання мали змогу не тільки провести урок з фізичного 
виховання, а ще й зацікавити учнів в зміцненні сво-
го здоров’я, поліпшенні рухової активності, слід ще 
в процесі навчання в ВНЗ злучати їх до проведення 
різноманітних творчих ігор для формування педаго-
гічної творчості. 

Сучасний педагог має бути творчою  особистіс-
тю, творчим вчителем, а його педагогічна творчість 
є необхідною умовою руху до педагогічної майстер-
ності. Високого  рівня майстерності вчитель досягає  
не  лише  за наявності  певного  рівня педагогічної 
творчості, але й за рахунок сформованості  та розви-
тку професійно значущих особистісних якостей таких 
як сумлінність, завзятість, працелюбність, подолання 
труднощів, перетворення  вміння на навички,  тобто 
при  накопиченні власного  як  життєвого так і пе-
дагогічного досвіду [1, 3, 6]. Тому курс педагогічної 
майстерності у вищій педагогічній школі, на нашу 
думку, має бути більш орієнтований не на теоретичну 
підготовку майбутніх учителів, а саме на формування 
педагогічної творчості, розвиток творчого потенціалу 
його особистості [2, 4]. Виховувати творчого вчителя 
фізичного виховання ми пропонуємо у навчальному 
процесі ВНЗ засобами реформування стану і умов ви-
кладання  курсу «Основи педагогічної майстерності» 
через застосування дидактичних ігор.

Для того, щоб поліпшити якість вищої освіти, ми 
підтримуємо пропозицію П.Щербаня, який пропонує 
звернутися до всього кращого,  що було накопичено 
протягом десятиліть: поширити курси „Основи педа-
гогічної  майстерності», «Вступ до спеціальності»  і  
не  за вибором  студентів, а як обов'язкову умову здо-
буття професії вчителя. Саме від педагога залежить 
чи виникне у  школярів інтерес до пізнання нового, 
як досконало вони будуть пізнавати це нове, творчо 
використовувати надбання пізнаного в практичному 
житті. Тому навчальний предмет «Основи педагогіч-
ної майстерності», який ми розглядаємо як інтегра-
тивний курс з професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх вчителів фізичного виховання має стати 
стрижневим, передбачаючи формування саме творчо 
активних вчителів фізичного виховання.

Навчальний процес повинен враховувати тенденції 
соціально-економічного розвитку суспільства, особли-
вості психології молоді, а методи та форми навчання 
реалізовувати на практиці: принципи ініціативи, інди-
відуалізації, самостійності, змагання, творчого підходу 
до одержання знань. Студенти повинні без примушу-
вання прагнути до систематичної, плідної навчально-
творчої діяльності. Дослідним шляхом встановлено, 

що змагання  в більшості випадків дають значно біль-
ший  ефект у підвищенні творчої активності студентів, 
ніж їх зовнішня мотивація. Тому для реалізації цих ви-
мог значне місце в педагогічній діяльності викладача 
повинні займати дидактичні ігрові методи навчання. 
Ігровий  метод характеризується трьома основними 
ознаками: 1) визначає мету, спрямовану на зміст освіти, 
що підлягає засвоєнню; 2) передбачає  вид  навчально-
пізнавальної  діяльності; 3) визначає характер взаємо-
дії викладача і студентів [2, 4, 6].

Якщо проаналізувати з позиції сучасної науки ді-
яльність людини, то виявиться, що гра в ній займає 
провідне місце і є однією з потреб людини. На біо-
генному рівні - це потреба в активності руху, на пси-
хофізіологічному -  потреба в емоційній насиченос-
ті, на творчому - потреба подолання, виявлення волі. 
Навчальний процес, побудований на основі ігрових 
дидактичних форм, допомагає значно активізувати 
пізнавальну діяльність студентів, реалізувати творчі 
компоненти розвитку особистості. А.Макаренко за-
значав: «…у грі особистість активно діє, мислить, 
будує, комбінує, моделює людські взаємини». За цих 
умов вона виконує у грі різні ролі: організатора, ви-
конавця, творця, знаходить умови для виявлення своїх 
здібностей та життєвої активності [6].

Порівняно з іншими формами навчання, ігрові ме-
тоди мають такі позитивні аспекти: висока результа-
тивність у засвоєнні знань і формуванні вмінь і нави-
чок; формуються  вміння співпрацювати; формуються 
мотиви навчання; розвиваються гуманні стосунки 
між студентами; розвивається навчально-творча ді-
яльність (планування, рефлексія, контроль, самокон-
троль). У дидактичній грі навчальні завдання виступа-
ють опосередковано, що забезпечує їх ефективність. 
К.Ушинський писав: «у грі формуються всі сторони: 
душі людської, її розум, її серце і воля» [6].

Дидактична гра - це спосіб взаємодії педагога й 
студентів, зумовлений  ігровою ситуацією, що веде 
до реалізації дидактичних завдань і цілей навчання. 
Мета дидактичних ігор - активізувати процес пізнан-
ня студентської аудиторії, заглибитися в зміст дисци-
пліни, що вивчається; розвинути навички колективної 
взаємодії, набути досвід творчої діяльності, а також 
визначити рівень підготовки майбутніх вчителів фі-
зичного виховання.

У ДДІЗФВіС на кафедрі педагогіки, психології і фі-
лології реалізовано ідею використання всесвітньо ві-
домих інтелектуальних ігор («Конкурс КВК», «Брейн 
ринг», «Що? Де? Коли?» та ін.) у навчальному проце-
сі як окремий елемент навчально-творчої діяльності 
студентів при проведенні поточного, проміжного або 
підсумкового контролю знань з вивчення дисципліни  
«Основи педагогічної майстерності». 

Дидактичні ігри проектуються з урахуванням 
соціально-психологічних умов педагогічного процесу 
і дидактичних  принципів.

Моделювання дидактичної гри у відповідності з її 
призначенням залучається в розробці алгоритму, пра-
вил,  методичного та організаційно-технічного забез-
печення. Ця робота здійснюється шляхом поєднання 
поетапної системи контролю і модульно-рейтингової 
технології навчання, що забезпечує не тільки спряму-
вання студентів на фахову і професійну підготовку, 
але й розвиток їх творчих здібностей і формування 
навичок науково-дослідної діяльності. 
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Аналіз досвіду практичного втілення цієї концеп-
туальної ідеї в навчальний процес свідчить, що най-
більш дієвою та ефективною є та система, яка сприяє 
максимальному прояву здібностей студента, його са-
мореалізації, коли на основі фахових знань форму-
ються професійні вміння і навички творчої науково-
дослідної діяльності.

Розглянемо  приклад організації і проведення ди-
дактичної гри «Брейн-ринг», яка апробована кафе-
дрою педагогіки, психології і філології в навчальному 
процесі Донецького державного інституту здоров’я, 
фізичного виховання і спорту. 

«Брейн-ринг» - дидактична гра-конкурс у формі 
інтелектуального змагання  між командами студентів 
академічної групи відносно першочерговості та  пра-
вильності надання відповіді з навчальних, наукових і 
виховних проблем фізичного виховання школярів.

Дидактична гра «Брейн-ринг» є формою заохочен-
ня студентів до активізації  навчально-творчої діяль-
ності при проведенні проміжного або підсумкового 
контролю знань за тематикою навчальної дисципліни 
«Основи педагогічної майстерності». Цю форму про-
ведення проміжного контролю доцільно  використову-
вати  в  системі  навчання  з попереднім  визначенням  
мотиваційних  умов  за рейтинговою програмою.

«Брейн-ринг» рекомендується проводити після ви-
вчення студентами декількох тем дисципліни (пере-
важно в середині  курсу). Тривалість гри - дві акаде-
мічні години (1 пара). Структура витрат часу на окремі 
елементи: вступне слово викладача - до 5 хв.; виступ 
ведучого «Брейн-рингу» з представленням команд та  
жеребкуванням черговості їх виступів - до 5 хв.; ігро-
вий час (три тури по 15 хв.) - 45 хв.; творчі тайм-аути 
для кожної з команд по 5 хв. - до 20 хв.; нагородження 
призерів та підведення підсумків - до 15 хв.

Для  проведення «Брейн-рингу» необхідно піді-
брати  приміщення, в якому можна створити відпо-
відні умови. По центру кімнати повинні стояти два 
столи, за якими можуть одночасно працювати від 5 до 
8 студентів. Аудиторія повинна мати дошку, на якій 
будуть висвітлюватися поточні результати  змагання 
у формі табло та інші дидактичні і технічні засоби 
навчання.  Студенти академічної  групи  поділяються 
на три команди, кожна  з яких обирає свого капітана. 
«Брейн-рингом» керує журі (голова - ведучий конкур-
су, члени - викладачі та студенти).

Загальні правила дидактичної гри
1. «Брейн-ринг»  проходить у формі змагання ко-

манд  щодо першочерговості та правильності відпо-
відей на запитання  ведучого.

2. Перед грою проходить  жеребкування черговос-
ті виступу команд у формі розіграшу карток з поряд-
ковими номерами виступів.

3. Гра  складається з трьох турів, у яких будь-яка 
команда обов'язково зустрічається по одному разу з 
кожним суперником.

4. Кожен ігровий тур забезпечується індивідуаль-
ною карткою проблемних питань. Кожна картка має 
10 питань, які сформовані за тематикою дисципліни 
«Основи педагогічної майстерності» і потребують за-
стосування творчих елементів у відповіді.

5. На обговорення питань ведучого командам від-
водиться  30  с.

6. Команда, яка першою відповіла на питання, по-
винна натиснути на кнопку електронного пристрою і 

представити відповідь.
Якщо команда дає неправильну відповідь, то 

команда-суперниця має 15 с. для відповіді на це ж за-
питання.

7. За правильну відповідь на запитання команда 
одержує  2 бали рейтингу. Якщо відповідь неправиль-
на - 0 балів. Результати бальної оцінки заносяться се-
кретарем у відомість та відображуються на табло.

8. Якщо обидві команди не відповіли на питання, 
то наступне питання оцінюється на 1 бал вище.

9.  Команда, яка в ігровому турі набрала найбільшу 
кількість балів рейтингу, вважається переможницею 
туру. Місце команди, яка зазнала поразки, займає на-
ступна за жеребкуванням.

Оцінювання та мотивація навчально-творчої ді-
яльності студентів

За результатами виступів команди нагороджують-
ся балами рейтингу у відповідності з тією кількістю, 
яку вони отримали в трьох ігрових турах.  Додатко-
во студенти можуть одержати до 5 балів рейтингу в 
тайм-аутах, виконуючи різноманітні види навчально-
творчої діяльності  (виступ з пропозицією, вірш, сце-
нічна постановка тощо) за тематикою відповідної 
дисципліни. Отримані студентами бали сумуються з 
їх загальним рейтингом.

Висновки. 
Таким чином, використання дидактичних ігор в 

процесі вивчення дисципліни «Основи педагогічної 
майстерності» не тільки стимулює, заохочує студен-
тів до отримання знань в процесі здійснення такої ді-
яльності, а й формує педагогічну творчість майбутніх 
вчителів фізичного виховання. 

Використання в навчальному процесі ігрового 
методу, який є основним на всіх етапах вхідного, по-
точного, проміжного, підсумкового  контролю знань 
дуже ефективно впливає на формування педагогічної 
творчості майбутніх вчителів фізичного виховання. 
Реалізація системи навчання передбачає максималь-
не розширення творчих елементів діяльності майбут-
ніх фахівців за рахунок використання ігрових  форм 
контролю (дидактичних ігор), реалізації принципів ін-
дивідуалізації, змагання, педагогіки співробітництва.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем формування педа-
гогічної творчості майбутніх вчителів фізичного ви-
ховання при використанні дидактичних ігор.
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Духовно-моральний світ крізь призму паремійних мовних форм 
(на матеріалі грецької мови)

Калоєрова В. Г., Сенів М. Г., Калоєрова О. С., Єрьомка О.В.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання та спорту

Донецький національний університет

Анотації:
Відзначено роль системи освіти 
у формуванні високої моральної 
системи людських цінностей. В 
основу ідеї реалізації гуманізації в 
освітньому просторі, поглиблення 
культури міжнаціонального спілку-
вання залучені паремійнi скарби 
грецького народу. Досліджено ві-
дображення морально-духовних 
понять особистості і суспільства 
в цілому через грецькі паремійні 
мовні форми: прислів'я, приказки, 
паремійні вислови, які вважають-
ся приказками, вислови у вигляді 
двовіршів. Запропоновано їх вико-
ристання в духовному і морально-
му вихованні молодого покоління 
у вітчизняній системі шкільної та 
вищої освіти.

Калоерова В.Г., Сенив М.Г., Калоерова 
Е.С., Еремка Е.В. Духовно-нравственный 
мир сквозь призму паремических язы-
ковых форм. Отмечена роль системы об-
разования в формировании высокой нрав-
ственной системы человеческих ценностей. 
В основу идеи реализации гуманизации в 
образовательном пространстве, углубле-
нии культуры межнационального общения 
привлечены паремические сокровища гре-
ческого народа. Исследовано отображение 
нравственно-духовных понятий личности 
и общества в целом через греческие паре-
мичсекие языковые формы: пословицы, 
поговорки, паремические выражения, счи-
тающиеся поговорками, выражения в виде 
двустиший. Предложено их использование 
в духовном и нравственном воспитании мо-
лодого поколения в отечественной системе 
школьного и высшего образования.

Kaloerova V.G., Seniv M.G., Kaloerova 
E.S., Eremka E.V. The spiritual and 
moral world through the prism of paro-
mia linguistic forms. The role of educa-
tion in the formation of high moral system 
of human values. The idea of humaniza-
tion in the implementation of educational 
space, enhancing a culture of interethnic 
communication involved paremia trea-
sures of the Greek people. Investigated 
the mapping of moral and spiritual con-
cepts of the individual and society as a 
whole through the Greek paremia linguis-
tic forms: proverbs, sayings, paremia ex-
pressions deemed sayings, expressions 
in the form of couplets. Proposed use in 
spiritual and moral upbringing of young 
generation in the national school system 
and higher education. 

Ключові слова:
гуманізація, освіта, моральність, 
духовність, паремії.

гуманизация, образование, нравствен-
ность, духовность, паремии.

humanization, education, morality, 
spirituality, paremias.

Вступ.1

Духовно-моральний світ будь-якої людини, що ба-
зується на її свідомості, мисленні, психічних здібнос-
тях, визначає дію та правила поведінки людини, її 
внутрішню моральну силу, духовні й душевні якості, 
необхідні їй в суспільстві [1; 10; 14].

Ядром формування моральних якостей є заро-
дження з найбільш раннього віку високих ідеалів: 
прагнення до добра, осягнення істини, дружби і лю-
бові, творчості, пізнання світу. Це ядро – вічно живе 
у людині і наділене воно такими властивостями, як 
прагнення людини до досягнення поставленої мети, 
здійснення мрії, розкриття таємниць природи, тобто 
воно є наріжним каменем розвитку людини. “Будьте, 
як діти”, – учив Ісус Христос, закликаючи не втрачати 
і не упускати властиву людській природі здатність до 
осягнення нового, до духовного росту й осмислення 
дійсності.

Вважаємо за необхідне відзначити, що висока мо-
ральна система людських цінностей, діалектично змі-
нюючись і розвиваючись упродовж усього її життя, 
повинна зберігатися й виховуватися самою людиною, 
підтримуючі її у будь-якому суспільстві, допомагаючи 
їй усвідомити себе особистістю та побачить розумін-
ня збоку інших індивідуумів і суспільства в цілому.

Занурюючись у сьогодення, в часи глобалізації, 
інформації й стрімкого ритму життя, можна констату-
вати наявність певної гіперболізації у розумінні час-
тиною нашої сучасної молоді можливістю досягнення 
матеріальних благ, що здійснюється начебто за життє-
во підтвердженою схемою: “Все й відразу”. Провід-
ною тезою такого “світогляду” часто є твердження на 
кшталт: молодь повинна не стільки думати, скільки 
“метикувати”. Проте це, як нам видається, ілюзор-
© Калоєрова В. Г., Сенів М. Г., Калоєрова О. С., Єрьомка О.В., 
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не уявлення спростовується законами діалектики та 
устроєм і ритмом усіх життєво важливих процесів на 
землі – від природних до суспільних. Адже саме по-
ступовість та послідовність, з розривом поступовос-
ті – стрибком, становить хід позитивного розвитку, а 
велике починається з малого.

Для прикладу, із атомів побудовані молекули всес-
віту; із зародка виростає новий живий феномен, кожен 
в установлений термін; секунда – складова години, а 
крок - складник шляху.

З цього погляду, на нашу думку, в основу етико-
педагогічних якостей формування особистості, пси-
хології взаєморозуміння неодмінно повинні бути 
покладені духовно-моральні поняття. А, значить, ма-
теріальний достаток, як зовнішній й важливий фактор 
у житті людини, тільки тоді має цінність, коли він є 
похідним від духовних та моральних цінностей, тоб-
то якщо творення матеріальних цінностей корелює із 
творенням духовних і моральних. У розумінні і при-
йнятті цієї позиції найважливішу роль у духовному й 
моральному вихованні, як нам видається, покликана 
відігравати система освіти у кожній державі.

Основна увага у статті зосереджена на ролі грець-
ких прислів’їв і приказок у духовному й моральному 
вихованні молодого покоління. Проблеми, до яких 
звертаються автори статті, мають пряме відношення 
до джерел грецької культури, літератури, філософії, 
міфології і т.п. Один із найвідоміших представників 
німецького класичного гуманізму ХІХ ст. Вільгельм 
Гумбольдт вказував на важливість вивчення мови, мі-
фології, звичаїв, прислів’їв і приказок, які втілюють, 
за його словами, дух народу.

Слід відзначити, що у працях В. Гумбольдта й ці-
лого ряду інших європейських мовознавців (В. Вундт, 
Г. Штейнталь, М. Лацарус, О. О. Потебня та інші) ши-
роко використовуються поняття “дух народу”, “душа 
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нації”, а проблеми національного характеру, менталь-
ності і способи їх вираження дискутуються не лише 
в лінгвістиці, а й у філософії, психології, історичній 
антропології [13, с. 476-574], однак ці поняття ще досі 
не здобули ні однозначного загальнонаукового розу-
міння, ні загальновизнаного галузевого тлумачення. 
Така термінологічна невизначеність значно усклад-
нює пошуки матеріалізованих утілень “душі народу” 
в паремійних фондах мов. Якщо, як підкреслює З. Г. 
Коцюба [5, с. 42], взяти за основу думку Г. Шпета про 
те, що “кожний історично утворений колектив – на-
род, клас, союз, місто село і т.д. – по-своєму сриймає, 
уявляє, оцінює, любить і ненавидить об’єктивно існу-
ючі обставини, умови свого буття, саме це буття – і 
саме в цьому його ставленні до всього, що об’єктивно 
існує, виражається його ”дух“, або “душа”, або “ха-
рактер” [13, с. 479], а прислів’я і приказки є “світо-
глядним відображенням буття” [11, с. 17], то навіть 
побіжний аналіз паремій будь-якої мови засвідчить 
цілу низку вказівок на природні, побутові, соціаль-
ні та історичні умови існування народу, які завжди є 
національно специфічними. Однак прислів’я і при-
казки не лише відображають життя, а й аналізують, 
оцінюють та узагальнюють набутий життєвий досвід. 
Відшукати національне в базових світоглядних заса-
дах певного народу, сформульованих у його пареміях, 
- завдання значно складніше. Принагідно відзначимо, 
що створені упродовж тисячоліть грецьким народом 
образні висловлювання (прислів’я, приказки, паре-
мійні вислови, що вважаються прислів’ям, вислови у 
вигляді двовіршів) виразно виявляють життєвий до-
свід цього древнього індоєвропейського народу, його 
мораль і культуру. З цього погляду вивчення антології 
народної мудрості, висловів стародавніх греків, що 
відображають національну своєрідність грецького 
народу, його духовність, звичаї, мораль є предметом 
даного дослідження.

Як наголошують дослідники, прислів’я та приказ-
ки побутують у різних народів з незапам’ятних часів 
[6, с. 7; 8, с. 68-70; 12, с. 4]. Протягом тисячоліть вони 
змінювались, шліфувались, одні відходили в небуття, 
другі народжувались, ще інші міняли свій зміст. Народ 
постійно відбирав і осмислював найтиповіші явища в 
природі, праці, побуті. Ці спостереження закріплюва-
лися в мові, передавались наступним поколінням, ста-
вали народною мудрістю, кодексом неписаних законів 
моралі й поведінки. Це повною мірою стосується і 
грецького народу. На це вказує, наприклад, С. І. Рад-
ціг, який зазначає, що “плодом багаторічних спосте-
режень й колективного досвіду у греків була велика 
кількість прислів’їв, приказок і дотепних висловів” [9, 
с. 30-31]. 

Розглянутi у роботi питання будуть слугувати ство-
ренню загальнонаукової системи термiнологiчного 
визначення духовно-моральних понять в паремiйних 
формах мов.

Пропоноване дослідження тісно пов’язане з таки-
ми науковими і практичними завданнями, як пошук 
і опрацювання нових шляхів реалізації ідеї гуманіза-
ції в системі освіти; формування духовних начал ви-
ховання й культури на основі уявлення про єдність, 

цілісність та нероздільність світу; поглиблення куль-
тури міжнаціонального спілкування.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - дослідити відображення духовно-

моральних понять особистості і суспільства в цілому 
через грецькі паремійні мовні форми.

 Задачі дослідження.
Навести паремійні скарби грецького народу, які ві-1. 
дображають його духовність і мораль.
Запропонувати використання антології народної му-2. 
дрості греків в системі вітчизняної освіти.
Результати дослідження
Уже в найдавніші часи відомі представники 

грецького народу відзначали, зокрема, важливу роль 
освіти в житті людини і суспільства в цілому, про що 
засвідчують вислови давньогрецьких філософів, вче-
них, письменників, пор., наприклад: Η μόρφωση έχει 
ανάγκη από τρία πράγματα: τη φυσική προδιάθεση, τη 
μελέτη και την εξάσκηση. – Освіта потребує три речі: 
природної настроєності, вивчення та тренування 
(Аристотель); Ένα μόνο καλό υπάρχει, η σωστή γνώση 
κι ένα μόνο κακό, η αμάθεια. – Тільки одне благо є, 
правильне знання, і тільки одне зло, неосвіченість 
(неуцтво, невігластво) (Сократ); Аπ’ όσα υπάρχουν σ’ 
εμάς, μόνο η παιδεία είναι αθάνατη και θεία. – Із всього, 
що у нас є, тільки освіта є безсмертна і божественна 
(Плутарх); Πολυτιμότατο απόκτημα για τους ανθρώπους 
είναι η παιδεία. – Найбільш дорогоцінне надбання для 
людей є освіта (Менандр).

Разом з тим стародавні греки виразно вказували 
на органічний взаємозв’язок між освітою та духов-
ною досконалістю людини, з його доброчесністю – 
позитивною моральною якістю, високою мораллю. 
Подані нижче вислови давньогрецьких письменників 
і філософів підкреслюють саме ці загальнолюдські 
цінності, пор.: Η πνευματική μόρφωση είναι ενας 
δεύτερος ήλιος για εκείνους που την αποκτούν. – Духов-
на освіченість – це друге сонце, для тих, хто її досягає 
(Геракліт); Το να θεωρείται κανένας μορφωμένος, δεν 
προέρχεται από τις πολλές γνώσεις, που πιθανόν να 
κατέχει, αλλά κατά πόσον έχει απαλλαγεί από τα πάθη 
του. – Щоб вважатися освіченим, це не походить від 
великих знань, якими хтось, ймовірно, володіє, а від 
того, наскільки він звільнився від своїх (поганих) 
пристрастей (Піфагор); Ο Αριστοτέλης, όταν ρωτήθηκε 
τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τούς αμόρφωτους, 
απάντησε: “Όσο οι ζωντανοί από τους πεθαμένους”. 
Η πνευματική καλλιέργεια, έλεγε, στις ευτυχίες είναι 
στολίδι και στις δυστυχίες καταφύγιο. – Аристотель, 
коли його запитали, чим відрізняються освічені від 
неосвічених, відповів: «Наскільки живі від мерт-
вих». Духовне удосконалення, говорив він, у щасті 
є прикраса, а у нещасті – укриття (захисток) (Діоген 
Лаертський); Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση ως προς 
την αρετή από τα παιδικά χρόνια. – Освіта – це навчан-
ня доброчесності з дитячих років (Платон); Όλο το 
χρυσάφι, που βρίσκεται επάνω και κατω απ’ τη γή, δεν 
έχει την αξία που έχει η αρετή. – Все золото, яке зна-
ходиться зверху і внизу під землею, не має цінності 
такої, яку має доброчесність (Платон); Κανένα 
απόκτημα δεν είναι τόσο σεβαστό και τόσο σταθερό όσο 



77

η αρετή. – Жодна річ не є такою шанованою і такою 
міцною, як доброчесність (Сократ); Η αρετή είναι 
κάτι που εξαρτάται από τη δική μας θέληση, όπως και η 
κακία. – Доброчесність є щось, що залежить від нашої 
власної волі, як і злоба (Аристотель); Μόνο της αρετής 
οι κατακτήσεις είναι σταθερές.– Тільки досягнення 
доброчесності – міцне (Софокл); Το δρόμο προς την 
αρετή τον περνάμε με κόπους. – Шлях до доброчесності 
ми проходимо з труднощами (Еврипід).

У мовознавчій науці намітились різні підходи до 
систематизації паремій [7, с. 303]. Найпростішим і 
дуже поширеним способом розміщення матеріалу 
– за початковими літерами слів кожної приказкової 
одиниці. З часом алфавітний принцип побудови 
пареміографічних збірок виявився недосконалим, 
тому з’являються фундаментальні збірки прислів’їв, 
приказок, паремійних висловів, укладені за смислово-
тематичними групами. Паралельно з тематичною 
в….ерел, художніх творів тощо, ми спирались на 
їх смислово-тематичну класифікацію. У результаті 
аналізу нами виділені такі тематичні групи прислів’їв 
і приказок, які мають безпосереднє відношення до ви-
ховання духовних та моральних цінностей людини:

1. Правда:
Όποιος λέει την αλήθεια, έχει το θεό βοήθεια. – Той, 

хто говорить правду, має допомогу від Господа. Η 
αλήθεια είναι πικρή. – Гірка правда.

2. Справедливість:
Πρώτα να ’ξετάζεις κι ύστερα να δικάζεις. – Спочатку 

аналізуй, а вже потім роби висновок (розмірковуй).
3. Розсудливість (розважливість):
Όποιος περπατά με μέτρα, στέκει πάντα σαν την 

πέτρα. – Той, хто ступає з мірою (розважно), той 
завжди стоїть як камінь (скеля); Ό, τι κάνεις κι ό, 
τι πεις, το ύστερα να στοχαστείς. – Усе, що робиш і 
кажеш, опісля обдумай.

4. Дружба:
Οπού ’χει φίλον ακριβό, έχει μεγάλο θησαυρό. – 

Там, де є дорогий друг, є великий скарб; Ο φίλος σε 
μία ώρα, αξίζει μία χώρα. – Друг через час вартий 
однієї країни.

5. Згода (одностайність):
Η ομόνοια χτίζει σπίτι κι η διχόνοια το γκρεμίζει – 

Згода зводить (будує) дім, а незгода – руйнує; Κάλλιο 
λάχανα με ομόνοια,παρά μέλι με διχόνοια. – Краще 
капуста із згодою, ніж мед із незгодою.

6. Досвід:
Τό πάθημα γίνεται μάθημα. – Нещастя стає уроком; 

Τό πάθημα μάθημα – Нещастя – урок (Пор. укр.: Біда 
навчить); Πρέπει κανείς να πάθει χίλιες ζημιές, για να 
μάθει χίλιες γνώσεις. – Варто перетерпіти тисячу 
збитків, щоб навчитися тисячі знань.

7. Скромність (простота):
Καλογνωμιά και ομορφία θέλουν ταπεινοσύνη. 

– Лагідність (поступливість) і краса потребують 
покірливості; Το βαθύ ποτάμι δεν κάνει κρότο. – 
Глибока річка не викликає шуму (не шумить); Ο 
βαθύς ο ποταμός τρέχει και δεν ακούεται. – Глибока 
річка біжить і її не чути. Τα μεγάλα δάση μένουν βουβά. 
– Великі ліси стоять мовчки; Οι σπουδαίοι άνθρωποι 
ενεργούν χωρίς θόρυβο. – Важливі (шановані) люди 

діють без шуму.
8. Небагатослів’я і мовчання:
Άκουγε πολλά και λέγε λίγα. – Слухай багато, а 

говори мало; Δέκα ν’ ακούς κι ένα να μιλάς. – Десять 
раз потрібно слухати, а один – говорити; Τα λίγα λόγια 
ζάχαρη και το καθόλου μέλι. – Мало слів – цукор, а якщо 
їх зовсім нема – мед; Ο λόγος είναι άργυρος η σιωπή 
χρυσός. – Слово – срібло, а мовчання – золото.

9. Любов:
Η ξενιτιά κ’ η ορφανιά, η πίκρα κ’ η αγάπη, τα τέσσαρα 

ζυγίστηκαν: βαρύτερ’ η αγάπη. – Чужина і сирітство, 
горе й любов, усі четверо зважились: найтяжче – 
любов; Κοίταξ ’ σκείνο το βουνό, πώς άναψε και καίει˙ 
κάποιος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. – Поглянь 
на ту гору, яка спалахнула і горить, хтось втратив 
любов і сидить і плаче.

10. Неосвіченість:
Ο αμαθής είναι και αυθάδης. – Неосвічений є 

нахабний (зухвалий).
11. Ледарство (неробство):
Ο ακαμάτης είναι αδελφός του ζητιάνου. – Ледар 

(нероба) брат старця (жебрака); Η αργία γεννάει κάθε 
αμαρτία. – Ледарство (неробство) породжує кожен 
(усякий) гріх; Ακαμάτης νιος, γέρος διακονιάρης. – Ледар 
(нероба) в молодості – жебрак у старості; Ακαμασιά 
σπιτιού ξεθεμελιώστρα. – Неробство (Ледарство) – 
руйнування дому.

12. Горе (смуток, печаль):
Τρώει η σκουριά το σίδερο κι η θλίψη την καρδιά μας. 

– Іржа з’їдає залізо, а горе (смуток) наше серце; Ογρή 
λύπη, καλή λύπη˙ στεγνή λύπη, κακή λύπη. – Вологий 
смуток – добрий смуток; сухий смуток – поганий 
смуток; Η λύπη και η χαρά είναι αδέλφια. – Горе і радість 
– брати. Η χαρά και η λύπη μαζί περιπατούν. – Радість і 
горе разом ходять.

13. Лицемірство – Лукавство:
Ό, τι γυαλίζει δεν είναι διαμάντι. – Усе, що блищить 

не є діамантом. Ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσάφι. – Усе те, 
що блищить, не є золотом (Пор. укр.: Не все те золото, 
що блищить). Τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον δεις 
πώς είναι και μες στο σπίτι του. – Кожну людину слід 
бачити, який він із себе вдома; Βασιλικός στη γειτονιά 
κι αγκάθι μεσ’ στο σπίτι. – Базилік на околиці і колючка 
(шпичак) у своєму домі.

14. Упертість:
Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη, ο ανόητος ποτέ. 

– Розумна людина змінює думку, а нерозумна – ніколи; 
Ο λύκος κι αν εγέρασε κι αλλαξε το μαλλί του, ούτε τη 
γνωμη του άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. – Вовк, навіть 
якщо постарів і поміняв свою шерсть, проте ні думки 
свої не змінив, ні своєї голови.

15. Взаємодопомога.
Βοήθα με να σε βοηθώ, ν’ ανεβούμε το βουνό. – Гур-

том можна і гори згорнути (перевернути); Από δύο 
λιθάρια βγαίνει τ’ αλεύρι. – Із двох каменів виходить 
мука; Μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία. – Маленька до-
помога, великий порятунок (велике спасіння).

Як випливає із поданих вище паремій, усі вони 
збагачують сучасних людей, особливо молодь духо-
вністю й моральною філософією того народу, яка 
бере свій початок від його чистого джерела. Зібрані 
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по краплині досвід і мудрість греків можуть допомог-
ти кожній людині знайти відповідь на своє питання, 
змусять задуматися, відзначити тотожність зі своїми 
поглядами, додати сил змінити своє життя у кращий 
бік, оскільки смисл цих знань спрямований на необ-
хідність морального удосконалення, духовного розви-
тку людини.

Використання антології народної мудрості греків 
як одного з механізмів реалізації гуманістичних ідей 
в системі освіти в школах і вищих навчальних закла-
дах: на уроках грецької мови і літератури, соціально-
гуманітарних дисциплін, у доповідях і повідомленнях 
учнів та студентів з історії і культури, у спецкурсах з 
питань громадянського виховання, а також на науко-
вих конференціях служить ознайомленню з інтелек-
туальним і духовним скарбом грецької цивілізації, що 
став загальнолюдським надбанням.

Висновки.
Ідея гуманізації, що ґрунтується на формуванні 

духовно багатої, моральної й освіченої особистості з 
допомогою різноманітних практик, у тому числі залу-
чення паремійних скарбів грецького народу, є життєз-
датною і служить разом з тим ідеї виховання молодого 
покоління.

Авторами дослідження запропоновано викорис-
тання полікультурного компонента грецького лінгво-
країнознавчого коментаря як одного із механізмів реа-
лізації ідеї гуманізації і духовності в системі шкільної 
і вищої освіти, заснованої на широкому залученні 
прислів’їв, приказок, паремійних висловів.

До перспектив розширення і поглиблення ідей ду-
ховного і морального виховання молоді слід віднести 
нові напрацювання, які активно розвиваються у лінг-
вістиці кінця ХХ – початку ХХІ століття і пов’язані з 
феноменом “мова як представник певної культури й 
ментальності” [3, с. 208-222]. Мова тут розглядається 
в контексті когнітивної діяльності людини, її сприй-
няття, осмислення й вербалізації дійсності. Одним із 

способів вивчення проблеми взаємодії значень мов-
них знаків і когнітивних структур є концептуальний 
аналіз. У зв’язку з цим актуальним видається завдан-
ня опису фрагмента мовної картини світу, структу-
рованого концептами “людина”, “навколишній світ”, 
“добро” – “зло” та іншими.
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Проблемы развития нравственности и морали 
в учебно-воспитательном процессе

Кашуба Е.В., Гридина Н.А., Кашуба А.М.
Донецкий государственный университет управления

Отделение федерации бокса Украины в Донецкой области

Аннотации:
В данной статье авторами рассмотре-
ны понятия нравственности и морали 
современной молодежи и расширение 
возможностей осуществления нрав-
ственного воспитания. Была изучена 
система ценностных ориентаций и про-
веден сравнительный анализ юношей 
и девушек Донецкого государственного 
университета управления. Предложены 
методы формирования нравственного 
поведения, коррекции и утверждения 
моральных качеств студентов в про-
цессе учебно-воспитательной работы 
средствами физической культуры, ко-
торые, в конечном счете, определяют 
поведение и поступки человека.

Кашуба О.В., Грідіна Н.О., Кашуба 
О.М. Проблеми розвитку моралі у 
навчально-виховному процесі. У да-
ній статті авторами розглянуті поняття 
моралі сучасної молоді і розширення 
можливостей здійснення морально-
го виховання. Була вивчена система 
ціннісних орієнтацій та проведено по-
рівняльний аналіз хлопців та дівчат 
Донецького державного університету 
управління. Запропоновані методи 
формування моральної поведінки, 
корекції та затвердження моральних 
якостей студентів в процесі навчально-
виховної роботи засобами фізичної 
культури, які у кінцевому рахунку ви-
значають поведінку та вчинки людини.

Kashuba H.V., Gridina N.A., Kashuba 
A.M. Problems of morals and ethics 
development in teaching and educa-
tional process. Ideas of teaching and 
educational morals of contemporary youth 
are examined in the article and broaden-
ing (widening) the possibility of realizing   
moral education. System of valuable ori-
entations has been examined and com-
parative analysis of youths and girls of  
Donetsk  State University of Management 
has been carried out. Methods of forma-
tion moral behavior, correction and con-
solidation of moral qualities of students in 
process of teaching and educational work 
by means of physical culture which after 
all defi nes the behavior and action of  a 
person. 

Ключевые слова:
нравственность, мораль, личность, 
физкультура, студенты.

мораль, особистість, фізкультура, 
студенти.

morals, ethic, personality, physical culture, 
students. 

Введение.1

Физическая культура и физическое воспитание 
являются неотъемлемой частью общей культуры и 
системы воспитания членов общества, и преследуют 
определенную цель - на основе полноценного исполь-
зования средств физического воспитания реализовать 
возможности оптимального физического развития 
человека в единстве с воспитанием духовных и нрав-
ственных качеств личности.

В процессе физического воспитания решаются 
задачи социального формирования личности, воспи-
тания членов общества, преданных его идеалам. Эти 
задачи выдвигаются обществом перед всей социаль-
ной системой воспитания как особо важные. Однако 
какими бы значимыми ни представлялись результа-
ты, достигаемые воспитанием физических качеств 
и двигательных способностей студентов, они могут 
оказаться бесполезными для общества, если их обла-
датель не воспитан нравственно, если у него не вы-
работаны твердые моральные принципы.

Ж. К. Холодов, рассматривая понятие «физическое 
воспитание», отмечает, что это процесс, направлен-
ный не только на обучение движениям, воспитание 
физических качеств, но и на овладение занимающи-
мися специальными знаниями и формирование у них 
осознанной потребности в занятиях физическими 
упражнениями [1].

Наиболее точное и всеобъемлющее определение 
физическому воспитанию дано Л. П. Матвеевым. 
Он отмечает, что физическое воспитание - это педа-
гогически упорядоченный процесс, направленный 
на использование факторов физической культуры, 
включающий обучение двигательным действиям (в 
результате которых формируются двигательные уме-
ния, навыки и связанные с ними знания), воспитание 
индивидуальных физических качеств и двигательных 

© Кашуба Е.В., Гридина Н.А., Кашуба А.М., 2009

способностей, содействие на этой основе становле-
нию и развитию свойств личности [2].

Систематические занятия физическими упражне-
ниями решают ряд задач физического самосовершен-
ствования:

- специальные физкультурные занятия позволяют 
с пользой применить их на практике; 

- владение определенными двигательными навы-
ками помогают в решении лично значимых задач;

 - владение достаточными организационно - мето-
дическими умениями способствует построению своих 
самостоятельных физкультурно-спортивных занятий, 
т. к. самостоятельная физкультурная деятельность по 
праву считается высшей формой личной физической 
культуры.

Физическая культура прямо и опосредованно охва-
тывает такие свойства, качества, ориентации лично-
сти, которые позволяют ей развиваться в гармонии 
с культурой общества, достигать гармонии знаний и 
творческого действия, чувств и общения, разрешать 
противоречия между природой и производством, тру-
дом и отдыхом, физическим и духовным состоянием. 
Достижение личностью такой гармонии обеспечивает 
ей социальную устойчивость, продуктивную вклю-
ченность в жизнь и труд, создает ей психический ком-
форт [3].

Сохранение и укрепление здоровья человека, по-
вышение уровня его физической подготовленности и 
работоспособности, продление его творческой актив-
ности – основная задача физического воспитания в 
ВУЗе. И решить эту задачу помогут заранее спланиро-
ванные, методически правильно организованные, ин-
тересные и эмоциональные занятия по физическому 
воспитанию, основной целью которых является смена 
физического, телесного акцента развития студента на 
формирование у него привычек здорового стиля жиз-
ни, следствием чего станет потребность в постоянном 
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совершенствовании своих физических, нравственных 
и моральных качествах, своем двигательном опыте 
[4].

Данная работа связана с научно-исследовательской 
работой «Физическое воспитание в системе высших 
учебных заведений, как способ гармоничного разви-
тия студенческой молодежи», которая проводиться 
на базе Донецкого государственного университета 
управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является – выявить средства 

и методы физической культуры, оказывающие суще-
ственное педагогическое воздействие на развитие 
нравственных и моральных ценностей личности за-
нимающихся.

Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ ценностных 

ориентаций юношей и девушек.
2. Определить влияние методов формирования со-

знания личности студентов.
В процессе исследования применялись следую-

щие методы: анализ литературных источников, пе-
дагогический эксперимент, анкетирование и анализ 
результатов.

Результаты исследования.
Занятия физической культурой и спортом понима-

ются как важнейшая задача в формировании лично-
сти. Основным условием достижения положительных 
результатов в формировании личности студентов в 
ходе учебно-воспитательного процесса является ком-
плексный подход, обязывающий соблюдать единство 
воздействия на занимающихся средств и методов фи-
зического и нравственного воспитания [5].

Личность студентов характеризуется уже сложив-
шимся мировоззрением, определившимися взгля-
дами, убеждениями и относительно устойчивыми 
нравственными и моральными качествами. Однако 
уровень их сформированности различен, а уровень 
притязаний высок. В то же время, наряду с физиче-
ским и нравственным развитием, уровень зрелости не 
всегда отвечает требованиям общества.

Физическая культура и спорт имеют большие воз-
можности для осуществления нравственного воспи-
тания. Мораль и нравственность – это совокупность 
норм и правил поведения, их проявления в поступках 
и деятельности человека. В учебно-воспитательной 
работе со студентами необходимо умело сочетать за-
дачи воспитания с задачами, вытекающими из спец-
ифики спортивной деятельности. Недостаточное 
внимание к вопросам морального воспитания на за-
нятиях физическими упражнениями и спортом может 
способствовать развитию отрицательных нравствен-
ных черт (эгоизм, зазнайство).

Нравственное воспитание в совокупности с фи-
зической культурой решает такие задачи, как фор-
мирование нравственных понятий, суждений, чувств 
и убеждений, навыков и привычек поведения, соот-
ветствующих нормам общества. Одним из важных 
аспектов нравственного воспитания является фор-
мирование нравственного сознания. На основе нрав-
ственных понятий, оценок и суждений, формируются 

нравственные убеждения которые, в конечном счете, 
определяют поведение и поступки человека, в том 
числе и спортсмена [6].

Наряду с формированием нравственного сознания 
в процессе учебно-воспитательной работы большую 
роль играет воспитание у студентов нравственных 
чувств. Нравственные чувства – это переживание сво-
его отношения к действительности, к людям, к соб-
ственному поведению. При этом важной задачей яв-
ляется воспитание моральных и гражданских чувств: 
патриотизма, коллективизма, чувства долга и чести, 
ответственности перед командой и коллективом. 
Учебный процесс является средством воспитания 
через постепенное и последовательное преодоление 
трудностей. И здесь немаловажную роль играют во-
левые качества студентов, такие как: целеустремлен-
ность, настойчивость и упорство, решительность и 
смелость, инициатива и самостоятельность. Все каче-
ства взаимосвязаны, но главным и ведущим являет-
ся целеустремленность, которая определяет уровень 
воспитания и проявления других качеств.

При выборе средств и методов нравственного вос-
питания необходимо учитывать особенности психики 
юношей и девушек, их склонности и интересы. Не-
обходимо, чтобы разъяснения и убеждения были до-
ходчивыми и побуждали обучающихся к самоанализу 
своих действий и поступков. Важными условиями ре-
шения этих задач является четкая организация заня-
тий по физическому воспитанию, строгие требования 
к точности выполнения упражнений, формирование 
представления об изяществе движений, побуждение 
к физическому самосовершенствованию. Все это спо-
собствует воспитанию важных моральных и волевых 
качеств. Однако учебная работа предполагает и требу-
ет управления со стороны преподавателя.

Удовлетворенность учебной деятельностью, ко-
торая определяет моральное состояние студентов и 
существенно влияет на их активность и результаты 
занятий, является составной частью, обязательным 
компонентом и показателем формирования физиче-
ских и нравственных качеств личности. Эмоциональ-
ное отношение к физической деятельности не форми-
руется спонтанно и не наследуется, оно приобретается 
личностью в процессе самой деятельности и эффек-
тивно развивается с освоением знаний и приобрете-
нием творческого опыта, с проявлением инициативы 
и активности на учебных занятиях.

В ходе педагогического эксперимента было сфор-
мировано 2 группы студентов дневного отделения (по 
желанию) – 40 девушек и 40 юношей, независимо то 
курса и факультета. Группам были предложены: 

1). Обязательное ведение дневника самоконтроля, 
где отображались данные о самочувствии, активности 
и настроении студентов, т. к. это является субъектив-
ной оценкой своего восприятия и отношения к пред-
мету физическое воспитание.

2). Обязательное посещение консультационных за-
нятий.

Система ценностных ориентаций юношей и де-
вушек изучалась с помощью методики «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Эта система определяет со-
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держательную сторону направленности личности 
и составляет основу ее отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к самому себе, основу миро-
воззрения и ядро мотивации жизненной активности, 
и основу жизненной концепции и «философии жиз-
ни». Эти ценности делятся на терминальные, или 
ценности-цели и инструментальные, или ценности-
средства. Терминальные ценности - это убеждения 
в том, что какая-то конечная цель индивидуального 
существования с личной и общественной точек зре-
ния стоит того, чтобы к ней стремиться. Инструмен-
тальные ценности - это убеждения в том, что какой-то 
образ действий (например, честность, рационализм) 
является и с личной, и с общественной точек зрения 
предпочтительным в любых ситуациях [7].

В ходе экспериментального учебно-
воспитательного процесса с целью формирования 
нравственных и моральных качеств мы применяли 
три основные группы методов, каждая из которых 
включала в себя систему методических приемов:

1. Методы формирования сознания личности 
(убеждение). Включающие разъяснение, внушение, 
доказательство, пример, этическую беседу.

2. Методы организации деятельности и формиро-
вания опыта общественного поведения. Включающие 
педагогическое требование, поручение, упражнение, 
воспитывающие ситуации.

3. Методы стимулирования поведения и деятель-
ности (мотивация). Включающие похвалу, одобрение, 
поощрение, включение в соревнования, наказание.

На рисунке 1 наглядно отражены данные сравни-
тельного анализа по методике «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича (терминальные ценности).

Значимые различия обнаружены между средними 
рангами в группе девушек и группе юношей по сле-
дующим терминальным ценностям. У девушек на 

первые места выходят: здоровье, материально обе-
спеченная жизнь, наличие верных и хороших друзей, 
жизненная мудрость. У юношей на первые места вы-
ходят: активная и деятельная жизнь, уверенность в 
себе, интересная работа, равенство в возможностях, 
свобода в поступках и действиях. Также значимые 
различия наблюдаются по средним рангам следую-
щих ценностей: красота природы, творческая дея-
тельность и любовь.

В целом, можно сказать, что для девушек приори-
тетны те ценности, которые являются для них жизнен-
ными целями – здоровье, обеспеченность, жизненная 
мудрость. У юношей же жизненными целями являют-
ся те собственные качества и внешние условия, кото-
рые обеспечивают высокие достижения в профессио-
нальной и общественной деятельности.

 На рис. 2 приведены данные сравнительного ана-
лиза по методике «Ценностные ориентации» М. Роки-
ча (инструментальные ценности). 

Значимые различия обнаружены между средними 
рангами в группе девушек и группе юношей по сле-
дующим инструментальным ценностям. У девушек 
на первые места выходят: ответственность, самокон-
троль, смелость в отстаивании собственного мнения, 
исполнительность, независимость. У юношей на пер-
вые места выходят: непримиримость к недостаткам 
других, высокие запросы.

Можно сделать вывод о том, что девушки стремят-
ся достигать своих жизненных целей путем реали-
зации независимой, исполнительной, ответственной 
стратегией поведения, предполагающей наличие вы-
сокого уровня самоконтроля. Это можно интерпре-
тировать тем, что девушки являются более зрелыми 
личностями по сравнению с юношами, у которых 
приоритет отдается типам поведения, демонстрирую-
щим непримиримость к недостаткам других и высо-

Рис. 1 Разброс средних рангов терминальных ценностей по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича.
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кие собственные запросы.
В целом можно говорить о том, что девушки ставят 

перед собой реальные жизненные цели, так или иначе 
связанные с будущим, которые будут реализовываться 
в адекватных стратегиях поведения, характерных для 
зрелых личностей. В отличие от них юноши ориен-
тированы на достижение высоких результатов в про-
фессиональной и общественной деятельности, однако 
стратегии реализации этих стремлений не соответ-
ствуют поставленным целям.

Выводы.
Экспериментальная работа показала, что целена-

правленная ориентация всей педагогической деятель-
ности на создание условий для формирования лич-
ности студентов в отношении физического развития, 
развития нравственных и моральных ценностей дает 
возможность с высокой эффективностью решать важ-
нейшую задачу учебного процесса – воспитание лич-
ности молодежи. Причем приобретенные в процессе 
учебных занятий знания, умения и навыки, сформи-
ровавшиеся положительные общекультурные потреб-
ности могут быть реализованы в самых различных 
ситуациях, возникающих на протяжении всей жизни.

В нравственных поступках и действиях на учеб-
ных занятиях складываются отношения студентов 
друг к другу, к окружающим, к действительности. 
Чтобы воспитать нравственные поступки, необходи-
мо создать на занятиях соответствующие условия и, 
прежде всего, организовать положительную деятель-
ность занимающихся. Преподаватель может исполь-
зовать много средств и приемов, стимулирующих 

нравственное поведение студентов: взаимопомощь, 
уважение, занятия в трудных условиях, различные 
виды соревновательной деятельности, воспитываю-
щие ситуации. Необходимо привлекать специалистов, 
способных не только осуществлять учебный процесс, 
но и воспитывать у студентов духовность и нравствен-
ность.

Дальнейшие исследования предполагаются в на-
правлении изучения всестороннего развития студен-
ческой молодежи.
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Рис. 2. Разброс средних рангов инструментальных ценностей по методике «Ценностные ориентации» М. 
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Експертні системи для планування, контролю і управління 
спортивним тренуванням у спорті вищих досягнень

Коваль Т.В., Корж Д.I., Сiдєльнiков Д.П., Федоров А.П.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Анотації:
Розглянуто особливості експертних 
систем для планування, контролю і 
управління тренувальним процесом у 
спорті вищих досягнень. Показана не-
обхідність удосконалення тренувально-
го процесу в залежності від виду спорту 
та особистості спортсмена. Сучасна 
стратегія побудови і управління трену-
вальними програмами в спорті вищих 
досягнень базується на комп'ютерних 
технологіях (програмах). Програми 
розробляються і удосконалюються 
залежно від виду спорту і різних осо-
бливостей спортсмена.

Коваль Т.В., Корж Д.И., Сидельни-
ков Д.П., Федоров А.П. Экспертные 
системы для планирования, кон-
троля и управления спортивными 
тренировками в спорте высших до-
стижений. Рассмотрены особенности 
экспертных систем для планирования, 
контроля и управления тренировочным 
процессом в спорте высших достиже-
ний, показана необходимость совер-
шенствования экспертных систем в 
зависимости от вида спорта и лично-
сти спортсмена. Современная стра-
тегия построения и управление тре-
нировочными программами в спорте 
высших достижений базируется на 
компьютерных технологиях (програм-
мах). Программы разрабатываются и 
совершенствуются в зависимости от 
вида спорта и разных особенностей 
спортсмена.

Koval T.V., Korzh D.I., Sidel’nikov 
D.P., Fedorov A.P.  Expert systems for 
planning, control and management of 
sports training in top level sport. The 
features of expert systems for planning, 
monitoring and management of the train-
ing in sport of the highest achievements 
are reviewed, the necessity of the expert 
systems improvement, depending on the 
type of sport and the identity of the athlete 
are shown in the paper. The modern strat-
egy of construction and management 
of training programs in sports of the 
maximum reachings bases on computer 
technologies (programs). Programs are 
developed and perfected depending on 
a kind of sports and different features of 
the sportsman.

Ключові слова:
тренувальний процес, експертні сис-
теми, комп’ютерні програми.

тренировочный процесс, экспертные 
системы, компьютерные программы. 

training process, expert systems, top 
level sport. 

  
Вступ. 1

В останні десятиріччя інформаційні процеси 
об’єктивно вимагають різкого зростання 
інтелектуальних і інноваційних компонентів в 
розумовій і фізичній діяльності. Дана тенденція 
сьогодні чітко видна, та сфера спорту не може 
залишитися від неї осторонь. У зв’язку з цим 
суспільство вимагає від науки аргументованого 
опрацьовування різних аспектів проблем розвитку 
спорту в умовах глобальної інформатизації, а також 
розробку нових методик в побудові і управлінні 
тренувальними програмами, які необхідні як для 
повсякденного життя, так і для розвитку спорту 
вищих досягнень, в якому відбувається тренування 
спеціально відібраних спортсменів для змагальної 
діяльності.

Актуальністю теми є те, що для сучасного 
спортсмена потрібен новий комплекс тренувальних 
вправ, які б сприятливо впливали на організм. 
Надалі це б вплинуло на результати змагальних 
процесів і дало можливість отримання перемоги на 
змаганнях регіонального, національного і світового 
рівнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [3, 4, 
6, 7, 8] дозволяє зробити висновок, що найменше 
вивченою проблемою є визначення ефективності 
впливу та необхідність удосконалення експертних 
систем. Не вичерпують всіх питань побудова 
експертних систем та комп’ютерне моделювання 
спортивної підготовки і техніки виконання 
спортивних вправ, в залежності від виду спорту та 
особистості спортсмена.

У сучасних умовах розвитку суспільства на 
перший план виходить розвиток спорту, оскільки 
він тісно пов’язаний із здоровою життєдіяльністю 
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людини як чарунки світової інформаційної системи, 
що склалася на даний момент. 

Робота виконана за планом НДР Донецького на-
ціонального університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є розгляд існуючих основ підго-

товки спортсменів, а також новітніх розробок у сфе-
рі проектування спортивних програм, які нададуть 
можливість оптимальної побудови і управління тре-
нуваннями окремо взятого індивідуума. Тому саме 
вибір найбільш кращих тренувань забезпечує гідну 
конкурентну боротьбу у сфері вищих досягнень. 

Для реалізації завдань роботи було визначено 
комплекс методів, адекватних проблем досліджен-
ня, теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури, педагогічне тестування і 
експеримент, методи математичної статистики [1, 
7].

Результати дослідження. 
Сучасна стратегія побудови і управління тре-

нувальними заняттями в спорті вищих досягнень 
повинна починатися з взаємодії спортсмена та ква-
ліфікованого психолога, який може дати деякі ре-
комендації, скласти певний план, обговорити ті або 
інші невдачі, що допоможе спортсменові надалі ви-
йти на якісно нові рівні і досягти вищих результа-
тів в професійному спорті. Практика тренувальної 
роботи в більшості спортивних секцій, спортивних 
командах не стимулює спортсменів до активності, 
пізнання власних психологічних можливостей, по-
шуку нових засобів, методів, прояву самостійності 
й ініціативності.

 На першому етапі психолог повинен мотивува-
ти спортсмена до психологічної роботи. При аналізі 
результатів діагностики важливо, щоб психолог не 
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нав'язував спортсменові своєї думки, необхідно дати 
йому можливість самому прийняти або не прийняти ці 
результати. В процесі бесіди важливо знайти точки зі-
ткнення для майбутніх зустрічей. Такою точкою може 
стати складання індивідуального плану по психоло-
гічній роботі спортсмена з конкретними результатами 
і термінами виконання поставлених завдань. Складан-
ня плану повинне включати спортсмена в безпосеред-
ній процес психологічної роботи. Для цього корисно 
використовувати програми формування психологічної 
стабільності, а в подальшому - забезпечення психіч-
ної надійності [1, 3].

Основою взаємодії психолога із спортсменом є 
підготовка індивідуального плану з включенням про-
грам формування психологічної стабільності, психіч-
ної надійності і спільної роботи з тренером, для обго-
ворення і коректування індивідуального плану. Тому, 
слід зазначити, що саме робота психолога з тренером 
і спортсменом дозволяє привести їх до найвищих ре-
зультатів, шляхом координування їх дій. 

На думку професора А.В.Алексєєва, який є за-
відуючим кафедрою спортивної психотерапії МПА: 
«Спортсмен, що не володіє психічною саморегуляці-
єю, - потенційний невдаха. Видатні спортсмени воло-
діють цим мистецтвом, можна сказати, інтуїтивно, але 
таких не так вже багато. Інших же треба спеціально 
вивчати практичному аутотренінгу»[2, 7, 9].

Саме після складання і виконання таких психо-
логічних програм спортсмен здатний досягти пев-
ного рівня, але для цього необхідно скласти плани 
тренувань з урахуванням наявних в науці сучасних 
пропозицій. 

В умовах переходу суспільства до «інформаційно-
го», об'єктивно зросла потреба переоснащення про-
грамним забезпеченням спорту нового типу. На дано-
му етапі проводиться велика кількість досліджень, які 
сприяють розвитку і вдосконаленню спорту, шляхом 
розробки унікальних і індивідуальних програм для 
спортсменів (особливо у вищих досягненнях) при під-
готовці до тих або інших змагальних процесів.

Якщо взяти до уваги бурхливий розвиток тех-
нологій, то в недалекому майбутньому тренувальні 
програми складатиме комп'ютер, який зможе також 
контролювати і управляти тренувальним процесом і 
виконанням поставлених завдань, а на основі одер-
жаних даних (після обробки «сирої» інформації) ви-
даватиме деякі рекомендації, які будуть важливими 
в подальшій діяльності. Тому стратегію побудови і 
управління тренувальними програмами необхідно 
розглядати на основі проведених досліджень при об-
ліку всіх присутніх рекомендацій[4, 8]

На сьогоднішній день спостерігається існування 
експертних систем для планування спортивного трену-
вання, які пройшли апробацію і є конкурентноздатни-
ми на світовому ринку. Саме ці системи розробляють 
плани тренувальних занять, виходячи з індивідуаль-
них характеристик спортсменів і їх функціональних 
можливостей, а також спортивних здібностей особи, 
які забезпечують оптимальне зростання майстернос-
ті. Серед таких здібностей можна виділити:
Індивідуальні особливості спортсмена, що відо-1. 

бражають загальну і професійну спрямованість 
(усвідомлення суспільної значущості спортивної 
діяльності, творче відношення до тренувального 
процесу, активна діяльність в житті, працьови-
тість, старанність, дисциплінованість, самостій-
ність, цілеспрямованість);
Характерні особливості спортсмена (прагнення 2. 
до пізнання, ентузіазм, віра в успіх, цілеспря-
мованість, стійкість, витримка, сміливість, воля, 
кмітливість, логічне мислення, завзятість, тер-
піння, ризик, життєрадісність, широкий кругозір, 
рішучість, емоційність, захопленість, наполегли-
вість, терплячість, надійність, відчуття відпові-
дальності);
Особливості самосвідомості спортсмена (мудре 3. 
відношення до свого стану, упевненість в собі, 
самокритичність, розвинене відчуття власної гід-
ності, самоконтроль, вимогливість до себе, само 
організованість, усвідомлення мети, оцінка рівня 
розвитку фізичних якостей, свободи володіння 
своїм тілом);
Соціально-психологічні особливості спортсмена 4. 
(відповідальність, мобільність, сумлінність, іні-
ціативність, активність, порядність, пунктуаль-
ність);
Психодинамічні особливості спортсмена (зосе-5. 
редженість; об'єм, стійкість, перемикання уваги; 
спостережливість, енергійність; логічне, симво-
лічне, образне мислення, пластичність; орієнту-
вання в просторі, орієнтування в часі)[2, 3, 5].
Підходи до планування спортивного тренування 

є методичною основою експертних систем. Вони 
дозволяють будувати збалансовані плани тренувань, 
використання яких мінімізує ризики перетренувань 
і отримання травм, а також формувати необхідні ру-
хові навики і пропорційно тренувати різні системи 
організму, працездатність яких визначає спортив-
ний результат. Вони мають безперечну новизну і 
практичну значущість, дозволяють акумулювати 
передовий досвід і знання фахівців, які взяті з на-
укової методичної літератури, а також представля-
ти ці знання у формалізованому вигляді, звільнити 
тренера від рутинної роботи, здійснювати плану-
вання на принципово новому рівні, аналізувати такі 
об'єми інформації, обробка яких вище людських 
можливостей. Ці системи можуть бути використані 
в процесі підготовки, як спортсменів вищої кваліфі-
кації, так і спортивного резерву.

Для важко координованих видів спорту велике 
науково-практичне значення мають експертні сис-
теми, призначені для біомеханічного аналізу спор-
тивних вправ, при розробці яких можуть бути ви-
користані результати НИОКР, що проводяться в 
НИИТ МГАФК за темами «Математичне моделю-
вання рухів людини», «Відео-комп'ютерний аналіз 
спортивних вправ»[5, 6].

До високих технологій в підготовці спортсменів 
відносяться експертні системи (системи штучного 
інтелекту) і комп'ютерне моделювання спортивної 
підготовки і техніки виконання спортивних вправ.

Експертні системи для планування спортивно-
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го тренування можуть бути використані без втрати 
спільності для багатьох видів спорту, в яких до-
мінуючими є функціональна і технічна підготовка 
(біг, важка атлетика, атлетизм і т.д.).

На етапі комп'ютерного планування трену-
вання потрібне рішення ряду загальних завдань: 
об’єктивізація знань, використовуваних при плану-
ванні тренування; параметризація знань експертів; 
створення системи планування тренування, що во-
лодіє властивостями несуперечності і повноти; мате-
матична постановка завдання планування і розробка 
алгоритмів її рішення[4, 5, 8].

Для визначення програм будується класифікація 
тренувального навантаження, яка включає: класи-
фікацію вправ; типізацію тренувальних занять. Для 
розробки класифікації вправ необхідно вирішити 
безліч завдань, основними з яких є: визначення без-
лічі всіх вправ; виявлення класифікаційних ознак; 
розбиття безлічі всіх вправ на підкласи відповідно до 
класифікаційних ознак. Після цього слід визначити-
ся з типами тренувань, які застосовуватимуться на 
кожному з етапів тренування.

По рівню генерального навантаження можна 
виділити 4 типу тренувань: велика, середня, мала, 
відпочинок. У свою чергу, великі тренування під-
розділяються залежно від того, на розвиток або під-
тримку яких морфофункціональних систем і меха-
нізмів енергозабезпечення вони переважно будуть 
направлені. З урахуванням цього можливо виділити 
сім типів тренувань:
Тренування з великим об'ємом певної роботи і ма-1. 
лими об'ємами рівномірно-тривалих або повторних 
м'яких методів тренування;
Тренування з великим об'ємом повторної жорсткої 2. 
роботи і малим об'ємом рівномірно-тривалою;
Тренування з великим об'ємом спеціальною і мали-3. 
ми об'ємами рівномірно-тривалою або повторною 
м'якою робіт;
Тренування з великим об'ємом рівномірно-тривалого 4. 
і/або повторної м'якої роботи і малими об'ємами 
жорсткою і/або повторною жорсткою робіт; 
Тренування, середні по загальному навантаженню, 5. 
з середніми об'ємами включених в них типів робіт. 
Об'єми робіт в середньому тренуванні залежать від 
об'ємів робіт в найближчих тренуваннях;
Малі тренування складаються з відновлюваного 6. 
комплексу;
Відпочинок.7. 
Слід зазначити, що класифікація тренувань і алго-

ритми планування залежать від постановки завдання 
планування, тобто для різних завдань планування ви-
значаються власні алгоритми і класифікації трену-
вань.

Норми навантаження при всьому вищесказаному 
задають кількість тренувань різного типу на планова-
ному тренувальному циклі, об'єми робіт і методів для 
планованого циклу і окремого тренувального заняття.

Планування тренувального процесу (алгоритм 
планування) здійснюється в такій послідовності: 
розстановка великих тренувань (алгоритм рекур-1. 
сії); 

розстановки великих тренувань кожного типу на 2. 
безлічі великих тренувань (алгоритм рекурсії); 
розстановка середніх тренувань; 3. 
розстановка малих тренувань і днів відпочинку; 4. 
розстановка ланцюжків робіт; 5. 
розстановка вправ з урахуванням норм навантажен-6. 
ня на планований цикл і окремі тренувальні занят-
тя; 
коригування плану тренувань.7. 
Алгоритм рекурсії дозволяє розставити великі тре-

нування на планованому періоді так, щоб виконувала-
ся наступна умова: всі великі тренування розподіля-
ються рівномірно впродовж тренувального циклу.

Вимоги до розстановки середніх, а тим більше 
малих тренувань — істотно слабкіші (у сенсі рівно-
мірності) в порівнянні з розстановкою великих. Після 
первинної розстановки тренувань відбувається уточ-
нення їх розстановки, вироблюване методом «шліфов-
ки» з використанням «Лексикографічного критерію». 
Суть його полягає в наступному: по поточній розста-
новці обчислюються безліч різних коефіцієнтів, буду-
ються різні графіки і креслення, по яких визначається 
правильність складання і т.д. Всі ці показники можна 
розглянути, звернувшись до досліджуваної літерату-
ри, де найповнішим чином розглянуті кожний з них 
і присутня методологія розрахунку, а також певні ви-
сновки [5,6].

Після цього система будує збалансовані плани тре-
нувань, що відповідають уявленням про необхідність 
відповідного розвитку морфофункціональних систем, 
працездатність яких забезпечує спортивний результат, 
і мінімізацію ризиків перетренувань і травм.

 Висновки.
 Перехід до нової епохи обіцяє перехід до якісно 

нових технологій. Ці технології охоплюють всі сфе-
ри життєдіяльності людини. 

 Технології, що розробляються, у сфері спорту 
дають можливість спортсменам підкорити нові вер-
шини, добитися високих результатів і підтримувати 
своє фізичне і психологічне перебування на висо-
кому рівні.

 Для того, щоб досягти певних результатів, необ-
хідно пройти багаторічний курс навчання за певною 
програмою, вийти на високий рівень, а також під-
тримувати і удосконалювати свої результати. При 
цьому не слід забувати про планування, контроль і 
управління з боку різних експертів(тренера, психо-
лога і т.д.).

 Можливо визначити, що на динаміку спортивної 
майстерності спортсмена найбільш помітну увагу 
надають раціонально організовані тренування (тре-
нувальний процес), змагальна діяльність (процес 
змагань) та поза тренувальні дії. При раціонально 
побудованому плані і управлінні тренувальними 
програмами, як в спорті вищих досягнень, так і у 
непрофесійному спорті. 

Слід зазначити, що шляхом індивідуалізації 
здійснюється комп'ютерне планування (на даному 
етапі і на перспективу), яке допомагає як спортсме-
нові, так і тренерові удосконалити технологію тре-
нування і розвинути у спортсмена нові спортивні 



86

здібності, а також укріпити старі.
Таким чином, сучасна стратегія побудови і управ-

ління тренувальними програмами в спорті вищих 
досягнень базується на комп'ютерних технологіях 
(програмах), які розробляються і удосконалюють-
ся залежно від виду спорту і різних особливостей 
спортсмена, для яких вони проектуються. 

Перспективи подальшого дослідження у дано-
му напрямку визначають: можливість підвищен-
ня ефективності побудови тренувального процесу, 
управління спортивним тренуванням на основі екс-
пертних систем та комп’ютерного планування. Про-
лонговане спостереження за динамікою параметрів 
фізичного розвитку, функціональної й фізичної під-
готовленості, а також змін психологічного стану. 
Проте це лише база в становленні особистості як 
спортсмена вищих досягнень, а для дійсно досяг-
нення певних результатів і титулів, необхідна роз-
робка спеціальних програм, реалізація яких приво-
дить спортсменів до найвищих результатів.
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КВН як засіб соціалізації підлітків та розвитку їх творчої 
активності в умовах дитячого оздоровчого табору

Кольцова О.С.
Херсонський державний університет

Анотації:
У статті висвітлені основні осо-
бливості театралізованої гри КВН 
та можливості її використання в 
умовах дитячого оздоровчого та-
бору з метою соціалізації та роз-
витку творчої активності підлітків. 
Програмі „Школа КВН” надається 
особливе значення як засобу со-
ціалізації дітей та підлітків, фор-
мування згуртованості колективів, 
виховання толерантності та соці-
альної активності молоді; розви-
тку лідерських якостей  та творчої 
активності молодого покоління.·З 
огляду на це, можливе викорис-
тання КВН у педагогічному шкіль-
ному, позашкільному та вузів-
ському середовищі як елементу 
виховної роботи.

Кольцова О.С. КВН как средство со-
циализации подростков и развития их 
творческой активности в условиях дет-
ского оздоровительного лагеря. В статье 
освещены основные особенности театра-
лизованной игры КВН и возможности ее 
использования в условиях детского оздоро-
вительного лагеря с целью социализации и 
развития творческой активности подрост-
ков. Программе „школа КВН” предоставля-
ет особое значение как средство социали-
зации детей и подростков, формирования 
сплоченности коллективов, воспитания 
толерантности и социальной активности 
молодежи; развития лидерских качеств  и 
творческой активности молодого поколе-
ния. Учитывая это, возможное использова-
ние КВН в педагогической школьной, внеш-
кольной и вузовской среде как элемента 
воспитательной работы.

Кoltsova O.S. KVN as the remedy so-
cialization adolescents and develop-
ing of their creative activity in condi-
tions of children’s improving camp. 
Highlights the main features of a theat-
rical game of KVN and its use in a chil-
dren’s health camp to socialization and 
development of creative activity for ado-
lescents. „The school of a KVN ” grants 
the program special signifi cance as the 
remedy socialization children and adoles-
cents, makings up of unity of collectives, 
education of tolerance and social activity 
of youth; developings leadership qualities 
and creative activity of young generation. 
Taking into account this, possible use of a 
KVN in pedagogical school, out-of-school 
and high school medium as element of 
educational operation.

Ключові слова:
соціалізація, творчість, підліток, 
сміх, субкультура, театр, гра, 
КВН, табір.

социализация, творчество, подросток, 
смех, субкультура, театр, игра, КВН, ла-
герь.

socialization, creativity, teenager, smile, 
subculture, theater, game, KVN, camp.

Вступ. 1

Сучасний стан розвитку українського суспільства 
характеризується наявністю комплексу проблем, які 
обумовлені переломним характером розвитку нашої 
соціальної системи. Соціальні умови, які обтяжені 
економічними факторами та динамічно змінюються, 
ще більше ускладнюють завдання адаптації молоді до 
соціуму. Значний суспільний науково-технічний про-
грес несе в собі не лише позитивні, але і негативні на-
слідки. Так через значну комп’ютеризацію діти біль-
шість свого часу проводять перед монітором граючи в 
ігри, які позбавлені більшості культурних та мораль-
них цінностей. Разом із втратою живого спілкування 
діти починають уникати публічних виступів втратив-
ши можливість правильно формулювати та висловлю-
вати свої думки [6, 8]. 

Аналіз різних форм молодіжної культури є необ-
хідним з погляду їхньої суспільної корисності, спри-
яння повноцінній соціалізації молоді, вироблення у 
неї стійких навичок соціально прийнятної поведінки, 
засвоєння кращих здобутків вітчизняної і світової 
культури [9].

В аспекті даного питання найменьш дослідженою 
є сміхова субкультура, яка, в наш час, активно форму-
ється та розповсюджується. Найбільш популярними 
жанрами сміхової субкультури серед молоді є СТЕМ 
та КВН, цінність яких полягає у значній ролі, яку 
вони відіграють як інструмент розвитку творчих зді-
бностей молодої людини та її соціалізації, як форма 
естетичного виховання та пропагування інтелектуаль-
но змістовного, пізнавально спрямованого і творчо 
орієнтованого способу життя [6, 7].

Актуальність дослідження феномена КВН обумов-
лена необхідністю  розширення знань про особливості 
сміхової субкультури української молоді і можливості 
її використання як засобу соціалізації підлітків та роз-
© Кольцова О.С., 2009

витку їх творчої активності. 
Методологічну основу нашого дослідження скла-

дають теоретичні праці С.О. Янішевського, М.М. Бах-
тіна, М.Н. Марфіна, А.П. Чивуріна, А.Н. Лука, А.Ю. 
Аксельрода, М.В. Юнісова  та ін. 

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначення особливості гри 

КВН та можливості її використання в умовах дитячо-
го оздоровчого табору.

Поставлена мета передбачає виконання таких за-
вдань: 

- з’ясувати стан дослідження проблеми в педаго-
гічній теорії та виховній практиці; 

- визначити основні характеристики програми 
„Школа КВН” з метою використання її в умовах літ-
нього дитячого табору.

Результати дослідження.
В сучасному суспільстві, крім цілеспрямованого і 

контрольованого процесу формування значущих якос-
тей і стереотипів поведінки, діють механізми спонтан-
ного неінстітуціоналізованого відтворення системи 
соціокультурних відносин, яке здійснюється на гру-
повому та внутригенераційному рівнях. Все частіше в 
сфери суспільного життя включаються принципи гри 
та ігрові соціальні практики, відбувається взаємопро-
никнення ігрової діяльності і культури. Ярким прикла-
дом цього є КВН як один з масових і найбільш значу-
щих соціокультурних явищ у молодіжному середовищі 
і найпоширеніша серед української молоді організова-
на форма культурно-дозвіллєвої активності [8,9].

У міру зростання, розвитку і формування суспіль-
них зв’язків людини сміх набуває соціальної ролі, стає 
одним із засобів соціального спілкування. 

Основні наукові уявлення про смішне зводяться до 
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наступних ознак: у філософії – це оцінююче зіставлен-
ня несерйозного, ігрового початку серйозного, ділово-
го; в естетиці – це м’яка форма критики потворного і 
неприємного; в психології – це несподівана розрядка 
емоційної напруги; в соціології – це карнавальне пе-
ревертання соціальних цінностей. Проте майже все 
різноманіття визначень і описів базується на прозрінні 
Арістотеля, який помітив, що смішне завжди пов’язане 
з виявленням деякого неподобства [1,2,5].

Одним з найбільш помітних авторів, які присвя-
тили свою наукову творчість вивченню феномена 
сміхової культури, був М.М. Бахтін. У своїй роботі 
“Творчість Франсуа Рабле та народна культура серед-
ньовіччя і Ренесансу” він, на прикладі середньовіч-
ного карнавалу, докладно проаналізував різноманіття 
проявів і вираження народної сміхової субкультури та 
поділив її за характером на три основні види: 

- обрядово-видовищні;
- словесно-сміхові; 
- різні форми і жанри фамільярно-майданної мови 

[3]. 
Усі три види форм, що відображають єдиний смі-

ховий аспект, тісно взаємозалежні і різноманітно пе-
реплітаються одна з одною. 

В даному аспекті, КВН, завдяки притаманним 
йому властивостям, є однією з найбільш доступних, 
привабливих і разом з тим змістовних форм сміхової 
субкультури молоді. Суспільна цінність КВН визнача-
ється тим, що він як змістовна, дієва, а не лише суто 
гедоністична форма дозвілля активізує творчий потен-
ціал особистості, створює простір для розвитку її інте-
лекту, художніх, організаторських здібностей, формує 
індивіда як соціально активну особистість [8,9].

Традиції сміхової субкультури КВН вміщують в 
собі традиції класичної театральної та літературної 
комедії, античного театру і містерій, архаїчних ша-
манських танців і індіанських ритуалів [7].

Театралізовано-ігрова діяльність КВН дає широкі 
можливості щодо творчих проявів дітей та діє на уяву 
дитини різними засобами: словом, дією, зображуваль-
ним мистецтвом, музикою.

В своїх дослідженнях В.Воронова [4] дає визна-
чення театралізованим іграм, як іграм, що відобража-
ють в собі враження особистості від пізнання навко-
лишнього світу. 

Головною ознакою творчої гри є уявлювана ситу-
ація, дія в ній, виконання певної ролі відповідно до 
предметів та подій. Її педагогічна цінність полягає в 
тому, що в процесі гри, крім взаємин, обумовлених 
змістом, ролями, правилами, між учасниками виника-
ють реальні стосунки [4]. 

Зазначимо, що зокрема театралізованого аспекту, 
КВН містить різновиди дидактичних ігор, а саме: 
ігри-доручення, в яких ігрове завдання та ігрові дії • 
грунтуються на пропозиції будь-що зробити;
 сюжетно-рольові дидактичні ігри – відображення • 
різних життєвих ситуацій, виконання певних ро-
лей;
ігри мовленевої спрямованості (використовуються • 
переважно в процесі підготовки до ігор) – сприяють 
розвитку мовленевої активності, образного мовлен-

ня, вмінню вести діалог [1,7].
Вважаємо за необхідне відмітити, що у учасника 

команди КВН під час виступу на сцені набагато біль-
ше можливостей, ніж у актора традиційного театру. 
Він абсолютно вільно може використовувати будь-
який образ, простір і ситуацію, але перевтілення і 
створення образу можливі лише за наявності певних 
знань про зображувальні об’єкти та явища навколиш-
нього світу, навичок виразного подання матеріалу, до-
свіду рухової діяльності [6,9].

Отже, КВН – це унікальний засіб розвитку твор-
чості та пізнавальної активності, естетичного і мо-
рального виховання, продуктивної організації до-
звілля молодого покоління в процесі відтворення за 
допомогою виражальних засобів (інтонації, міміки, 
жестів, пози, ходи) конкретних образів.

За своєю суттю, КВН - це соціокультурне явище, 
яке є основою для розвитку масового молодіжного 
руху, формування дитячих та молодіжних громад-
ських об’єднань, що діють на засадах самоорганіза-
ції, самореалізації, самодіяльності і самоврядування і 
сприяють соціалізації сучасного молодого покоління. 

Попередньо можна виділити кілька дефініцій со-
ціокультурного феномена КВН: 

1. Гра - це змагання молодіжних команд, яке скла-
дається з системи конкурсів-тестів, змодельованих 
ситуацій, в яких гравці імпровізують. 

2. Молодіжний рух - місце творчої й соціальної 
реалізації, до якої прагне інтелектуальна молодь з по-
чуттям гумору. 

3. Організація - структура, яка має розгалужену 
сітку фестивалів та ігор з чіткою системою. 

4. Вид естрадно-театрального мистецтва - поєднан-
ня таких складових як малі форми драматургії, вокаль-
не мистецтво, музика, хореографія та ін., з викорис-
танням зображально-видовищних методів та жанрів 
естрадної мініатюри, авторської пісні, пародії, сатири, 
сарказму, сінхробуффонади, скетчів та ін. [6,7,9].

Особливості виховного процесу в дитячому таборі 
обумовлені роботою з тимчасовими колективами з різ-
ним соціальним досвідом дітей, з різних умов життя 
і виховання, який будується на засадах добровільної 
участі дітей у різних справах, вільному виборі ними 
занять.

З огляду на вище зазначене, ми рекомендуємо ви-
користовувати в дитячому таборі програму „Школа 
КВН”, яка передбачає навчання у декількох запропо-
нованих напрямках протягом тижня (можливе змень-
шення або збільшення терміну), основною метою якої 
є патріотичне, моральне та естетичне виховання дітей 
та молоді, створення умов для творчого, інтелектуаль-
ного і духовного розвитку, виявлення талановитих, 
обдарованих, творчих особистостей, організація їх 
змістовного дозвілля. 

Дана програма спрямована на розв’язання наступ-
них проблем:

- культурне та гуманітарне виховання, розвиток 
творчої активності, популяризація самодіяльної твор-
чості;

- удосконалення системи естетичного виховання;
- популяризація здорового способу життя;
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- формування особистості та її соціальної зрілості, 
залучення дітей та підлітків до активного суспільного 
способу життя;

- створення умов для творчого, інтелектуального і 
духовного розвитку;

- задовільнення потреб в творчій самореалізації;
- залучення молоді до цінностей вітчизняної та 

світової культури і мистецтва.
В процесі участі у програмі „Школа КВН” діти за-

лучаються до наступних видів діяльності: 
1. Пізнавальна діяльність, яка охоплює заходи, 

спрямовані на засвоєння тексту, збагачення знань ді-
тей про персонажів та події, бесіди про особливості 
характерів персонажів та ін. 

2. Організаційна діяльність, яка охоплює основні 
аспекти організаторської роботи, дисциплини, підго-
товки атрибутів і декорацій та ін. 

3. Сценічна діяльність, в якій розвиваються творчі 
здібності дітей [4,6,8].

Основні характеристики даної програми викладені 
в таблиці 1.

Зазначимо, що перераховані в програмі основні 
напрямки роботи „Школи КВН” не виключають до-
повнення. З огляду на це, ми пропонуємо в процесі 
роботи „Школи” проводити тренинги за наступними 
напрямками:

PR культурних проектів (визначення, функції, роль 
при організації культурних проектів; стратегії куль-
турних заходів; ділові ігри).

2. Організація концертів, дискотек і свят (форму-
вання оргкомітету; цілі, завдання, методи організації 
заходу; розподіл обов'язків; набір учасників та форму-
вання програми; організаційні аспекти при проведен-
ні заходу; питання безпеки заходів).

3. Управління проектним циклом (логічний струк-
турний підхід; аналіз проблем, цілей, стратегій; фаза 
планування).

4. Робота з відео (питання композиції кадру; про-
блеми запису звуку, техніка зйомок, постановка світ-
ла, основи монтажу; пробні зйомки).

5. Техніка шоу (звукова апаратура; робота з тех-
нічними засобами запису і відтворення: мікрофони, 
пульти, підсилювачі, акустичні системи та ін.).

Висновки. 
Програмі „Школа КВН” надається особливе зна-

чення як засобу соціалізіції дітей та підлітків, фор-
мування згуртованості колективів, виховання толе-
рантності та соціальної активності молоді; розвитку 
лідерських якостей  та творчої активності молодого 
покоління.·

З огляду на це, можливе використання КВН у педа-
гогічному шкільному, позашкільному та вузівському 
середовищі як елементу виховної роботи.
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Таблиця 1
Основні характеристики програми „Школа КВН” 

Види діяльності учасників  
Підготовка до гри

(пізнавальна та організаційна 
діяльність)

Гра
(сценічна діяльність)

Сприймання видо-
вища (пізнавальна 

діяльність)
Можливі позиції учасників  

Сценарист, актор, звукоопе-
ратор, режисер, редактор, 

директор команди, декоратор, 
відповідальний за реквизит, 

гример

Автор, актор, звукооператор, режисер,  тех-
ник, декоратор, відповідальний за реквизит, 

ведучий.

Глядач

Мета 
Розвиток комуникативної 
компетенції, лідерських якостей, 
творчої активності, почуття гу-
мору, фантазії та креативних 
здібностей, сприяння самовизна-
ченню, виховання толерантності, 
вміння працювати в колективі, 
соціалізація особистості. 

Використання соціотворчого потенціалу КВН 
у сенсі пропаганди культурних цінностей, 
зразків і норм суспільного життя.
Передача в театральній формі оціночних суд-
жень про різні аспекти соціальної реальності. 
Освоєння інтелектуальної та діяльнісної 
стратегій. Адаптація до мінливих умов. Спри-
яння самореалізації особистості.

У с в і д о м л е н н я 
інформації, що 
пропагується. За-
доволення потреб у 
культурно-дозвіллевій 
діяльності.

Основні напрямки роботи 
Основи роботи в колективі, написання сценарію, сценічна культура, акторсь-
ка майстерність, робота над дикцією, ораторська майстерність, музичне оформ-
лення, основи режисури, робота з технічними засобами, специфіка конкурсів, 
імпровізація.

Організація групи 
підтримки, робота 
фан-клубів, культура 
поведінки.
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Формування компетентно орієнтованого підходу 
у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту
Короленко К.В.

Запорізький національний університет

Анотації:
Запропонована модель компе-
тентно орієнтованої підготовки 
педагогічних кадрів з фізичної 
культури і спорту в контексті 
професійної діяльності. Моделі 
виступають засобом пізнання 
студентами її змісту, організацій-
них форм, предметних завдань. 
Комплексне вирішення зазначе-
них завдань забезпечує форму-
вання педагогічної культури май-
бутнього педагога та визначає 
реалізацію функцій компетентно 
орієнтованої підготовки. Зміс-
товий компонент компетентно 
орієнтованої підготовки являє со-
бою відносно самостійну область 
змісту педагогічної освіти.

Короленко К.В. Формирование компетент-
но ориентированного  подхода в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов по физической культуре и 
спорту. Предложена модель компетентно 
ориентированной подготовки педагогических 
кадров по физической культуре и спорту в 
контексте профессиональной деятельности. 
Модели выступают средством познания сту-
дентами ее содержания, организационных 
форм, предметных задач. Комплексное ре-
шение указанных задач обеспечивает форми-
рование педагогической культуры будущего 
педагога и определяет реализацию функций 
компетентно ориентированной подготовки. 
Содержательный компонент компетентно ори-
ентированной подготовки представляет собой 
относительно самостоятельную область со-
держания педагогического образования.

Korolenko K.V Formation of compe-
tence-based approach in the training 
of future specialists in physical cul-
ture and sport. This article has proposed 
a model of competence-oriented teacher 
education in physical culture and sports 
in the context of professional activity. Cre-
ated in the educational process models 
advocate learning tool by students of its 
content, organizational forms, focused 
goals. The complex solution of the indi-
cated commitments ensures making up 
of pedagogical crop of the future teacher 
and defi nes realization of functions of 
competently oriented preparation. The 
substantial component of competently 
oriented preparation represents rather 
independent fi eld of the contents of peda-
gogical formation.

Ключові слова:
компетенція, орієнтований під-
хід, професійна підготовка, пе-
дагогічна діяльність.

компетенция, ориентированный  подход, 
профессиональная подготовка, педагоги-
ческая деятельность.

jurisdiction, oriented approach, 
professional preparation, pedagogical 
activity.

 
Вступ.1

Теоретичною основою будь-якої системи профе-
сійної підготовки є цілісна концепція професіоналі-
зації, яка виступає в якості провідного орієнтира при 
розробці її основних компонентів. У вітчизняній і за-
рубіжній психології сформувалося кілька підходів до 
розробки цілісної концепції професіоналізації. 

 До числа найбільш поширених відноситься під-
хід з позицій поняття професійної придатності, який 
бере свій початок з відомих робіт Ф. Паркінсона. У 
рамках даного підходу процес професіоналізації роз-
глядається як формування або досягнення професій-
ної придатності, провідними критеріями якої є про-
фуспішність і задоволеність працею. У вітчизняній 
психології даний підхід послідовно реалізований у 
працях Н.Д.Левітова, К.М. Гуревича, К.К. Платонова. 

 Інший підхід, найбільшою мірою характерний для 
вітчизняної психології, пов’язаний з поняттям “готов-
ність до праці”. У рамках даного підходу професіона-
лізація розглядається в працях А.А.Смірнова та його 
учнів як формування певної ієрархії допрофесійної і 
професійної готовності до трудової діяльності. 

Можна виділити так званий типологічний підхід 
до професіоналізації, який стає все більш популярним 
у вітчизняній психології. Суть даного підходу, виник-
нення якого пов’язують з ім’ям Шпрангер, полягає в 
тому, що професіоналізація розглядається як пошук 
і знаходження людиною форм професійної діяльнос-
ті, адекватних деякого сталого типу індивіда. Один 
з найвідоміших представників даного підходу - JL 
Hoolland.

Істотний внесок у розвиток загальної теорії про-
фесіоналізації зроблений у працях Е.А. Климова, В.Д. 
Шадрикова, А.К. Маркової, кожен з яких розвиває 
свій підхід до професіоналізації. Не менш важливу 
роль у вирішенні даної проблеми відіграють дослі-
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дження, проведені в рамках акмеології (Н.В.Кузьміна, 
М.Н. Деркач). 

 Нарешті, необхідно відзначити і щодо закінчені 
концепції професіоналізації. Це насамперед концеп-
ція професійної зрілості Д. Сьюпер і концепція про-
фесійного становлення Т.В. Кудрявцева. 

Діючі в нашій країні стандарти вищої професій-
ної освіти побудовані на базі кваліфікаційної моделі 
спеціаліста, досить жорстко прив’язаною до об’єкта 
та місця праці. Останнім часом намітилася явна тен-
денція до переходу від кваліфікаційної моделі до ком-
петентної [1, 2, 3]. 

У компетентної моделі фахівця цілі освіти 
пов’язують як з об’єктами і предметами праці, з вико-
нанням конкретних функцій, так і з міждисциплінар-
ними інтегрованими вимогами до результату освіт-
нього процесу (І. О. Зимня та ін.). Мета професійної 
освіти полягає не тільки в тому, щоб навчити людину 
щось робити, придбати професійну кваліфікацію, але 
й у тому, щоб дати йому можливість впоратися з різ-
ними діловими і життєвими ситуаціями і працювати 
в групі. 

 На думку В.Д.Шадрикова, випускник, що освоїв 
освітню програму, повинен характеризуватися: 
Компетенціями соціально-особистісними (відно-• 
сяться до людини як індивіда, суб’єкта діяльності 
й особистості; соціальними, що визначають його 
взаємодію з іншими людьми; відносяться до вміння 
вчитися); 
Компетенціями загально професійними (інформа-• 
ційними, пов’язані з отриманням і обробкою ін-
формації; розрахунковими, пов’язаними з умінням 
вирішувати професійні завдання з використанням 
адекватного математичного апарату; експлуатацій-
ними; управлінськими, організаційними; конструкт
орськими;проектувальних; економічними, що вклю-
чають поведінку на ринку праці). 
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Ці компетенції мають формуватися як загальні для 
широкого кола професій. Вони забезпечують гнучку 
поведінку на ринку праці. 

Крім того, випускник повинен володіти спеціальни-
ми компетенціями або професійно-функціональними 
знаннями та вміннями, які забезпечують прив’язку до 
конкретного об’єкта, предмету праці. Вони забезпечу-
ють конкретизацію загально професійної компетенції 
[4,5,6].

Перехід України на нову доктрину соціального 
розвитку та її входження в міжнародний освітній про-
стір роблять цю проблему надзвичайно актуальною. 
По-перше, треба погоджувати вихідні позиції форму-
вання вітчизняної та зарубіжних систем професійної 
освіти, а по-друге, поки не виявлено фундамент, ви-
хідний шлях розвитку, будь-яка соціальна система 
розвивається стихійно, незважаючи на нав’язану їй 
стратегію. 

В останні роки фахівці досить пильну увагу приді-
ляють проблемам модернізації та реформування про-
фесійної фізкультурної освіти [2, 3, 7]. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - обґрунтувати функціональну 

модель компетентно орієнтованої підготовки педаго-
гічних кадрів з фізичної культури і спорту в контексті 
професійної діяльності. Отже, основними завданнями 
компетентно орієнтованої підготовки педагогів з фі-
зичної культури і спорту доцільно вважати: 1) фор-
мування у майбутніх фахівців системи професійних 
знань; 2) оволодіння студентами необхідним комплек-
сом педагогічних умінь і навичок; 3) засвоєння ними 
досвіду творчої педагогічної діяльності у сфері фізич-
ної культури і спорту; 4) формування у студентів сис-
теми ціннісно-емоційних відносин до педагогічної те-
орії, теорії фізичної культури, педагогічної діяльності 
та процесу підготовки до неї. 

Результати досліджень
Проведений нами аналіз показує, що структурна 

організація професійного фізкультурної освіти може 
складатися з керуючого, змістовного, процесуального 
і результативного компонентів. 

Керуючий компонент включає в себе: 
Визначення мети фізкультурної освіти фахівця, • 
сформований на основі системного аналізу про-
фесійної діяльності педагога з фізичної культури і 
спорту; 
Визначення змісту освіти, що випливає з його ці-• 
лей; 
Визначення змісту виховання, здатного реалізува-• 
ти поставлену мету, тобто визначення та розробка 
структури процесів, в яких реалізується гнучка під-
система. 
Зміст - ключовий фактор освіти. Змістовий ком-

понент системи представлений тими елементами 
змісту фізкультурної освіти (цикли дисциплін, пред-
мети, теми, програмні питання), які забезпечують 
його спрямованість на формування професійно-
особистісної компетенції студентів. Чотири концеп-
туальні положення, що відносяться до змісту освіти 
і видів навчальної діяльності, визначають наповнення 

цього поняття: воно має бути гнучким, толерантним, 
безперервним, доцільним. 

ГНУЧКІСТЬ змісту забезпечується модульним 
підходом до формування структури студентських 
колективів, які знімають установку на традиційну 
систему форм занять (лекції, семінари, лабораторні 
та практичні заняття), індивідуалізацією і наявністю 
ефективного зворотного зв'язку, прив'язує зміст до 
певного часу і місця.

 ТОЛЕРАНТНІСТЬ програм виражається в ціле-
спрямованому розвитку поваги до інших і себе, дбай-
ливе відношення до навколишнього середовища. 

 БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ відображає відсутність у про-
грамах часових, вікових та процесуальних бар'єрів і 
обмежень. 

Доцільності утримання складається на його ре-
левантності (доречність), збалансованості, проблем-
ності і особистісної орієнтованості, які забезпечують 
інтеграцію знань і вмінь. 

Важливо, щоб зміст освіти відображало загаль-
ні цільові орієнтири студента, педагога і розробника 
програм.

Процесуальний компонент включає цілісну сис-
тему видів діяльності, прийомів і дій, які орієнтують 
студента на синтез професійного, духовного і фізич-
ного в його майбутньої професійної діяльності. 

 Результативний компонент. Як досить ефектив-
ною, універсальної зовнішньої оцінки результатів 
роботи вузу можна було б розглядати здатність ви-
пускника до адаптації в умовах, що змінюються на-
вколишнього світу і підвищеної динамічності профе-
сійної діяльності, до можливої тимчасової безробіття, 
раптової зміни професії і місця роботи. Слід вважати 
цю оцінку тим вище, чим успішніше проходить цей 
процес. У цих умовах для фахівця може виявитися 
недостатнім «чистий професіоналізм», хоча його цін-
ність не знижується, а, навпаки, навіть підвищується. 

Ми виділяємо такі основні характеристики компе-
тентності педагога з фізичної культури та спорту: 

 - Особистісно-гуманна орієнтація; 
 - Здатність до системного бачення педагогічної 

реальності у сфері фізичної культури і спорту та сис-
темному дії в професійно-педагогічної ситуації;

 - Володіння сучасними педагогічними технологія-
ми, пов'язаними з культурою комунікації, взаємодією 
з інформацією і її передачею дітям; 

 - Здатність до інтеграції вітчизняного, закор-
донного, історичного та сучасного інноваційного 
фізкультурно-оздоровчого досвіду; 

-  Креативність у професійній сфері; 
 - Наявність рефлексивної культури. 
 Компетентно орієнтований підхід дозволяє реа-

лізовувати наступні основні положення професійної 
підготовки педагога з фізичної культури та спорту: 

 1.Засвоєння і реалізація в професійній підготов-
ці нормативів праці і поведінки, вироблених в ході 
культурно-історичного розвитку суспільства. 

 2.Особистісно-професійний розвиток студен-
та, що розглядається як результат встановлення 
взаємозв'язків між двома лініями переходів: «повно-
цінна діяльність - повноцінний інтелект - повноцінна 
особистість» і «повноцінна спільна діяльність - по-
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вноцінний колектив - повноцінна особистість».
 3. Наступність у формуванні різних рівнів само-

свідомості особистості (професійного, духовного і фі-
зичного), що обумовлюють становлення її світогляду 
і розширення духовного кругозору. 

 4.Системна організація навчально-виховного про-
цесу, що передбачає виконання двох взаємопов'язаних 
вимог: 

 - Планомірного формування цілісної професійної 
діяльності в цілісній особистості, визначає логіку роз-
витку способів педагогічного управління життєдіяль-
ністю студентів; 

- Переходу «від загального до конкретного» при 
освоєнні навчального змісту кожного рівня, що задає 
необхідність розробки викладачем вузу узагальненої 
орієнтовної основи діяльності студента і підбору для 
нього відповідного переліку навчальних і виховують 
ситуацій. 

 5.Принцип самостійного вибору студентами кін-
цевого рівня освоєння професії, що відкриває мож-
ливість забезпечення в навчально-виховному процесі 
системного мінімуму знань, умінь і навичок і вільно-
го розвитку творчої індивідуальності кожної окремої 
особистості.

Для уточнення поняття «компетентно орієнтовано-
го підходу у процесі професійної підготовки майбут-
ніх фахівців з фізичної культури і спорту», були ви-
користані кваліфікаційні вимоги освітнього стандарту 
до випускника фізкультурного вузу за фахом 022300 
«Фізична культура і спорт». 

Ми виходили з того, що основна мета вузівської 
освіти - не тільки формування цілісної структури 
освоюваної конкретної професійної діяльності, але й 
освоєння системи компетенції, дозволяє випускнику 
продуктивно адаптуватися у великому розмаїтті со-
ціокультурних та психолого-педагогічних ситуацій.

Проведений М.Н. Скаткіним, І.Я. Лернером, В.В. 
Краєвським аналіз окремого акта цілеспрямованої 
людської діяльності з метою визначення структури 
соціального досвіду і змісту освіти показав, що він пе-
редбачає знання цілей, засобів, способів і результатів; 
вміння здійснити необхідний спосіб діяльності; готов-
ність його видозмінити і адаптувати до нових умов, 
а також певне відношення. Висновки вчених, на наш 
погляд, в повній мірі відносяться і до професійної ді-
яльності педагога з фізичної культури і спорту.

Крім того, компетентно орієнтований підход при-
пускає вирішення завдань з формування наступних 
знань та вмінь: 
Узагальнені теоретичні знання про природу, здоров'я, • 
суспільному виробництві і професійної діяльності 
(у регіоні, області, країні, світі) і зв'язки між ними 
(структура, процеси, закони, закономірності, теорії, 
концепції, загальні поняття і міжпонятійні зв'язки).
Основна функція цієї групи знань - світоглядна під-
готовка; 
Вміння розуміти організаційну структуру профе-• 
сійної діяльності та інтегровану міждисциплінарну 
специфіку фізичної культури, її зв'язок з комплексом 
дисциплін гуманітарного, професійного, загально-
освітнього блоків; 
Вміння оцінювати державні освітні стандарти, на-• 

вчальні програми, навчальні плани та освітні тех-
нології з точки зору впливу на фізичний і духовний 
аспекти здоров'я суб'єктів навчально-виховного 
процесу; 
Вміння аналізувати інформацію, що надходить, сте-• 
жити за логікою розвитку знань і явищ у всіх сферах 
діяльності (в першу чергу - у професійній), форму-
лювати висновки і оцінювати інформацію, що над-
ходить; 
Вміння дати оцінку екологічним, правовим, вироб-• 
ничим і політичних явищ (вивчаються або трапля-
ється в житті) з точки зору сучасної соціокультур-
ної, фізкультурно-оздоровчої ситуації; 
Вміння всебічно оцінити що виникла в стані • 
здоров'я ситуацію і знайти оптимальний варіант її 
вирішення в умовах професійної діяльності (досвід 
здоров'ятворчої діяльності). 
Висновки. 
Комплексне вирішення зазначених завдань забез-

печує формування педагогічної культури майбутньо-
го педагога з фізичної культури і спорту та визначає 
реалізацію функцій компетентно орієнтованої підго-
товки. 

Реалізація функцій компетентно орієнтованої під-
готовки педагога здійснюється в ході оволодіння сту-
дентами певним змістом. Науково обґрунтований від-
бір змісту професійної підготовки - одна з основних 
умов продуктивності пошуків її оптимізації. Змісто-
вий компонент компетентно орієнтованої підготовки 
являє собою відносно самостійну область змісту пе-
дагогічної освіти, засвоєння якої створює умови для 
оволодіння особистістю фізкультурно-спортивними 
аспектами педагогічної діяльності. 

Формування компетенції педагога з фізичної куль-
тури і спорту вимагає включення навчальної діяльнос-
ті студентів на аналог майбутньої професійної праці. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем формування ком-
петентно орієнтованого підходу у процесі професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури 
і спорту. 
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Исследование показателей частоты сердечных 
сокращений и энергозатрат у юных игроков 
занимающихся футболом и мини-футболом

Костюнин А.В.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Представлены показатели частоты 
сердечных сокращений, а также энер-
гозатрат юных спортсменов при выпол-
нении тренировочной нагрузки. В ходе 
двусторонней игры продолжительно-
стью 45 минут футболист в среднем 
затрачивает 1510 ± 11,4 ккал. При 
этом частота сердечных сокращений в 
среднем составляет 137 ± 9,3 уд/мин. В 
футзале за игру продолжительностью 
35 минут игрок расходует 1465 ± 90,5 
ккал. В среднем частота сердечных со-
кращений в 125 ± 10,2  уд/мин. (с уче-
том частых смен игроков).

Костюнин А.В. Дослідження показ-
ників частоти серцевих скорочень 
і енерговитрат у юних з футболу та 
міні-футболу. Представлено показни-
ки частоти серцевих скорочень, а також 
енерговитрат юних спортсменів при ви-
конанні тренувального навантаження. 
У ході двосторонньої гри тривалістю 
45 хвилин футболіст у середньому за-
трачає 1510 ± 11,4 ккал. При цьому час-
тота серцевих скорочень у середньому 
становить 137 ± 9,3 уд/хв. У футзале 
за гру тривалістю 35 хвилин гравець 
витрачає 1465 ± 90,5 ккал. У середньо-
му частота серцевих скорочень в 125 ± 
10,2  уд/хв. (з урахуванням частих змін 
гравців).

Kostyunin A.V. Research of parame-
ters of frequency of cardiac reductions 
and power inputs at juvenile players 
borrowing with football and mini-foot-
ball. Parameters of frequency of cardiac 
reductions, and also power inputs of juve-
nile sportsmen are presented at execut-
ing training loading. During a two-sided 
play duration of 45 minutes the football 
player on the average expends 1510 ± 
11,4 kcal. Thus frequency of cardiac re-
ductions on the average constitutes 137 
± 9,3 shocks / minutes. In mini-football for 
a play duration of 35 minutes the player 
spends 1465 ± 90,5 kcal. On the average 
frequency of cardiac reductions in 125 ± 
10,2 shocks / minutes (with allowance for 
often changes of players).

Ключевые слова:
мини-футбол, тренировка, игроки, 
нагрузка, параметры, показатели, ис-
следования.

міні-футбол, тренування, гравці, на-
вантаження, параметри, показники, 
дослідження.

mini-football, training, players, loading, 
parameters, indexes, researches.

 

Введение.1

Мини-футбол как самостоятельный вид спорта 
активно развивается во всем мире [1, 2]. Свидетель-
ством этому является регулярное проведение Между-
народной федерацией Чемпионата Мира и Европы. 

Футзал стремительно распространяется на тер-
ритории Украины. Высшая лига Чемпионата на-
считывает 12 профессиональных клубов, и такое 
же количество команд выступающих в первой лиге. 
Увеличивается число проводимых турниров и кубков 
по футзалу, как среди профессионалов, так и среди 
детско-юношеских команд.

Игра в мини-футбол имеет существенное отличие 
от «большого» футбола, прежде всего по структуре 
перемещений (разница в преодолении игрового про-
странства), а самое главное, в имеющейся возмож-
ности периодического выключения из процесса игры 
(многократные замены игроков) [1]. Как и в большин-
стве спортивных игр, в мини-футболе достаточно 
актуальной является проблема подбора таких трени-
ровочных нагрузок, которые отвечают требованиям 
соревновательной деятельности. 

В связи с этим тренировочная нагрузка должна 
быть адекватна требованиям, предъявляемым игрой 
[1, 7]. Как известно, что различные по направленно-
сти тренировочные нагрузки задействуют различные 
энергетические механизмы в организме занимаю-
щихся [1, 4]. Соответственно выполнение таких раз-
личных нагрузок связано с различными параметрами 
энергозатрат и частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
следовательно, энергообеспечение двигательной дея-
тельности игрока в мини-футбол в процессе всей игры 
будет существенно отличаться от игрока «большого» 
футбола.   

© Костюнин А.В., 2009

Анализ литературных источников показывает, что 
в настоящее время недостаточно данных по рассма-
триваемой проблеме [2]. 

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального педагогического университета имени 
Тараса Шевченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить особенности измене-

ния показателей ЧСС и затрат энергии зафиксирован-
ные у футболистов и игроков в футзал в ходе выпол-
нения соревновательной нагрузки.

Методы исследования. 
В исследовании использовался командный мони-

тор сердечного ритма POLAR TEAM SYSTEM, позво-
ляющий фиксировать одновременно у десяти спор-
тсменов ЧСС, определять – минимальную, среднюю 
и максимальную ЧСС, а также расход энергии (кКал). 
На  таблице 2 ЧСС представлена в виде кардиограм-
мы, с учетом времени работы, а так же распределение 
ЧСС по зонам интенсивности (табл. 3).

Результаты исследования. 
Были проведены исследования по выявлению раз-

личий в показателях ЧСС и затрате энергии у игро-
ков одной возрастной группы (16 лет) в «большом» 
и мини-футболе. Исследования проводились в Лу-
ганском высшем училище физической культуры (г. 
Луганск) и в мини-футбольном клубе «Луг.Т.К.» (г. 
Луганск).

Обе команды выполняли специфическую сорев-
новательную нагрузку – участвовали в двусторонней 
игре. Время 1-го тайма в группе «большого» футбола 
– составляло 45 мин. («грязного» времени); в группе 
мини-футбола – 35 мин. («грязного» времени). Фик-
сировались также параметры предигровой разминки 
в каждой из групп. Различные, по длительности, вре-
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Человек Aleksandr Strelets Дата 05.05.2009 ЧСС средняя 125 уд/мин
Тренировка 05.05.2009 11:59 Время 11:59:50 ЧСС max 193 уд/мин
Вид спорта FUTZAL Длительн. 1:28:10.0
Комментарий Выбраное 0:00:00-1:28:10 (1:28:10.0)

Таблица 2
Кардиограмма монитора сердечного ритма POLAR TEAM SYSTEM
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Человек Aleksandr Strelets Дата 05.05.2009 ЧСС средняя 125 уд/мин
Тренировка 05.05.2009 11:59 Время 11:59:50 ЧСС max 193 уд/мин
Вид спорта FUTZAL Длительн. 1:28:10.0
Комментарий Выбраное 0:00:00-1:28:10(1:28:10.0)

Таблица 3
Распределение ЧСС по зонам интенсивности во время тренировки
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Таблица 1 
Данные ЧСС и расхода энергии во время тренировки

Ф.И.О. игрока – Стрелец Александр
Данные Значение Единицы измерения

Продолжительность 88 мин
Частота записи 5 с
Расход энергии 610 кКал 
Сумма ЧСС за игру 11031 ударов
Период восстановления -31 ударов
ЧСС min 79 уд/мин
ЧСС средн 125 уд/мин
ЧСС max 193 уд/мин
Стандартное отклонение 36,0 уд/мин
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менные отрезки обусловлены спецификой каждого из 
видов футбола.

Исследования показали, что в группе «большого» 
футбола за время игры, спортсмен в среднем тратит 
1510 ± 11,4 кКал, при этом ЧСС в среднем составляет 
137 ± 9,3 уд/мин.

В группе мини-футбола – игрок расходует 1465 
± 90,5 кКал, при среднем ЧСС в 125 ± 10,2  уд/мин. 
(с учетом частых смен игроков). Пример подробных 
данных отельного игрока представлен на таблице 1.

 В исследуемой группе «большого» футбола мак-
симальное ЧСС футболиста во время игры составило 
240 уд/мин. В мини-футболе 219 уд/мин. 

Так же на фрагменте показателя изменения пульса 
спортсмена (листинге) таблицы 4 мы видим динамику 
ЧСС за каждые 5 с во время игры.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, 
несмотря на частые смены игроков в мини-футболе, 
а также значительно уменьшенные размеры площад-

ки, по сравнению с «большим» футболом, показатели 
частоты сердечных сокращений и расхода энергии за 
время игры у спортсменов в мини-футболе практиче-
ски одинаковы по сравнению с показателями игроков 
в «большом» футболе. Это говорит о высоком темпе 
игры в мини-футбол, существенно отличающемся от 
«большого» футбола, а также о величине нагрузки, 
которую получают игроки за время матча. 

Выводы:
1. По данным литературных источников исследо-

вание показателей ЧСС и расхода энергии позволяет:
а)  выявить особенности индивидуальной реак-

ции организма  занимающихся на нагрузку;
б) подобрать адекватные средства и методы тре-

нировки;
в)  выявить отстающие компоненты в подготов-

ленности юных спортсменов.
2. В ходе экспериментальных исследований уста-

Таблица 4
Показатели изменения пульса игрока через каждые 5 с игрового времени 

Время +0:00 +0:05 +0:10 +0:15 +0:20 +0:25 +0:30 +0:35 +0:40 +0:45 +0:50 +0:55
0:00:00 109 108 111 109 111 112 103 111 109 108 104 103
0:01:00 109 113 100 98 104 104 107 111 107 104 106 103
0:02:00 102 102 102 104 103 101 99 99 96 97 102 102
0:03:00 102 100 98 94 90 90 88 92 102 104 104 103
0:04:00 106 102 100 108 98 99 101 103 97 100 99 96
0:05:00 98 93 91 92 91 91 92 96 95 96 98 104
0:06:00 102 103 109 93 89 87 90 90 92 95 94 92
0:07:00 96 88 91 90 91 92 92 88 93 94 94 95
0:08:00 96 98 106 102 87 89 95 100 104 101 98 98
0:09:00 101 101 100 96 91 93 98 107 117 123 122 127
0:10:00 136 148 157 161 162 161 154 153 156 158 161 163
0:11:00 164 166 168 169 169 170 173 177 179 179 179 178
0:12:00 177 175 174 174 175 177 179 180 180 181 182 182
0:13:00 133 184 184 181 179 177 174 170 171 175 177 178
0:14:00 177 176 175 174 176 179 180 182 181 177 171 161
0:15:00 151 144 135 128 122 124 121 113 109 105 107 104
0:16:00 101 104 104 109 97 96 103 110 117 118 104 100
0:17:00 97 93 93 101 100 99 100 99 97 97 98 96
0:13:00 99 93 95 98 95 92 93 95 95 100 85 91
0:19:00 94 98 98 101 97 90 98 113 117 120 126 102
0:20:00 97 102 104 105 104 106 107 107 103 103 104 106
0:21:00 105 113 126 131 153 159 164 171 176 179 179 179
0:22:00 180 181 185 185 186 187 188 187 188 189 190 188
0:23:00 186 185 183 181 181 181 184 186 190 191 192 191
0:24:00 189 188 186 184 183 182 182 183 185 187 187 186
0:25:00 183 179 174 172 164 154 155 158 164 168 170 172
0:26:00 174 173 171 167 160 156 151 146 140 126 122 111
0:27:00 104 101 101 99 100 104 107 108 108 101 106 107
0:28:00 106 104 103 102 103 103 104 102 100 99 102 103
0:29:00 103 101 102 99 98 98 97 99 102 96 98 100
0:30:00 101 109 116 125 117 117 113 111 108 105 105 104
0:31:00 105 105 106 105 104 106 100 100 101 101 102 99
0:32:00 98 102 100 102 104 102 103 107 106 107 108 109
0:33:00 113 106 111 113 99 105 107 108 109 116 111 91
0:34:00 99 97 100 101 101 108 109 110 118 131 148 157
0:35:00 163 162 161 164 169 175 179 182 182 184 184 183
0:36:00 183 181 187 188 193 191 189 188 187 184 183 181
0:37:00 181 180 179 178 173 176 181 184 182 179 173 168
0:38:00 164 155 148 143 127 120 113 103 103 104 113 117
0:39:00 118 116 111 112 108 105 103 104 103 100 101 99
0:40:00 101 101 102 100 100 98 102 94 96 97 96 97
0:41:00 97 95 100 95 101 97 95 97 96 98 97 100
0:42:00 96 100 107 114 114 115 115 114 112 113 118 115
0:43:00 108 101 97 93 90 88 86 85 84 82 79 80
0:44:00 81 83 86 91 92 90 90 94 100 100 96 93
0:45:00 90 90 89 92 90 92 90 93 91 90 91 89
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новлены следующие параметры ЧСС и расхода энер-
гии зафиксированные в ходе выполнения юными 
игроками соревновательной нагрузки. Так, например, 
выявлено, что в ходе двусторонней игры продолжи-
тельностью 45 минут футболист в среднем затрачивает 
1510 ± 11,4 кКал, при этом ЧСС в среднем составляет 
137 ± 9,3 уд/мин. В футзале за игру продолжительно-
стью 35 минут игрок расходует 1465 ± 90,5 кКал, при 
среднем ЧСС в 125 ± 10,2  уд/мин. (с учетом частых 
смен игроков).

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем футбола 
и мини-футбола.
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Організаційно-методичні аспекти екологічного виховання 
старшокласників  під час проведення екологічних науково-
дослідницьких експедицій та акцій і позакласній роботі

Крамарова Н.І., Кириченко О.В.
Донецька академія автомобільного транспорту 

Донецька еколого-економічна гімназія

Анотації:
У статті запропоновані результати 
вивчення  актуальних проблем  
екологічної освіти і виховання стар-
шокласників під час проведення 
екологічних науково-дослідницьких 
експедицій та акцій і позаклас-
ній роботі та сформульовані 
організаційно-методичні рекомен-
дації педагогам щодо подальшої її 
модернізації. Розкрито систему ви-
ховної роботи у сфері екологічного 
виховання учнів та формування 
компетенцій безпеки життєдіяль-
ності в умовах еколого-економічної 
гімназії.

Крамарова Н.И., Кириченко АВ. 
Организационно-методические  аспек-
ты экологического воспитания старше-
классников во время проведения эко-
логических научно-исследовательских 
экспедиций, акций и во внеклассной 
работе. В статье показаны результаты из-
учения актуальных проблем экологического 
образования и воспитания  старшекласс-
ников во время проведения экологических 
научно-исследовательских экспедиций, 
акций и во внеклассной работе, сформу-
лированы организационно-методические 
рекомендации педагогам по дальнейшей их 
модернизации. Показана система  воспи-
тательной работы в сфере экологического 
воспитания учащихся и формирования ком-
петенций безопасной жизнедеятельности в 
условиях эколого-экономической гимназии.

Kramarova N.I., Kirichenko A.V. Or-
ganizationally-methodical  aspects of 
ecological education of senior pupils 
during conducting of ecological expe-
ditions of researches, actions and in 
extracurricular work. In the article the 
results of study of relevant problems of 
ecological education and education of se-
nior pupils are shown during conducting 
of ecological expeditions of researches, 
actions and in extracurricular work, or-
ganizationally-methodical recommenda-
tions are formulated to the teachers on 
their further modernization. The system  
of an educate work is shown in the fi eld 
of ecological education of studying and 
forming of jurisdictions of safe vital func-
tions in the conditions of ecological- eco-
nomic high school. 

Ключові слова:
екологічна освіта, виховання, 
науково-дослідницькі експедиції, 
екологічні акції, позакласна робо-
та.

экологическое образование, воспитание, 
научно-исследовательские экспедиции, 
экологические акции, внеклассная рабо-
та.  

ecological education, education, expedi-
tions of researches, ecological actions, 
extracurricular work.

 
Вступ.1

Екологічна безпека та моніторингові  досліджен-
ня довкілля змістовно визначаються пріоритетними 
завданнями в національній державотворчій політиці 
останнього часу [13]. Україна підтримала концепцію 
ООН про сталий людський розвиток як напрям дій 
на ХХІ століття [14].  Визначальним є безпека кожної 
людини [12].     

Під безпекою життєдіяльності розуміється харак-
теристика існування людини в певному місці її пере-
бування, що відображає збалансованість між впливом 
чинників, які загрожують життю або здоров’ю люди-
ни та таких, що запобігають негативним наслідкам  
цієї життєдіяльності. Згідно з висновками експертів 
ООН для більшості людей на Землі відчуття безпеки 
останнім часом пов’язано саме з загрозливими еколо-
гічними проблемами життя.

Зміни в біосфері, що є результатом активної люд-
ської діяльності у минулому і нинішньому сторіччі 
(підвищення температури поверхні Землі, глобальне 
забруднення води, повітря і ґрунту, опустинювання 
планети, забруднення Світового океану, руйнування 
озонового шару), відомі зараз кожній людині [15]. 
Тому сучасна концепція природокористування  і фор-
мування екологічної культури школярів повинні ба-
зуватися на принципах гармонійної оптимізації умов 
взаємодії людини з природою [3;7]. 

Актуальність таких  педагогічних дій  підсилюєть-
ся  ще й тим, що Донецький регіон  активно готується 
до зустрічі учасників та гостей європейського фут-
больного чемпіонату «Євро-2012» [2;4;14].

В той же час у регіональному аспекті дослідження 
проблеми визначається, що наявність в області під-
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приємств гірничо-металургійного комплексу привела 
до значних об’ємів утворення і накопичення відходів 
та знищувального забруднення території цілого ряду 
міст. На початок 2008 року по Донецькій області було 
накопичено 753,2 млн. тон вторинної сировини і від-
ходів виробництва. Найбільша питома вага доводить-
ся на: відходи вугледобутку і вуглезбагачення - 70,4% 
(530,1 млн.тон), золу і  золошлакові відходи ТЕЦ  - 
10,5% (79,4 млн. тон), відходи вапняково-магнієві - 
8,7% (65,9 млн.тон), шлаки доменного виробництва 
- 2,9 % (22,3 млн.тон). Тільки цього року на підприєм-
ствах області утворилося 39,3 млн.тон відходів [11].

Отже, розв’язання визначених проблем й існуючих 
протиріч потребують суттєвої активізації науково-
дослідницької роботи як науковців, так і  молоді та  
формування у неї  більш високих  рівнів життєвої  ком-
петентності в сфері екологічної освіти та виховання.

Роботу виконано у відповідності до планів НДР 
Донецької еколого-економічної гімназії та  Донецької 
академії автомобільного транспорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є вивчення рівня екологіч-

ної безпеки та розробка організаційно-методичних 
рекомендацій за змістом модернізації екологічного 
виховання школярів у регіональних умовах розвитку 
освіти. 

Завдання дослідження.
Визначити актуальні напрямки та зміст екологічної 1. 
освіти й виховання учнів у навчальній і позакласній 
роботі.  
Сформувати методичні рекомендації педагогам за-2. 
кладів освіти щодо дій під час проведення екологіч-
них науково-дослідницьких експедицій та акцій.
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Результати дослідження.
Вивчаючи рівень екологічних загроз безпеці жит-

тєдіяльності в Донецькому регіоні з метою форму-
вання напрямків та змісту науково-дослідницької 
спрямованості екологічних експедицій та акцій, було 
визначено, що його виробничі потужності складають 
шосту частину основних засобів промисловості нашої 
держави, а викиди забруднюючих речовин від них у 
розрахунку на 1 км²  території складають до 57 827 кг 
за рік [11]. Наука оцінює роль впливу факторів довкіл-
ля на здоров’я населення серед усіх інших 18-20% [9]. 
Сучасні масштаби екологічних змін створюють реаль-
ну загрозу життю людей. Забруднення атмосферного 
повітря в містах України досягло критичного рівня. 
Враховуючи ситуацію Верховна Рада України ще у 
1993 році проголосила всю територію країни зоною 
екологічного лиха [9;14].

Історіографія наукових педагогічних досліджень 
свідчить, що ідея використання природи як засо-
бу формування гармонійної особистості постійно 
знаходила відображення у філософських та педаго-
гічних поглядах багатьох мислителів різних епох і 
народів, починаючи ще за античних часів. Її науково-
теоретичне обґрунтування набуло розвиток у роботах 
А.Шефтсбері у Великій Британії, Ж.Ж.Русо у Франції, 
А.Дістервега у Німеччині, а також у роботах вітчиз-
няних педагогів Б.Гринченка, С.Русової, Г.Ващенка. 
Філософсько-світоглядну основу екологічного ви-
ховання становлять теоретичні положення науковців 
К.Ушинського, В.Сухомлинського, М.Стельмаховича, 
В.Крисаченка, М.Євтуха, В.Кузя, С.Сявавка, 
Г.Філіпчука, З.Васильцової та ін. [5;10;13;14].        

Сьогодні фундаментальні дослідження теорії і 
практики екологічної освіти, виховання здійсню-
ються в Україні та в інших країнах: Т.Бачинською, 
П.Бачинським, І.Бехом, В.Борейком, І.Костицькою, 
М.Костицьким, С.Кравченком, В.Крисаченком, 
О.Плахотник, Г.Пустовітом, Н.Пустовіт, Н.Чабан, 
В.Червонецьким, М.Фіцулою (Україна); А.Захлебним, 
Л.Симоновою, І.Суравегіною, Н.Шкарбан (Ро-
сія); О.Романовою (Біларусь); Д.Цехі (Польща); 
Д.Квасничковою (Чехія) та ін. [1;9;10;13;15]. Проте  
спеціальних досліджень, присвячених проблемі орга-
нізації на регіональному рівні науково-дослідницьких 
екологічних експедицій та акцій у теорії і практиці 
екологічного виховання не визначено. Це підтверджує 
актуальність обраного нами напряму дослідження. 
Таке дозволило сформулювати зміст та напрямки про-
ведення  еколого-дослідницьких експедицій та акцій 
учнів у Донецькій еколого-економічній гімназії під 
час проведення експерименту.    

За  М.Фіцулою визначимо: «екологічне виховання 
– це систематична педагогічна діяльність, спрямована 
на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання 
екологічного виховання: а) нагромадження екологіч-
них знань; б) виховання любові до природи, бажання 
берегти і примножати її; в) формування вмінь і нави-
чок діяльності в природі» [9,с.56]. Зміст екологічного 
виховання передбачає розкриття таких положень: а) 
світ природи – середовище перебування людини, яка 
має бути зацікавлена в збереженні її цілісності, чисто-

ти і гармонії; б) осмислення екологічних явищ, вміння 
робити висновки відносно стану природи, давати ре-
комендації розумної взаємодії з нею; в) естетична кра-
са природи сприяє формування моральних почуттів, 
обов’язку і відповідальності за її збереження, спонукає 
до природоохоронної діяльності; г) розуміння наслід-
ків тих чи інших дій людини в природі   [8;9;13;14].

Науково-теоретичні засади визначених дослідни-
ків включають основні науково-педагогічні положен-
ня, що створюють ядро сучасної екологічної освіти 
і виховання, до складу якого вони відносять пізна-
вальні, ціннісні, нормативні та діяльнісні компонен-
ти, котрі, у свою чергу, містять  базові поняття щодо 
взаємостосунків людини з природою та формування 
культури поведінки у довкіллі. Зазначені елементи 
змісту екологічної освіти та виховання відрізняються 
комплексною будовою й складаються у структурному 
плані зі специфічних за ознакою кожного елементу 
знань, умінь і навичок екологічного характеру, які ма-
ють опанувати учні. Основоположними компонентами 
вважаються: відповідальне ставлення до природного 
довкілля, знання, уміння, навички та досвід вивчен-
ня і розв’язання екологічних проблем [1;5;6;8;14]. 
Це і стало основою побудови системи організаційно-
методичного забезпечення екологічного виховання 
та науково-дослідницької роботи під час проведення 
екологічних експедицій і акцій в Донецькій еколого-
економічній гімназії. Зміст екологічної освіти та ви-
ховання під час таких дій включав наступні системо-
утворюючі компоненти: 
когнітивний • – забезпечував школярів науковими 
знаннями про людину, культуру, історію, природу, 
ноосферу, як основу духовного розвитку;
творчо-діяльнісний•  – сприяв формуванню і розви-
тку в учнів творчих здібностей, необхідних для осо-
бистісної самореалізації в практичній, науковій та 
інших видах діяльності;
особистісний•  – генерував процес самопізнання, 
розвиток здатності до рефлексії, оволодіння спосо-
бами саморегуляції, самовдосконалення, морально-
го самовизначення у процесі формування  життєвої 
позиції;
аксіологічний•  – метою якого було введення учнів в 
світ цінностей та допомогу їм у виборі особистісно 
значущої системи ціннісних орієнтирів. 
Діяльність педагогів колективу гімназії у сфері 

екологічного компетентнісно спрямованого навчання 
і виховання базувалася на принципах:
науковості,•  наукового обґрунтування змісту, мето-
дів і форм навчання, реалізації завдань з урахуван-
ням результатів науково-практичних досліджень у 
педагогіці та психології;
гуманізації та гуманітаризації,•  які визначають за-
вдання розвитку загальнокультурних компонентів 
у змісті освіти та формуванні особистості, вста-
новлення гармонійної рівноваги між природничо-
математичним та гуманітарним циклами навчання з 
метою розвитку духовно збагаченої особистості;
демократизації,•  що передбачає самостійність гім-
назії у виборі стратегії свого розвитку, цілей, зміс-
ту, організації та методів роботи; право педагогів на 
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творчість, свободу вибору педагогічних концепцій 
та технологій, методів оцінки досягнень учнів та 
право учнів на індивідуальну освітню траєкторію;
культуровідповідності• , як принципу збереження, 
передачі, відновлення і розвитку досягнень націо-
нальної та світової екологічної культури засобами 
освіти, зорієнтованої на екологічне виховання шля-
хом інтеграції;
соціалізації,•  спрямованого на забезпечення опти-
мальних умов для засвоєння і відтворення особис-
тістю соціального досвіду з метою подальшої при-
родної та гармонійної інтеграції в життя суспільства 
та закладення в наявний педагогічний процес меха-
нізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, безпеки 
життєдіяльності, збереження індивідуальності кож-
ної дитини;
безперервності,•  наступності та інтеграції, що забез-
печувала єдність усіх ланок освіти, взаємодію гім-
назії з іншими закладами освіти та організаціями на 
підґрунті співдружності у напрямку поглиблення, за-
безпечення профільності, конкретизацію навчально-
виховного процесу, наступності, цілісності та інте-
грації до розвитку набутих раніше знань;
варіативності,•  як можливості широкого вибору 
форм і методів навчання та виховання і задоволен-
ня індивідуальних запитів учнів, їх пізнавальних та 
інтелектуальних інтересів і можливостей; розвитку 
екологічної мережі, факультативних та спеціальних 
курсів, гуртків, секцій, клубів та ін.;
індивідуалізації,•  що забезпечував розвиток здібнос-
тей особистості до самопізнання, саморегуляції, са-
моконтролю, самоорганізації;
природовідповідальності,•  який сприяв розвитку 
ключових компетентностей учнів, зміцненню їх 
здоров’я (духовного, фізичного, соціального, пси-
хічного) та реалізації наявних здібностей у процесі 
подальшого розвитку.  
Робота була спрямована на сформованість в учнів 

наступних  компетентностей: а) пізнавальна, б) со-
ціальна, в) загальнокультурна; г) здоров’язберігаюча, 
ґ) інформаційна, д) громадянська; є) підприємницька.

Це дозволило отримати наступні результати:
На базі гімназії плідно працює «Центр еколо-

гічної безпеки та моніторингу довкілля» у складі 
якого: а) центр екологічного виховання та науково-
дослідницької роботи, б) інформаційно-аналітичний 
відділ, в) навчально-методичний кабінет, г) науково-
екологічна бібліотека, ґ) музей пам’яті ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС, який в цьому році 
отримав статус «Зразковий». Радою музею система-
тично проводяться стаціонарні та пересувні виставки. 
Протягом останніх трьох років були організовані на-
ступні пересувні виставки: «Хронологія подій аварії 
на ЧАЕС», «Ліквідатори аварії на ЧАЕС  з м. Доне-
цька», «Екологічні проблеми України», «Глобальні 
екологічні проблеми світу», «Сучасне життя ряту-
вальників Міністерства надзвичайних ситуацій Украї-
ни» та ін. За роки існування з експонатами музею по-
знайомилося понад 30 тис. відвідувачів.

 За участю учнів та їх педагогів здійснюється екс-
периментальна робота на ділянці та в відділах про-

мислової ботаніки Донецького Ботанічного саду НАН 
України. Вивчається вплив іонів нікелю на ростові 
процеси еспарцету піщаного. Результати даного до-
слідження були численно представлені в учнівських 
роботах хіміко-біологічного відділення МАН (секція 
біологія). Вони мають теоретичне і практичне значен-
ня, в зв’язку з актуальністю проблеми забруднення 
середовища тяжкими металами.

З метою розвитку стійких інтересів до творчої на-
укової діяльності, розширенню і поглибленню профе-
сійних інтересів, вмінь і навичок, поглибленню тео-
ретичних знань з  різних напрямів гірничої геології, 
геомеханіки, маркшейдерської справи та підготовки май-
бутнього наукового  потенціалу Національної Академії 
Наук педагогічному колективу гімназії доручено розроб-
ку наукової теми  „Вивчення впливу горно-геологічних 
факторів на стан екологічної безпеки Донбасу і форму-
вання умов для зміцнення і реабілітації здоров’я  його 
населення” (договір № 12/07 від 09.01.2007 р.). Вико-
нання наукових та дослідницько-експериментальних дій  
здійснюється в структурі науково-технічного відділення 
Донецького територіального  відділу МАН України (сек-
ція „Цільові розробки по замовленню наукових установ 
та промислових підприємств”). Науковим керівником 
та куратором програми від Українського державного  
науково-дослідного і проектно-конструкторського ін-
ституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдер-
ської справи (УкрНДМІ) Національної академії наук 
України є старший науковий співробітник,  доктор тех-
нічних наук С.Б.Кулібаба. Програма співпраці з питань 
дослідницько-експериментальних дій розроблена на пе-
ріод 2007-2012 рр.

Серед проведених науково-дослідницьких екс-
педицій та екологічних акцій і виховних заходів, 
здійснених старшокласниками Донецької еколого-
економічної гімназії останнім часом, слід виділити:
районні, міські та обласні екологічні експедиції та • 
акції: «Чистий Дендрарій», «Збережемо первоцвіт», 
«Екодзеркало», «Зелений світ»,  «Перлини Донба-
су», «Скривджена Земля», «Наш шкільний двір» та 
ін.; 
дослідження на тему «Екологія Донбасу» отримало • 
високу оцінку науковців Донецького філіалу міжна-
родної академії екології та безпеки життєдіяльності;
 діяльність гуртків та клубів екологічної спрямова-• 
ності «Зелений патруль», «Юні волонтери», фітоди-
зайну «Wassa», «Полеводи» та ін.
Пришкільна ділянка включає в себе 34 науково-

дослідницьких ланки, на яких проводиться дослід-
ницька робота з спостережень за культурними росли-
нами. В 2007-2009 роках здійснюються фенологічні 
спостереження за темою «Вплив різноманітних тер-
мінів посіву на врожай насіння гречихи». Ефективно 
вивчаються наступні аспекти: 
морфологічні особливості будови;• 
фази розвитку та етапи зростання;• 
технологія вирощування кормової культури.• 
Дитяча громадська організація екоскаутів гімназії 

«Зелений світ» прийнята до складу обласного фонду 
дитячого – юнацького руху «Екоскаут».  

Пріоритетними напрямками  для педагогів  та гім-
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назистів під час проведення заходів  екологічного ви-
ховання та науково-дослідницької роботи концепцією 
інноваційного розвитку гімназії та педагогічним ко-
лективом на 2009-2010 роки визначені:
робота різновікового загону «Пошук» (здійснення • 
соціального патронажу в мікрорайоні гімназії);
природоохоронні заходи на території гімназії та • 
поза нею;
здійснення екологічного моніторингу на екологіч-• 
ній тропці „Богодухівська балка”, в мікрорайоні 
гімназії;
просвітницька робота (робота лекторського гуртка, • 
«фоторепортерів», «журналістів»).
Перспективи подальшої модернізації екологічного 

виховання учнів у напрямку проведення екологічних 
експедицій та акцій керівництво і педагогічний колек-
тив гімназії бачать у реалізації регіональних завдань 
щодо створення в межах центральної частини міста 
Донецького регіонального ландшафтного парку. До-
нецьк має унікальний “Путиловський гай”, в якому 
ростуть рідкісні, занесені в Червону книгу рослини, 
які знаходяться сьогодні на межі зникнення і вимага-
ють чималих зусиль щодо догляду та відновлення.

Донецьк втрачає свій статус найбільш зеленого 
промислового міста   (за визначенням ЮНЕСКО в 
1970 р.). Зменшення площі відкритого ґрунту в місті 
приводить до перевантаження системи дощової кана-
лізації і підвищеного забруднення водоймищ. Отже, 
основне завдання керівників міста,  науковців, еколо-
гів, екоскаутів та громадськості - збереження зелених 
масивів у центральній частині міста і розширення ре-
креаційних зон.  

У рамках проекту організації парку слід провести 
зонування і сформувати наступні зони: а) заповідну 
- призначена для збереження і відновлення найбільш 
цінних природних комплексів рослин; б) регульованої 
рекреації - в якій створюються умови для коротко-
строкового перебування, відпочинку і оздоровлення 
відвідувачів парку; в) стаціонарної рекреації - для 
розміщення готелів, кемпінгів, інших об’єктів обслу-
говування відвідувачів парку; г) господарську - землі,  
на яких здійснюється господарська та наукова   діяль-
ність з дотриманням загальних вимог природоохорон-
ного законодавства. Визначено наступні види робіт, 
що передбачено виконати під час проведення еколо-
гічних науково-дослідницьких експедицій та акцій: 
створення рекреаційних об’єктів; розчищення водото-
ків і ставків; впорядкування туристичної та спортив-
ної інфраструктур; створення етнографічних об’єктів; 
музею історії промисловості; формування потужної 
системи екологічного виховання, інформаційних та 
освітніх центрів.

Юним дослідникам та гімназистам, їх керівникам 
і педагогам передбачено творчо реалізувати в До-
нецькому регіоні наступні науково-дослідницькі та 
громадянсько-освітні функції: а) охорона і відроджен-
ня флори і фауни на цінних природних територіях міс-
та, б) вивчення історії і самобутньої культури краю, 
в) розробка та створення експонатів музеїв, інформа-
ційних центрів, г) охорона природи, д) реалізувати 
численні екологічні, просвітницькі, виховні, науково-

дослідницькі та освітні заходи. Таке безумовно буде 
сприяти їх подальшому компетентнісно зорієнтовано-
му розвитку в сфері екологічної освіти та виховання, а 
також забезпеченню вирішення регіональних завдань 
формування екологічної безпеки життєдіяльності.

Висновки:
1. Науково-дослідницькі експедицiї та екологiчнi 

акції старшокласників є ефективним засобом модер-
нізації змісту їх екологічного виховання під час поза-
класної роботи та забезпечення реалізації регіональ-
них завдань безпеки життєдіяльності.

2. Загальною метою проведення екологічних акцій 
педагогам слід вважати формування екологічної куль-
тури особистості як форми регуляції взаємодії людини 
з природою. При цьому слід вважати, що основними 
її складовими є: всебічні глибокі знання учнів про на-
вколишнє середовище; наявність в учнів  світогляд-
них ціннісних орієнтацій по відношенню до природи; 
екологічний стиль мислення і відповідальне ставлен-
ня до природи і свого здоров'я; набуття умінь і досвіду 
вирішення екологічних проблем; безпосередня участь 
учнів у природоохоронній діяльності; сформованість 
передбачливості можливих негативних наслідків при-
родоперетворюючої діяльності людини.

3. Змістом екологічної освіти і виховання старшо-
класників під час проведення науково-дослідницьких 
екологічних експедицій та акцій повинно бути: отри-
мання знань про взаємозв'язки у системі «людина - 
суспільство – природа»; опанування досвіду взаємо-
дії людства з навколишнім середовищем; вивчення 
доцільних способів діяльності людства у навколиш-
ньому середовищі;   застосування досвіду емоційно-
ціннісного відношення до навколишнього середови-
ща; отримання досвіду практичної діяльності людини 
у природі.

4. Ефективність реалізації змісту такої освіти та 
виховання учнів забезпечується раціональним поєд-
нанням науково-дослідницьких та особистісно розви-
вальних педагогічних технологій на засадах їх   ком-
петентнісно зорієнтованого розвитку та готовності до 
дій у сфері безпеки життєдіяльності.

5. Органiзацiя визначених експедицiй та акцiй 
здiйснюється з дотриманням вимог керівних доку-
ментів Мiнiстерства освiти і науки України  щодо їх 
органiзацiї. 

6. Заходи щодо органiзацiї та порядку проведення 
краєзнавчих акцiй та екологiчних експедицiй визна-
чаються вiдповiдними наказами керiвникiв вiддiлiв 
освiти та навчальних закладiв.

7. Вiдповiдальнiсть за дотримання заходів безпеки 
та забезпечення безпеки життєдiяльностi  пiд час їх 
проведення   покладається на педагогів, відповідаль-
них за їх організацію і проведення.   

8. Контроль за змiстом та проведенням екологіч-
них науково-дослідницьких експедицiй та екологiчних 
акцiй здiйснюють вiдповiдальнi працiвники 
територiальних  вiддiлiв освiти. 

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку розробки інноваційних моделей щодо 
модернізації змісту екологічного виховання учнів та 
підвищенні ефективності їх науково-дослідницької 
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діяльності під час проведення екологічних експе-
дицій та акцій як у позакласній роботі так і під час 
навчально-виховного процесу в закладах позашкіль-
ної освіти. 
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Здоровье детей и проблемы физического 
воспитания школьников

Латыпов И.К.
Педагогический институт физической культуры, Москва

Аннотации:
Современное состояние физического 
воспитания детей и учащейся молоде-
жи, уровень развития массового спор-
та в образовательных учреждениях не 
соответствуют тем задачам, которые 
решаются обществом в социально-
экономическом преобразовании стра-
ны. Сегодня необходимо коренным 
образом изменить сам подход к фи-
зическому воспитанию школьников и 
развитию спорта в образовательных 
учреждениях. Педагогическая практика 
последних лет показала необходимость 
использования в процессе физического 
воспитания в школе позитивного опыта 
и огромного технологического потен-
циала спорта. Его реализация предпо-
лагает внедрение высоких спортивных 
технологий, адаптированных к услови-
ям школы, в практику физического вос-
питания школьников.

Латипов І.К. Здоров'я дітей і пробле-
ми фізичного виховання школярів. 
Сучасний стан фізичного виховання 
дітей і учнівський молоді, рівень роз-
витку масового спорту в освітніх уста-
новах не відповідають тим завдан-
ням, які вирішуються суспільством у 
соціально-економічному перетворенні 
країни. Сьогодні необхідно докорінно 
змінити сам підхід до фізичного ви-
ховання школярів і розвитку спорту в 
освітніх установах. Педагогічна практи-
ка останнього років показала необхід-
ність використання в процесі фізичного 
виховання в школі позитивного досвіду 
і величезного технологічного потенці-
алу спорту. Його реалізація припускає 
впровадження високих спортивних тех-
нологій, адаптованих до умов школи, у 
практику фізичного виховання школя-
рів.

Latypov I.K. Health of children and 
physical training problems of pupils. 
A current situation in physical training of 
children and studying youth, the level of 
mass sports development in educational 
institutions do not correspond to those 
problems, which are solved by society in 
social and economic transformation of the 
country. Today it is necessary to change 
radically the approach to physical training 
of school children and sports development 
in educational institutions. Teaching prac-
tice of last years has shown the neces-
sity of using of positive experience and 
huge technological potential of sports in 
the course of physical training at school. 
Its realization presupposes introduction of 
the high sports technologies adapted for 
school conditions, to the practice of physi-
cal training of school children.

Ключевые слова:
физическое воспитание, спорт, 
здоровье школьников, спортивно-
оздоровительные технологии, про-
фессиональная ориентация.
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Введение. 1

В стратегии развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации до 2020 года повышение 
эффективности физического воспитания учащейся 
молодежи рассматривается как ключевая проблема 
развития физической культуры и важнейшая задача 
современного общества. Вместе с тем современное 
состояние физического воспитания детей и учащей-
ся молодежи, уровень развития массового спорта в 
образовательных учреждениях не соответствуют тем 
задачам, которые решаются обществом в социально-
экономическом преобразовании страны [8,9,11].

За последние годы сложилось устойчивое отста-
вание сферы физкультурного образования от других 
образовательных направлений. Оно отчетливо про-
является в том факте, что подрастающее поколение в 
большинстве своем сравнительно успешно овладева-
ет научными и гуманитарными знаниями, осваивает 
производственные и информационные технологии, и 
в то же время, физически не готово к трудовой и во-
инской деятельности, часто не способно противосто-
ять стрессовым воздействиям социума на принципах 
здорового образа жизни [2,7,9].

Показатели физической подготовленности совре-
менных школьников лишь на 60 процентов достигают 
результатов их сверстников в 60-е и 70-е годы про-
шлого века. По данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития отчетливо прослеживает-
ся тенденция ухудшения состояния здоровья детей в 
процессе их учебы в школе. За годы обучения в школе 
в 5 раз возрастает число нарушений зрения и осанки, 
в 4 раза увеличивается количество нарушений психи-
ческого здоровья, в 3 раза увеличивается число детей 
с заболеваниями органов пищеварения [8,11].
© Латыпов И.К., 2009

В то же время с началом обучения детей в школе 
их суточная двигательная активность снижается при-
мерно в два раза, так как большую часть дневного 
времени учащиеся находятся в статическом положе-
нии. Недостаточная двигательная активность ведет к 
заболеваниям сердечно-сосудистой системы, форми-
рованию патологии костно-мышечной системы, уве-
личению травматизма. Низкий исходный уровень здо-
ровья детей сказывается и на процессе их адаптации 
к учебным нагрузкам. По этому поводу известный 
советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что 
85% неуспевающих учеников отстает от сверстников 
не по причине лени или нерадивости, а из-за физиче-
ских недугов, болезней, следствием которых является 
инстинктивное сокращение нагрузок на ослабленный 
организм.

Одной из серьезных проблем продолжает оста-
ваться высокая распространенность среди детей и 
подростков токсикомании и алкоголизма. Увеличи-
лось количество детей, употребляющих наркотики, 
алкоголь и, пристрастившихся к курению. Около по-
ловины из них имеют хронические заболевания. Из-за 
плохого состояния здоровья около 1 млн. детей школь-
ного возраста полностью освобождены от уроков фи-
зической культуры. Например, в 2002 году числен-
ность учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе, составляла 863 
тысячи, а в 2007 году, несмотря на демографические 
проблемы, уже 1 млн. 205 тысяч. А ведь именно эти 
дети, в первую очередь, должны заниматься физиче-
ской культурой и спортом и, тем самым, улучшать и 
укреплять свое здоровье, физическое развитие и фи-
зическую подготовленность [8,9].

По данным Центральной военно-врачебной ко-
миссии Минобороны России, освобожден от призыва 
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по состоянию здоровья практически каждый третий, 
состоящий на воинском учете; до 80% из них по меди-
цинским критериям не готовы к службе в Вооружен-
ных Силах. Между тем, происходящие изменения в 
реформировании Вооруженных сил, появление новой 
боевой техники и оружия, повышение мобильности 
армии и усложнение условий выполнения военных 
задач при сокращении срока службы и времени адап-
тации призывника в воинской части резко повышают 
требования к подготовленности молодежи допризыв-
ного возраста.

К числу основных проблем, влияющих на ка-
чество физического воспитания школьников, не-
обходимо отнести также недостаточное количество 
спортивных секций, групп ОФП и т.д. К тому же в по-
следние годы в связи с повышением стоимости плат-
ных физкультурно-оздоровительных услуг, а также 
роста цен на спортивную экипировку и инвентарь для 
большинства детей занятия физической культурой и 
спортом стали недоступными. В настоящее время бо-
лее 70% учащихся общеобразовательных школ не за-
нимаются регулярно спортом [8,11].

Сложившаяся ситуация, вне всяких сомнений, яв-
ляется критической. Очевидно, что такое положение 
во многом связано и с продуктивностью работы 
системы образования в данном направлении. К сожа-
лению, качество физического воспитания во многих 
школах не соответствует современным требованиям, 
интересам и потребностям детей. По мнению 40 про-
центов старшеклассников они не удовлетворены тем, 
как проводятся уроки физической культуры. Более 70 
процентов старшеклассников считают, что они не по-
лучили в школе необходимых знаний и умений для са-
мостоятельных занятий спортом. Молодежь не умеет 
использовать средства физической культуры для орга-
низации здорового, содержательного досуга в свобод-
ное время [8].

Таким образом, в физическом воспитании школь-
ников и развитии массового спорта в общеобразова-
тельных учреждениях есть ряд важных проблем:

-крайне низкий уровень физического здоровья 
основной части детей школьного возраста;

-низкая эффективность уроков физической культуры 
и слабая организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня;

-неэффективное использование каникулярного 
времени учащихся для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы.

-недостаточный объем учебного времени на обяза-
тельные уроки физической культуры;

-сведение педагогического процесса на уроках фи-
зической культуры к решению частных задач, не свя-
занных с целью общего среднего образования в обла-
сти физической культуры;

-недостаточное внимание к образованию учащих-
ся в области физической культуры, формированию 
устойчивых интересов, мотиваций, потребностей и 
установок на самостоятельные занятия физической 
культурой и спортом;

-отсутствие целенаправленной пропаганды ценно-
стей физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни;
-низкий уровень методического обеспечения, а 

также слабое использование новейших и эффектив-
ных физкультурно-оздоровительных технологий;

-недооценка значения физического воспитания 
педагогическими коллективами образовательных 
учреждений;

-отсутствие традиций физического воспитания в 
семье;

-крайне неудовлетворительное финансовое и 
материально-техническое обеспечение физического 
воспитания в образовательных учреждениях;

-несогласованность действий органов образования, 
здравоохранения и физической культуры и спорта в во-
просах физического воспитания подрастающего поколе-
ния.

Работа выполнена по плану НИР Педагогического 
института физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Причинами сложившегося положения в физиче-

ском воспитании, негативного отношения школьников 
к физической культуре называются, в первую очередь, 
отсутствие эффективных форм организации занятий 
физической культурой и спортом школьников, не-
эффективное использование каникулярного времени 
учащихся для организации физкультурно-спортивной 
работы. Поэтому критерием эффективности работы 
общеобразовательных учреждений помимо уровня 
физического развития и физической подготовленности 
учащихся должен стать уровень вовлеченности школь-
ников в физкультурно-спортивную деятельность.

В связи с этим целью исследования является теоре-
тическая разработка содержания и экспериментальное 
обоснование эффективности физического воспитания 
учащихся на основе спортивно ориентированных тех-
нологий обучения и физического воспитания в совре-
менной школе.

Объектом исследования является процесс физиче-
ского воспитания школьников в современных услови-
ях развития образования и школьного спорта.

Предмет исследования – организационно-
педагогические условия преобразования физического 
воспитания учащихся на основе спортивно ориенти-
рованных технологий обучения и физического воспи-
тания в школе.

Гипотеза исследования состоит в том, что если в 
процессе обучения и физического воспитания уча-
щихся в современной школе использовать педагоги-
ческие технологии спортивно ориентированного фи-
зического воспитания, то это будет способствовать:
повышению двигательной активности учащихся;• 
увеличению адаптационных и функциональных • 
возможностей школьников за счет повышенного 
объема двигательной активности;
повышению уровня физического развития и физи-• 
ческой подготовленности каждого школьника;
сохранению и укреплению здоровья детей;• 
формированию устойчивого интереса к целенаправ-• 
ленной спортивной тренировке и овладению навы-
ками соревновательной деятельности;
самореализации личности и формированию у • 



104

школьников личностного самоопределения сред-
ствами физической культуры и спорта;
профессиональной ориентации учащихся и форми-• 
рованию устойчивой мотивации на физкультурно-
педагогическую деятельность;
интеграции базового и дополнительного образова-• 
ния в области физической культуры, сочетании уро-
ков физической культуры с учебно-тренировочными 
занятиями по избранному виду спорта в режиме 
учебного дня.
Результаты исследований. 
Определение перспектив дальнейшего развития 

физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях – сложная комплексная проблема, ко-
торая может быть решена лишь на основе целевого 
системного подхода к проблемам физического воспи-
тания подрастающего поколения. При этом основной 
целью является создание условий для того, чтобы в 
короткие сроки сделать физическое воспитание детей 
и учащейся молодежи более привлекательным и эф-
фективным, охватить регулярными занятиями спор-
том не менее 80% детей [11].

Практика последних лет показала необходимость 
использования в процессе физического воспитания в 
школе позитивного опыта и огромного технологиче-
ского потенциала спорта, так как регулярные занятия 
физической культурой и спортом играют большую 
роль в становлении личности и формировании здоро-
вого образа жизни подрастающего поколения. Такое 
значение физической культуры и спорта, в свою оче-
редь, актуализирует проблему эффективности физи-
ческого воспитания школьников. В связи с этим идет 
интенсивный процесс выработки, соответствующих 
современному уровню развития знаний, физкультурно-
оздоровительных технологий, способных обеспечить 
каждому школьнику индивидуализированный подход 
к проблеме его личного здоровья и уровню его физи-
ческой подготовленности [1,2,8,10,11].

Педагогические технологии спортивно ори-
ентированного физического воспитания, по 
утверждению ученых и специалистов по физиче-
ской культуре и спорту, являются эффективными 
физкультурно-оздоровительными технологиями, ко-
торые желательно было бы уже сейчас внедрить в 
педагогическую практику школы. В результате много-
летних исследований, проведенных в школах городов 
Сургута, Перми, Пензы и Чайковского, а также ана-
лиза опыта работы инновационных школ Татарстана, 
Чувашии и Марий Эл было доказано, что эти техноло-
гии обеспечивают высокий уровень качества физиче-
ского воспитания детей [1,6,10].

Главной теоретико-методологической основой 
этого подхода является положение о том, что в осно-
ву методики и организации физического воспитания 
школьников должна быть положена концепция тре-
нировки, как единственная научно обоснованная кон-
цепция управления развитием физического потенциа-
ла человека. Ее реализация предполагает внедрение 
высоких спортивных технологий, адаптированных к 
условиям школы, в практику физического воспитания 
школьников.

Направления научного исследования:
В соответствии с государственным заказом в рам-

ках модернизации школьного образования и развития 
детского спорта в общеобразовательных учреждени-
ях, а также на основе теоретико-методологических 
разработок профессора В.К. Бальсевича и опыта ра-
боты инновационных школ России по физическому 
воспитанию учащихся и развитию школьного детско-
юношеского спорта основными направлениями науч-
ного исследования являются:
Разработка программы по физической культуре с 1. 
углубленным и расширенным содержанием образо-
вания.
Экспериментальная проверка эффективности физи-2. 
ческого воспитания учащихся на основе такой про-
граммы.
Разработка педагогических технологий спортивно 3. 
ориентированного физического воспитания учащих-
ся на уроках физической культуры и в системе до-
полнительного образования в режиме учебного дня.
Экспериментальное обоснование эффективности 4. 
педагогических технологий спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания учащихся.
Формирование системы профессиональной ориен-5. 
тации школьников на физкультурно-педагогическую 
деятельность в процессе спортивно ориентирован-
ного физического воспитания в школе.
Разработанная нами учебная программа «Физи-

ческая культура и основы избранного вида спорта» 
для учащихся 5–9-х классов рассчитана на 170 часов 
в год (5 часов в неделю). Содержание программного 
материала составляют основы знаний о физической 
культуре, базовые виды двигательной деятельности, 
средства для физического совершенствования и осно-
вы избранного вида спорта [3].

Дидактической особенностью данной программы 
является углубленное изучение базовых видов двига-
тельной деятельности, включая технику избранного 
вида спорта; расширение теоретико-методических 
знаний учащихся в области физической культуры; 
обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
двигательных способностей школьников и формиро-
вание личностного и профессионального самоопреде-
ления через физическую культуру и спорт.

При этом педагогическую сущность спортивно 
ориентированного физического воспитания мы рас-
сматриваем не только как эффективную форму ор-
ганизации физкультурно-спортивной деятельности 
учащихся в общеобразовательной школе, но также 
как важное условие профессиональной ориентации и 
формирования профессионального самоопределения 
школьников на физкультурно-педагогическую дея-
тельность [4,5].

К 2011 году будет завершен организационный пе-
реход на принципы профильного обучения, цель кото-
рого – повысить качество общего образования, а так-
же обеспечить углубленную и специализированную 
подготовку учащихся старших классов с учетом их 
индивидуальных склонностей и способностей. Про-
фильное обучение реализуется в 10 – 11-х классах в 
группах учащихся, сформированных по принципу их 
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профессиональной ориентации. Основными факто-
рами, влияющими на формирование профессиональ-
ной направленности личности учащихся спортивно-
педагогических классов на специальности в сфере 
физической культуры и спорта, являются содержание 
общего образования в области физической культуры, 
организационно-педагогические условия и личност-
ные особенности учащихся, имеющие ориентацию на 
физкультурно-педагогическую деятельность.

Физическая культура, как профессионально-
прикладной компонент, также является составной 
частью подготовки и успешной адаптации к любо-
му виду социально полезной деятельности человека. 
Профессиональная направленность физического вос-
питания учащихся 10–11-х классов является системо-
образующей основой, на которую должна опираться 
вся система физического воспитания в школе. Поэто-
му в процессе физического воспитания необходимо 
раскрывать учащимся тесную связь физкультурно-
спортивной деятельности с профессиональной ориен-
тацией личности как важнейшего условия усиления 
их познавательной активности и формирования про-
фессионального самоопределения. Свидетельством 
эффективности этого процесса является постепенное 
перерастание его в процесс физического самовоспи-
тания и самосовершенствования.

Одной из приоритетных задач образования в со-
временных условиях является интеграция основного 
общего и дополнительного образования детей. В этой 
связи для успешной реализации физического воспи-
тания и развития школьного спорта немаловажно при-
влечение кадрового ресурса системы дополнительно-
го образования (тренеров-преподавателей ДЮСШ, 
педагогов дополнительного образования).

Суть эффективного взаимодействия общеобра-
зовательных школ и учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности сводится к 
следующему:
привлечение школьников к занятиям спортом на на-1. 
чальных этапах спортивной подготовки по програм-
мам групп спортивно-оздоровительной и начальной 
подготовки непосредственно на спортивных базах 
школ;
системный отбор перспективных детей для целе-2. 
направленных занятий спортом в ДЮСШ (СДЮ-
ШОР).
Специфика дополнительного образования заключа-

ется в том, что в условиях своей школы каждый школь-
ник получает возможность не только подключиться к 
занятиям по интересам, но и оптимально сочетать обу-
чение в школе с возможностью занятий спортом.

Выводы. 
Таким образом, педагогически рациональное ис-

пользование возможностей физической культуры и 
спорта позволяет, помимо двух учебных часов, отво-
димых базисным учебным планом, увеличить объем 
двигательной активности детей в режиме учебного 
дня школы до шести и более часов в неделю.

Такая организационно-педагогическая форма фи-
зического воспитания в образовательных учреждени-
ях, по существу, может являться основой возрождения 

и развития массового школьного спорта.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении решения задач физического вос-
питания школьников и развития массового спорта в 
общеобразовательных учреждениях путем:
поиска новых, привлекательных форм, методов и • 
средств организации физкультурно-спортивных за-
нятий, в том числе в каникулярное время, призван-
ных обеспечить укрепление здоровья и повышение 
физической подготовленности школьников;
обеспечения процесса физического воспитания • 
школьников современными научно обоснованными 
и апробированными учебными программами, мето-
дическими рекомендациями;
обобщения и распространения передового педаго-• 
гического опыта физического воспитания и разви-
тия массового школьного спорта;
создания экспериментальных площадок для апро-• 
бирования и внедрения новых форм физкультурно-
оздоровительных и спортивных технологий;
внедрения системы мониторинга физического раз-• 
вития и физической подготовленности школьников; 
осуществления врачебно-педагогического контроля 
физического воспитания.

Литература:
Бальсевич В.К. Теория и технология спортивно ориентирован-1. 
ного физического воспитания в массовой общеобразовательной 
школе / В.К. Бальсевич //Физическая культура: воспитание, об-
разование, тренировка. – 2005. – №5. – С. 50 – 53.
Латыпов И.К. Физическая культура и спорт в современной шко-2. 
ле: проблемы и перспективы / И.К. Латыпов //Детский тренер. 
– 2008. – №3. – С. 4 – 14.
Латыпов И.К. Профильное обучение в школе: физическая куль-3. 
тура: Учебно-методическое пособие. – М.: ГОУ ВПО МГПУ, 
2008. – 230 с.
Латыпов И.К. Спортивно ориентированное физическое воспи-4. 
тание как условие профессиональной ориентации учащихся на 
физкультурно-педагогическую деятельность  / И.К. Латыпов //
Педагогическая мастерская. – 2009. – №1. С. 54 – 56; №2. – С. 
51 – 54.
Латыпов И.К. Теоретические основы и организационно-5. 
педагогические условия профильного обучения в области фи-
зической культуры: Монография / И.К. Латыпов. – М., 2009. 
– 283 с.
Лубышева Л.И. Спортизация общеобразовательных школ Рос-6. 
сии: новые векторы развития / Л.И. Лубышева //Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – №1. 
– С. 63 – 65.
Лукъяненко В.П. Современное состояние и концепция рефор-7. 
мирования системы общего образования в области физической 
культуры (текст): Монография /В.П. Лукъяненко. – М.: Совет-
ский спорт, 2005. – 256 с.: ил.
О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 8. 
спорта в Российской Федерации. Материалы совместного засе-
дания президиума Государственного совета и Совета при Пре-
зиденте по развитию физической культуры и спорта 14 октября 
2008 года //Российская газета. Федеральный выпуск №4772 от 
15 октября 2008 г.
О состоянии развития физической культуры и спорта в стране 9. 
и кардинальном повышении эффективности спорта в решении 
социально-экономических, демографических, оздоровительных 
и воспитательных задач, стоящих перед обществом. Протокол 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
физической культуре и спорту от 31 мая 2006 г. №3 //Сборник 
официальных документов и материалов Федерального агент-
ства по физической культуре и спорту. – 2006. – №6. – С. 3 – 7.
Столяров В.И., Бальсевич В.К., Моченов В.П., Лубышева 10. 
Л.И. Модернизация физического воспитания и физкультурно-
спортивной работы в общеобразовательной школе /Под общ. 
ред. доктора филосовских наук, профессора В.И. Столярова. – 
М.: Научно-издательский центр «Теория и практика физической 
культуры», 2009. – 320 с.
http://www.minstm.gov.ru. Интернет-сайт Министерства спорта, 11. 
туризма и молодежной политики РФ. /Стратегия развития физи-
ческой культуры и спорта до 2020 года.

Поступила в редакцию 24.09.2009г.
Латыпов Ильдар Касимович

latypov56@mail.ru



106

Анализ соревновательной деятельности борцов 
вольного стиля на играх Олимпиады в Пекине 2008 года

Латышев Н.В.
Донецкий педагогический колледж

Аннотации:
Определены значимые характеристики 
успешности борцов вольного стиля ве-
дения схватки. Они обусловлены изме-
нениями правил соревнований в 2005 
г.. Даны рекомендации для коррекции 
тренировочного процесса. Среднее 
время борьбы в стойке составляет 82 
% времени схватки. Борцы в стойке на-
бираю 67 % всех баллов и проводят 72 
% всех технико-тактических действий. 
Большую часть времени борьбы в стой-
ке (более 90%) борцы затрачивают на 
навязывание атакующего захвата. При 
борьбе в стойке необходимо особое 
внимание уделять формированию на-
выка навязывания атакующего захвата 
и мгновенному выполнению приема. 
Это требует высокого уровня развития 
специальной выносливости.

Латишев М.В. Аналіз змагальної 
діяльності борців вільного стилю 
на Іграх Олімпіади в Пекіні 2008 
року. Визначено значимі характери-
стики успішності борців вільного стилю 
у сутичці. Вони обумовлені змінами 
правил змагань в 2005 р.. Дано 
рекомендації для корекції тренуваль-
ного процесу. Середній час боротьби 
в стійці становить 82 % часу сутички. 
Борці в стійці набираю 67 % всіх балів 
і проводять 72 % всіх техніко-тактичних 
дій. Більшу частину часу боротьби в 
стійці (більше 90%) борці витрачають 
на нав'язування атакуючого захоплен-
ня. При боротьбі в стійці необхідно 
особливу увага приділяти формуванню 
навички нав'язування атакуючого захо-
плення і миттєвому виконанню прийо-
му. Це вимагає високого рівня розвитку 
спеціальної витривалості.

Latyshev N.V. Analysis competition ac-
tivity of freestyle wrestlers on Olympic 
Games in Beijing of 2008. Signifi cant 
performances of success of fi ghters of a 
freestyle of management of fi ght are de-
fi ned. They are stipulated by fl uctuations 
of rules of competitions in 2005. Recom-
mendations for correction of training pro-
cess Are given. Average time of struggle in 
the rack constitutes 82 % of time of fi ght. 
Fighters in the rack I compose 67 % of all 
points and conduct 72 % of all technical 
tactical operations. In the rack (more than 
90 %) fi ghters expend the bulk of time of 
struggle on enforcing unity of attacking 
capture. At struggle in the rack it is nec-
essary to give special attention to making 
up of skill of enforcing unity of attacking 
capture and the instantaneous executing 
of acceptance. It requires a high level of 
developing of special fatique.

Ключевые слова:
борьба, соревнование, успешность. боротьба, змагання, успішність. wrestling, competition, success.

Введение. 1

Международная федерация борьбы (ФИЛА) ведет 
активный поиск правил соревнований, направленных 
на повышение динамичности и зрелищности борцов-
ского поединка [5, 6]. Наиболее существенные измене-
ния правил соревнований произошли в 2005 году. Те-
перь все схватки в каждой весовой категории должны 
начинаться и заканчиваться в течение одного дня. Бор-
цу (возможно) приходится выдерживать до 4-6 схва-
ток в течение 8 – 12 часов соревнований. Изменилась 
и продолжительности поединка. Новая формула схват-
ки – это три периода по две минуты с 30-секундными 
перерывами - является предельно жесткой, так как: 

-в конце каждого периода обязательно определяет-
ся победитель;

-борец, выигравший два периода, объявляется по-
бедителем, а третий период отменяется (т.е. схватка 
продолжается лишь четыре минуты);

-чистая победа автоматически завершает схватку 
независимо от того, в каком периоде это произошло. 

Изменения правил всегда инициировали глубокие 
системные исследования взаимосвязей успешности 
соревновательной деятельности борца и структуры 
его подготовленности: выявлялись те характеристики 
схватки и качества борца, которые требовала соревно-
вательная деятельность [1- 4]. 

В данной работе использован информативный 
метод выявления значимых характеристик соревно-
вательной деятельности борцов самой высокой ква-
лификации путем сравнения различных показателей 
схватки, как отдельно для каждого из периодов схват-
ки, так и для его частей; отдельно для призеров (ме-
далистов) и тех борцов, которые не заняли призовых 
мест. Такой подход позволяет прямо и непосредствен-
но определить характеристики успешности борца в 
схватке и в соревнованиях; дать рекомендации по кор-
© Латышев Н.В., 2009

рекции тренировочного процесса. 
Актуальность исследований связана также с тем, 

что новые правила предъявляют особые требования 
к динамике процесса восстановления работоспособ-
ности борца в течение схватки и одного дня соревно-
ваний. Именно проблема формирования специальной 
выносливости (в связи с изменениями правил со-
ревнований) оказывается наиболее важной. Она мо-
жет быть выделена в самостоятельную проблему как 
многолетней, так и предсоревновательной подготовки 
борца [1, 4, 6]. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого педа-
гогического колледжа.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – провести анализ соревновательной 

деятельности борцов-олимпийцев выявить и оценить 
наиболее значимые характеристики соревнователь-
ной деятельности при новых правилах соревнований; 
предложить рекомендации для управления трениро-
вочным процессом; наметить задачи дальнейших ис-
следований. 

Методы исследований. В работе были использова-
ны методы видеоанализа и хронометрирования с па-
раллельным стенографированием соревновательных 
поединков. Данные видеоанализа были сведены в ма-
трицу табличного процессора, а результаты обработа-
ны методами математической статистики. Подробное 
описание методики дано в работах [2 - 4]. 

Результаты исследования. 
Проанализированы все 162 схватки во всех семи 

весовых категориях, которые состояли из 368 перио-
дов. В 261 периоде приняли участие призеры (сюда 
же включены и схватки призеров между собой). В 475 
периодах боролись остальные борцы. В большинстве 
схваток (71%) победитель определился в течение пер-
вых двух периодов, а в 47 схватках (29 % всех схваток) 
для определения победителя потребовался третий пе-
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риод. Досрочной победой на туше закончились 11 (7 
% всех схваток) схваток, из них 8 туше выполнили 
призеры и только 3 остальные борцы. Большая часть 
побед на туше произошла во втором периоде – 7 (64 
%). Лишь в 9 периодах (2 % всех периодов) зафикси-
ровано техническое преимущество одного борца над 
другим, из них 6 - у призеров. Назначено 52 (14 % от 
всех периодов) положения клинч, в 46 (88 %) случа-
ях выиграл борец, выигравший жребий. В 6 случаях 
судьями дано предупреждение с наказанием в один 
балл. Борцы смогли «отыграться» по ходу периода в 
52 случаях (14% от всех периодов). 

Таким образом, значительная часть периодов (по 
сравнению с соревнованиями более низкого уровня) 
заканчивается клинчем (14%); также значительная 
часть борцов не может удержать преимущество по 
ходу периода и дает противнику возможность «оты-
грывается» (14%); в 29% схваток победитель выявля-
ется лишь в третьем периоде; техническое преимуще-
ство зафиксировано лишь в 2% всех периодов, а туше 
– лишь в 7% схваток. Все это указывает на близость 
спортсменов по уровню подготовленности и классу 
борьбы. Наиболее значимым оказывается второй пе-
риод, в котором определяется большинство победи-
телей схватки (71%), и большая часть побед на туше 
(64%) и с техническим преимуществом также проис-
ходит во втором периоде. 

Результаты хронометрирования показали, что 
среднее время схватки составило 4 мин. 25 с, а перио-
да - 1 мин. 57 с. Время борьбы в стойке составило 3 
мин. 37 с (82 %), в партере - 48 с (18 %). Время борь-
бы до первого результативного технико-тактического 
действия (ТТД) в целом за схватку составило 2 мин. 
28 с (56 %). Таким образом, больше половины време-
ни схватки борьба проходит при нулевом счете. 

Следует отметить, что время борьбы в стойке в 4,5 
раза больше времени борьбы в партере. Время борь-
бы в партере от периода к периоду растет: на 16 % во 
втором периоде и на 42 % - в третьем относительно 
первого. Время борьбы при счете 0:0 (это особенно 
показательно) в первом периоде на 22 % больше, чем 
во втором и третьем периодах (в которых оно почти 
одинаково). Это, по-видимому, связано с увеличени-
ем преимущества одного борца над другим. Если в 
первой половине схватки борцы менее утомлены и в 
меньшей степени рискуют, то во второй половине ска-
зывается утомление менее выносливого борца.

Таким образом, данные хронометрирования под-
тверждают тот факт, что второй период оказывается 
более значимым (решающим): борьба при нулевом 
счете во втором периоде сокращается более чем на 
20%. Борцы, проигравшие первый период, во втором 
периоде стремятся «отыграться», а выигравший - име-
ют шанс победить в схватке за два периода. Это резко 
активизирует соперников. Необходимо подчеркнуть, 
что большую часть времени борцы проводят в стой-
ке, а большую часть времени борьбы в стойке (более 
90%) борцы затрачивают на навязывание атакующего 
захвата, который реализуется через воздействие на 
соперника путем выведения из равновесия, ложных 
атак, силового давления или их комбинации.  

За соревнования борцы всего набрали 1016 бал-
лов, из них 678 (67 %) в стойке и 338 (33 %) в партере. 
Результативная активность борьбы в стойке составила 
1,2 балла в минуту, а в партере 2,6 балла в минуту. 
Результативная активность определяется количеством 
выигранных баллов за единицу времени (1 минута). В 
сумме оба борца за период зарабатывает в среднем 2,8 
балла, за схватку - 6,3 балла. Призер за период зараба-
тывает 1,9 балла, за схватку - 4,3 балла, а остальные 
борцы за период – 1,1 балла, за схватку – 2,5 балла. 

В таблице 1 представлены данные о результативной 
активности борцов (призеров и остальных) в каждом 
периоде в стойке и в партере и в целом за период, а 
также среднее количество выигранных баллов в стой-
ке, в партере и в целом за период. Из таблицы видно, 
что результативная активность и общее количество 
выигранных баллов у призеров почти в два раза выше 
(на 80%), чем у остальных борцов. Также видно, что 
борьба в партере приносит более чем в два раза больше 
баллов за единицу времени, чем в стойке во всех трех 
периодах, как у призеров, так и у остальных борцов. 
Несмотря на малое время борьбы, призеры успевают 
заработать в партере 37 % всех балов (в стойке - 63 %), 
а остальные борцы несколько меньше – 32 % (в стойке 
- 68 %) от всех выигранных в схватке баллов. 

Перейдем к анализу активности. Она измеряется 
количеством реальных атак, проведенных борцом в 
единицу времени. Активность призеров в целом выше 
(на 11 %), чем активность борцов, не занявших при-
зовых мест. В первом периоде у призеров активность 
почти не меняется до и после первого оцененного ТТД, 
а у остальных борцов возрастает. Важно подчеркнуть, 
что во втором периоде (он в 71 % схваток оказыва-
ется последним) у борцов-призеров активность почти 
в два раза выше до первой оценки, чем после неё. У 
остальных борцов, наоборот, активность после перво-
го проигранного балла возрастает на 20 %. Это связа-
но, по-видимому, с необходимостью «отыгрываться» 
и, следовательно, - больше рисковать, особенно в кон-
це второго периода (времени остается меньше одной 
минуты). В третьем периоде, активность призеров и 
остальных борцов почти одинакова, она возрастает, 
после первого оцененного ТТД, и в целом у призеров 
немного выше. Борцы, которые борются в третьем пе-
риоде, почти равны по показателям активности. Это 
указывает на близость уровня их подготовленности, в 
частности, специальной выносливости. 

Данные по надежности атаки борцов представлены 
в таблице 2. Надежность атаки вычисляется отноше-
нием результативных атак к общему числу реальных 
атак. У призеров этот показатель в целом существен-
но выше (на 32 %), чем у остальных борцов, также 
он выше и в каждом периоде. Более того, у призеров 
в каждом периоде он возрастает после первого оце-
ненного ТТД. У борцов, не занявших призовые места, 
надежность атаки в первом периоде возрастает, во 
втором она не изменяется, а в третьем - падает после 
первого оцененного ТТД. Это связано с накапливаю-
щимся утомлением и необходимостью «отыгрывать-
ся» в конце периодов. Другими словами, показатель 
надежности атаки снижается необходимостью больше 
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рисковать в конце периода при недостаточном уровне 
готовности (в сравнении с призерами). Таким обра-
зом, надежность атаки является важным показателем 
физической подготовленности, отражающим, в част-
ности, уровень специальной выносливости борца.

Надежность защиты в целом у призеров также 
выше (на 24%), чем у остальных борцов. Она выше 
(как и надежность атаки) и в каждом периоде: в пер-
вом периоде - на 29 %; во втором - на 28 %; в третьем 
- на 5 %. У борцов-призеров она не меняться в течение 
каждого из периодов (до и после оцененного ТТД), а в 
третьем - падает приблизительно на 16 % в сравнении 
с первыми двумя периодами.

У борцов, не занявших призовых мест, надежность 
защиты не меняться в течение схватки, но падает по-
сле первого оцененного ТТД в каждом периоде (кроме 
третьего периода, когда она несколько возрастает).

Отношение количества атак к количеству защит 
(напористость) показывает, что у призеров более на-
пористый, атакующий стиль ведения схватки: в целом 
за схватку они делают на 19 % атак больше, чем за-
щит; тогда как остальные борцы делают атак на 10 % 
меньше, чем защит. У призеров данный коэффициент 
в два раза выше до первого оцененного ТТД в каждом 
периоде (в третьем он несколько меньше, чем в два 
раза), чем у остальных борцов. Однако он резко сни-
жается (почти в два раза) после первого оцененного 
ТТД (в двух первых периодах). В третьем периоде он 
приближается к 1,0. Таким образом, целевые установ-
ки борцов резко меняются после первого результатив-
ного ТТД в каждом периоде (после открытия счета). 

Данные табл. 3 позволяют сравнить изменения 
основных характеристик схватки для призеров и 

остальных борцов для первой части периода (т.е при 
счете 0:0) и для второй части - после первого оценен-
ного ТТД. 

Видно, что активность призеров, начиная с этого 
момента, снижается с 1,5 до 0,9 реальных атак в ми-
нуту; у остальных же борцов она, напротив, возраста-
ет. После этого переломного момента повышается (на 
20%) надежность атаки (как призеров, так и осталь-
ных) и снижает надежность защиты у не призеров. В 
целом же надежность борьбы призеров существенно 
выше, чем у остальных. Отношение количества атак к 
количеству защит (напористость) после первого оце-
ненного ТТД у призеров снижается более чем в два 
раза, а у остальных возрастает почти на 25%. 

Таким образом, призеры в течение первых двух 
периодов (основная часть схваток заканчиваться в 
два периода) активно и напористо атакуют до первого 
оцененного ТТД, но с меньшей надежностью атаки; 
после выигранного преимущества атакуют реже, но 
с надежностью существенно выше (более 50%). Осо-
бенно важно, что уровень защиты у призеров посто-
янно высок (более 70%) и почти не меняется на про-
тяжении двух периодов. Активность и напористость 
оказываются информативными показателями целевых 
установок борца, которые отражают и уровень готов-
ности атаковать. 

В третьем периоде активность призеров почти 
постоянна (до и после первого оцененного ТТД и в 
целом), но надежностью атаки возрастает. После 
первого оцененного ТТД и в целом она выше, чем в 
первых двух периодах, а надежность защиты при этом 
падает более чем на 20%. Эти данные показывают, что 
в третьем периоде борются почти равные соперники, 

Таблица 1
Данные по результативной активности борцов (призеров и остальных) в каждом периоде отдельно в 
стойке (Ст), в партере (Пр) и в целом (Все); общее количество баллов за схватку отдельно в стойке, в 

партере и в целом
Результативная активность, баллы в минуту Общ. колич. бал. за 

схватку1 период 2 период 3 период
Ст Пр Все Ст Пр Все Ст Пр Все Ст Пр Все

Призеры 0,7 2,0 0,9 0,8 2,1 1,1 0,8 1,9 1,0 2,7 1,6 4,3
Остальные 0,4 0,9 0,5 0,5 0,9 0,6 0,5 0,9 0,6 1,7 0,7 2,5

Таблица 2
Данные о надежности атаки борцов (призеров и остальных) в каждом периоде отдельно до (До) и после 

(Псл) первого оцененного ТТД, а также в целом (Все) за период и за схватку
Надежность атаки, %

За всю 
схватку1 период 2 период 3 период

До Псл Все До Псл Все До Псл Все
Призеры 40 48 43 42 55 46 48 51 50 45
Остальные 30 43 36 33 33 33 41 32 36 34

Таблица 3
Изменения основных характеристик схватки для призеров и остальных борцов, полученные для первой 

части периода (т.е при счете 0:0, (Д)), для второй части – т.е. после первого оцененного ТТД (П) и средняя 
за период (Ср)

Характеристики борца
Активность Надежн. атаки Надежн.защит Атаки/защиты
Д П Ср Д П Ср Д П Ср Д П Ср

Призеры 1,5 0,9 2,1 42 51 45 73 72 72 1,7 0,8 1,2
Остальные 0,9 1,1 1,9 33 36 34 60 56 58 0,8 1,0 0,9
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а сами различия между ними, оцениваемые по резуль-
тату схватки, менее достоверны. 

Технико-тактическая подготовленность – важней-
ший параметр соревновательной деятельности, однако 
его количественная оценка очень затруднительна. Как 
правило, первоначально исследуется состав ТТД со-
ревновательной деятельности. На Играх Олимпиады 
всего выполнено 748 оцененных тактико-технических 
действий (проведено приемов), из которых 351 про-
вели призеры и 397 выполнили остальные борцы. При 
этом из всех 748 оцененных ТТД, 537 (72 %) проведе-
ны в стойке и 211 (28 %) в партере. 

В стойке основные приемы были выполнены из 
класса переводов: их выполнено 300 (56 % от всех дей-
ствий в стойке), причем переводы нарком составили 
230 ТТД (77 % от всего класса переводов), а переводы 
рывком 70 ТТД (23 %). В стойке проведено также 116 
(21 %) выталкиваний, выполнено 58 бросков (11 %), 
53 (10 %) контрприемов и 14 (2 %) сваливаний. 

В партере основными ТТД являются переворо-
ты: их проведено 108 (51 %). Из этого числа самым 
распространенным является переворот накатом, его 
борцы выполнили 76 раз (70 % всех переворотов). В 
партере выполнено также 44 (21 %) контрприема, дей-
ствий после зашит – 32 (15 %), удержаний – 18 (9 %), 
выходов наверх – 8 (4 %).

Техника призеров более разнообразна, в стойке 
они меньше выполняют переводов, 54% всех действий 
в стойке (76 % нырком, 24 % рывком), а у остальных 
борцов 57% (77 % нырком, 23% рывком). Выталкива-
ния составляют 20 % всех ТТД у призеров, у осталь-
ных борцов 23 %, броски – 12 % и 9 % соответствен-
но, контрприемы 10 % и 11 %, сваливания 5% и 1% 
соответственно.

В партере у призеров 54 % составляют перекаты, 
49 % у остальных, ДПЗ – 17 % и 13%, удержания 10 % 
и 7 %, контрприемы 14 % и 28 %, выходы на верх 5 % 
и 3 % соответственно. Призеры делаю меньше контр-
приемов, но больше других ТТД.

В результате оценки качества борьбы получилось, 
что в среднем одно ТТД приносит 1,4 балла, при этом 
в стойке - 1,3 балла, в партере – 1,6 балла. Призеры в 
среднем зарабатывают за одно ТТД 1,4 балла, осталь-
ные борцы 1,3 балла.

Выводы:
1. Среднее время борьбы в стойке составляет 82 % 

времени схватки. Борцы в стойке набираю 67 % всех 
баллов и проводят 72 % всех ТТД. Большую часть 
времени борьбы в стойке (более 90%) борцы затра-
чивают на навязывание атакующего захвата, который 
реализуется путем выведения противника из равнове-
сия, ложных атак, силового давления или их комбина-
ции. Следовательно, при борьбе в стойке необходимо 
особое внимание уделять формированию навыка на-
вязывания атакующего захвата и мгновенному выпол-
нению приема. Это требует высокого уровня развития 
специальной выносливости.

2. Надежность атаки и зашиты призеров суще-
ственно выше, а также и активность у них на 11% 
выше, чем у остальных борцов. Это указывает на бо-
лее высокий уровень их специальной выносливости, 

способность противостоять нарастающему утомле-
нию, умение и навык предельно напористой борьбы 
за каждый балл.

3. У борцов призеров до первой результативной 
атаки активность превышает на 67 %, а напористость 
(отношение количества атак к количеству защит) выше 
в два раза. Потом призеры эффективно обороняются и 
более надежно атакуют (правильно распределив свои 
силы). Остальные борцы, наоборот, активнее атакую 
после первого проигранного ТТД (в большинстве слу-
чаев), стараются «отыграться», но из-за усталости и 
дефицита времени им, как правило, это не удается 
(только в 14 % периодах борцы отыгрались по ходу 
периода). Следовательно, психологически борец дол-
жен быть настроен на активно атакующий стиль веде-
ния схватки, особенно, до первого выигранного ТТД. 

5. Уровень подготовленности и класс борцов в 
целом близок: только в 2 % всех периодов зафикси-
ровано техническое преимущество одного борца над 
другим, лишь в 7 % схваток - победа на туше, 14 % 
всех периодов закончились назначением положения 
клинч, а в 29 % всех схваток для определения победи-
теля понадобился третий период. 

6. В стойке основные приемы были выполнены из 
класса переводов: их выполнено 300 (56 % от всех дей-
ствий в стойке), причем переводы нырком составили 
230 ТТД (77 % от всего класса переводов), а переводы 
рывком 70 ТТД (23 %). В стойке проведено также 116 
(21 %) выталкиваний, выполнено 58 бросков (11 %), 
53 (10 %) контрприемов и 14 (2 %) сваливаний. 

В партере основными ТТД являются переворо-
ты: их проведено 108 (51 %). Из этого числа самым 
распространенным является переворот накатом, его 
борцы выполнили 76 раз (70 % всех переворотов). В 
партере выполнено также 44 (21 %) контрприема, дей-
ствий после защит – 32 (15 %), удержаний – 18 (9 %), 
выходов наверх – 8 (4 %).

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем соревно-
вательной деятельности борцов вольного стиля.
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Проблема отбора и прогнозирования спортивных 
результатов в вольной борьбе

Латышев С.В.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Аннотации:
Проанализированы за последние 15 
лет выступления национальных сбор-
ных команд Украины, Турции и Венгрии 
на Играх Олимпиад, чемпионатах мира 
и Европы, Кубках мира. Выявлены все 
победители и призеры этих соревно-
ваний, изучена динамика успешности 
их соревновательной деятельности от 
юношей до взрослых. Установлено, что 
призеры этих соревнований уже были 
в пятерке лучших борцов Европы сре-
ди молодежи. Для достижения высоко-
го спортивного результата на между-
народных соревнованиях взрослых, 
необходимо уже в молодежном спорте 
достичь того же уровня.

Латишев С.В. Проблема відбору і 
прогнозування спортивних резуль-
татів у вольній боротьбі. Проана-
лізовано за останні 15 років виступів 
національних збірних команд України, 
Туреччини і Угорщини на Іграх Олімпі-
ад, чемпіонатах світу і Європи, Кубках 
світу. Виявлені всі переможці і при-
зери цих змагань, вивчена динаміка 
успішності їх змагальної діяльності від 
юнаків до дорослих. Встановлено, що 
призери цих змагань вже були в п'ятірці 
кращих борців Європи серед молоді. 
Для досягнення високого спортивного 
результату на міжнародних змаганнях 
дорослих, необхідно вже в молодіжно-
му спорті досягти того ж рівня.

Latyshev S.V. The problem of selec-
tion and prognostication of sporting 
results in a freestyle wrestling. The last 
15 years of appearance of national col-
lapsible commands of Ukraine, Turkey 
and Hungary on the Games of Olympi-
ads, world and Europe championships, 
world Cups are analyzed. All of winners 
and prizewinners of these competitions 
are exposed, the dynamics of success of 
their competition activity is studied from 
juniors to adults. It is set that prizewinners 
of these competitions already were in fi ve 
of the best wrestlers of Europe among ju-
niors. For reaching high sports outcome 
at international competitions of adults, it 
is necessary to reach already in youth 
sports the same level.

Ключевые слова:
спорт, борьба, отбор, чемпионы, мо-
лодежь. 
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Введение. 1

Уровень подготовленности борцов, выступаю-
щих на главных международных соревнованиях по 
вольной борьбе, сегодня очень высок. Он хоть и про-
должает расти, но очередное повышение требует все 
больших затрат времени, усилий и других ресурсов. 
Специалисты считают, что уровень подготовленно-
сти, который обеспечивает выдающиеся достижения 
в борьбе, соответствует уже третьей стадии логисти-
ческой кривой динамики спортивных результатов. 
Для достижения высокого результата спортсмену не-
обходимо обладать редкими морфологическими дан-
ными, уникальным сочетанием комплекса физиче-
ских, психофизиологических, эмоционально-волевых 
способностей, находящихся на предельно высоком 
уровне развития. Такое сочетание встречается очень 
редко. Поэтому центральными в системе подготовки 
являются проблемы спортивного отбора и прогнози-
рования результатов на каждой значимой стадии тре-
нировочного процесса [1, 2]. 

Международная федерация борьбы FILA для обе-
спечения конкуренции в борьбе за медали со спор-
тсменами тех стран, которые имеют развитые школы 
борьбы, изменяет правила соревнований так, что-
бы спортсмены других стран с невысоким уровнем 
технико-тактической подготовленности могли конку-
рировать за счет своих физических качеств.

Условия соревнований становятся все более жест-
кими. Сегодня отдельная весовая категория начинает 
и заканчивает соревнования в один день, а каждая 
схватка имеет предельно высокий темп, насыщена 
мощными рывками, швунгами, постоянным силовым 
давлением. Поэтому успешность борьбы все в боль-
шей степени определяется уровнем физической под-
готовленности. 

Исследования показывают, что в условиях совре-
менных крупных соревнований определяющим спец-
ифическим качеством борца становится надежность 
© Латышев С.В., 2009

его защитных и атакующих действий [3-6]. Поиск ин-
дивидуальных показателей, которые обеспечивали бы 
эту надежность, одна из важнейших задач спортивно-
го отбора борцов. 

Прогнозирование спортивных достижений кон-
кретного борца возможно лишь при сопоставлении 
его собственных результатов с некоторыми модель-
ными характеристиками на каждом этапе подготовки. 
Формирование модельных представлений целесоо-
бразно вести по нескольким направлениям. Это моде-
лирование подготовленности борца данного возраст-
ного этапа отбора. Информативными параметрами 
при этом являются: состояние здоровья, показатели 
подготовленности, спортивный результат, закономер-
ности его динамики и др. Второе направление – это 
моделирование соревновательной деятельности на 
данном этапе подготовки, которое включает ана-
лиз современных требований к успешному ведению 
схватки и соревнований. 

Для каждого этапа многолетней подготовки долж-
ны быть определены свои критерии отбора, в соответ-
ствие с которыми определяется: сможет ли спортсмен 
решать задачи конкретного этапа подготовки. При 
этом наиболее важной для тренера и страны остается 
проблема: способен ли спортсмен достичь результа-
тов международного уровня среди взрослых. Точная 
диагностика, правильное прогнозирование и отбор 
позволяют существенно повысить эффективность ра-
боты тренера, избежать неоправданных потерь време-
ни и усилий. Актуальность данной проблемы и опре-
делила цель проведенных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального  университета экономики и торговли им. 
М. Туган-Барановского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы – выявить некоторые законо-

мерности динамики спортивных результатов лучших 
современных борцов вольного стиля, определить кри-
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терий отбора молодежи, обеспечивающий достиже-
ние результата международного уровня среди взрос-
лых борцов.

Методы исследования. Используя ресурсы все-
мирной сети Интернет, а именно, базу данных между-
народной федерации борьбы FILA, проведен анализ 
успешности выступлений спортсменов националь-
ных сборных команд Украины, Турции и Венгрии на 
чемпионатах мира, Играх олимпиад, чемпионатах Ев-
ропы и Кубках мира по вольной борьбе с 1993 по 2008 
годы. 

В результате были отобраны все спортсмены-
призеры указанных выше соревнований, а затем изу-
чена успешность их соревновательной деятельности в 
юношеском и молодежном возрасте. Во всех случаях 
фиксировался возраст, в котором спортсмены достиг-
ли первого международного результата в соревнова-
ниях среди взрослых.

Литературные данные показывают, что такие па-
раметры соревновательной деятельности существен-
но зависят от весовой категории борца. Поэтому все 
спортсмены были распределены на три весовые груп-
пы: легкая – вес до 60 кг; средняя – вес свыше 60 кг, 
но ниже 85 кг; тяжелая – вес свыше 85 кг, но ниже 130 
кг. Последующий анализ проводился отдельно для 
каждой весовой группы. Следует также заметить, что 
за рассматриваемый период времени, FILA три раза 
изменяла весовые категории. Так, до 1997 г легкая ве-
совая группа включала такие категории - 48 кг, 52 кг, 
57 кг; средняя – 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг; тяжелая – 90 
кг, 100 кг, 120 кг. В период времени с 1997 г до 2001 г 
легкая весовая группа включала весовые категории – 
54 кг, 58 кг; средняя – 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг; тяжелая 
– 96 кг, 130 кг. Начиная с 2002 г по настоящее время, 
легкая весовая группа включает категории – 55 кг и 
60 кг; средняя – 66 кг, 74 кг, 84 кг; тяжелая – 97 кг и 
120 кг.

Результаты исследований. 
С 1993 года Украина начала выступать на между-

народных соревнованиях как независимое государ-
ство, и за период с 1993 по 2008 год 34 борцам воль-
ного стиля удалось завоевать медали на официальных 
международных соревнованиях (чемпионаты мира, 
Игры олимпиад, чемпионаты Европы и Кубки мира). 
Распределение этих результатов по весовым группам 
оказалось соответствующим числу весовых категорий 
в группе (т.е. практически равномерным), а именно: 10 
спортсменов из легкой весовой группы; 15 - из сред-
ней; и 9 - из тяжелой. Средний возраст спортсмена, 
когда им был достигнут первый значительный между-
народный результат в соревнованиях среди взрослых 
составил 23,3 года. Соответственно, для спортсменов 
легкой весовой группы – это 21,8 года; для средней 
- 23,9 года; для тяжелой – 24 года. Из всех 34 взрос-
лых спортсменов, завоевавших медали, 8 (24%) ранее 
становились призерами чемпионатов мира и Европы 
среди юношей (т.е. в возрасте до 18 лет), а 24 (70%) 
борца были призерами среди молодежи (в возрасте 
до 20 лет). Если к анализируемой группе борцов до-
бавить тех, кто занимал 4 и 5 места на молодежных 
чемпионатах мира и Европы, то оказывается, что 30 

(88%) человек из 34 были в пятерке лучших на чем-
пионатах мира или Европы. 

Более того, если проанализировать спортивную 
биографию оставшихся четырех человек, которые не 
являлись призерами молодежных соревнований от 
Украины, то оказывается, что эти спортсмены явля-
ются или эмигрантами из других республик бывшего 
СССР, и там они входили в число лидеров по результа-
там юношеских и молодежных соревнований. Однако 
конкуренция в вольной борьбе там была выше, чем 
в Украине и они не выдвигались в число участников 
чемпионатов мира или Европы по молодежи. В других 
случаях были также сугубо субъективно-личностные 
причины, по которым спортсмены не участвовали в 
соревнованиях такого уровня (хотя они и были чем-
пионами страны). 

Аналогичный анализ, выполненный для борцов 
Турции, выявил следующее. С 1993 по 2008 год 31 
турецкий борец завоевал медали на тех же междуна-
родных соревнованиях среди взрослых. При этом, 8 
спортсменов боролись в легкой весовой группе, 13 – в 
средней и 10 - в тяжелой. Средний возраст достиже-
ния первого указанного выше результата в соревнова-
ниях взрослых составил 23,7 года: в легкой весовой 
группе - 23,2 года; в средней - 24,2; в тяжелой – 23,5 
года. Из этой группы (31 борец) призерами чемпиона-
тов мира и Европы среди юношей (до 18 лет) были 10 
(32%) борцов, среди молодежи (до 20 лет) 16 (51%) 
спортсменов. Если включить в анализ четвертое и пя-
тое места на молодежных чемпионатах мира и Евро-
пы то 23 (74%) человека из 31 были в пятерке лучших 
на молодежных чемпионатах мира или Европы.

В анализируемый период с 1993 по 2008 годы 7 
венгерских борцов завоевали медали на междуна-
родных соревнованиях указанного уровня; из них 3 
спортсмена из легкой весовой группы, 3 из средней, 
2 из тяжелой. Средний возраст достижения перво-
го значительного результата составил 25,7 года: для 
легкой весовой группы - 24,6 года; для средней – 25 
года; для тяжелой – 30 лет. Из 7 спортсменов 2 (28,6%) 
становились призерами чемпионатов мира и Европы 
по юношам (до 18 лет) и 6 (85%) по молодежи (до 20) 
лет. Если учесть 4 и 5 места на молодежных чемпио-
натах мира и Европы то все 7 (100%) борцов были в 
пятерке лучших на чемпионатах мира или Европы по 
молодежи. 

Проведенный анализ показывает, что для дости-
жения высокого спортивного результата на междуна-
родных соревнованиях взрослых, необходимо уже в 
молодежном спорте быть по крайней мере на том же 
уровне. Обратное, как показывает статистика, не яв-
ляется правомерным: очень многие успешные борцы-
юниоры не могут достичь международного уровня. 

Опыт ведущих специалистов вольной борьбы 
подтверждает представленные выше статистические 
данные. Возраст 18 – 20 лет является очень важным 
периодом в биографии молодых людей. В социально-
психологическом плане им приходится решать слож-
нейшие задачи выбора дальнейшего жизненного пути, 
будущей профессии, спутника жизни и пр. Этот же 
период соответствует переходу из группы молодежи 
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в группу взрослых. Для тренера задачи прогнозирова-
ния и отбора в этот короткий интервал времени встают 
особенно остро. Тренировочная работа с юниорами в 
этот переходный период должна быть обязательно ин-
дивидуальной, направленной на интенсивное совер-
шенствование сильных сторон и быстрое устранения 
имеющихся недостатков. 

Однако, индивидуально-личностный подход тре-
бует от тренера очень больших затрат времени, мо-
ральных сил, которые ограничены и, как правило, их 
не хватает на всех. Основная задача тренера на этом 
этапе совершенствование перспективного стиля веде-
ния схватки, соответствующего индивидуальным спо-
собностям и особенностям. 

 Опыт и данные литературы показывают также, что 
большие неоправданные потери одаренных борцов в 
юношеской борьбе обусловлены чаще всего форси-
рованием подготовки. Усиленное совершенствование 
ведущих качеств борца приносит быстрый результат 
одаренным спортсменам и их тренерам, но в дальней-
шем отрицательно сказывается на росте успешности 
взрослого борца. За короткий срок борец добивается 
успеха за счет перенапряжения физических и духов-
ных сил. Затем же наступает истощение сил и спад ре-
зультативности. Поэтому чрезмерно частые участия в 
соревнованиях, частая и большая сгонка веса истоща-
ет как физические, так и морально-психологические 
силы молодого борца. 

Вторая важная причина – это низкий уровень 
технико-тактической подготовки одаренных мо-
лодых борцов. В юношеском спорте недостатки 
технико-тактической подготовки незаметны при до-
минировании природных силовых, скоростных, ко-
ординационных или функциональных преимуществ. 
Однако во взрослом возрасте ликвидировать упущен-
ные возможности юношеского возраста для развития 
технико-тактического мастерства очень не просто. 
Повышенная эмоциональность, легкость образования 
условно-рефлекторных связей, подвижность нервной 
системы и моторики в целом, характерные для ранней 
юности, теперь уже (для взрослого спортсмена) сни-
жены и для устранения недостатков техники и такти-
ки требуется гораздо больше энергии и времени.

Анатомо-физиологические возможности и способ-
ности подросткового и юношеского возраста значимо 
индивидуально различаются. Опережение или отста-
вание в биологическом развитии (биологической зре-
лости) возможно в пределах двух - трех лет, что может 
обусловливать и значительные различия в спортивных 
результатах. Ориентация лишь на паспортный возраст 
приводит к тому, что юноши с поздним развитием не 
получают должного внимания тренера, теряют мо-
тивацию и уходят из спорта. А опыт показывает, что 
успеха чаще добиваются спортсмены со средним или 
поздним развитием. В конечном счете, это также сни-
жает эффективность работы тренера.

Вопрос объективного учета биологического воз-
раста, того или иного этапа развития и созревания в 
подготовке борца к настоящему времени не решен, 
хотя медико-биологические методики определения 
биологического возраста и уровня психофизиологи-

ческой зрелости достаточно хорошо разработаны. 
Поэтому для коррекции направленности тренировоч-
ного процесса требуется полнее использовать законо-
мерности (асинхронности) неравномерного анатомо-
физиологического развития молодых спортсменов.

В момент перехода молодого борца во взрослую 
группу при недостаточной еще морально-волевой под-
готовке борьба с более сильным опытным соперником 
может привести к потере уверенности в своих силах, 
снижению уровня мотивации и замедлению роста ма-
стерства. Спортивными психологами замечено, что 
основной мотивацией в таких случаях часто являет-
ся страх. Спортсмен старается не совершать ошибок, 
чтобы не проиграть. Однако для успешной борьбы 
требуется уверенность в себе и определенная степень 
риска. Чрезмерная осторожность ведет в конечном 
счете к недостаточно эффективным действиям. Спор-
тсмены с высоким уровнем боязни неудач в большей 
мере подвержены травматизму, они не реализуют 
свой потенциал полностью, поскольку не развивают 
в должной мере внутреннюю мотивацию - усердно 
постоянно работать в условиях частых неудач. Повы-
шение уровня положительной мотивации и создание 
установки на победу в этих условиях существенно 
зависит от способности тренера и формируется им 
путем вознаграждения, адекватного потребностям и 
вкусам спортсмена.

Еще одна причина может быть связана с издержка-
ми воспитания в целом: зазнайство, самоуверенность, 
самоуспокоенность, которые снижают уровень требо-
ваний к себе. Спортсмен начинает меньше трениро-
ваться, что не позволяют высвободить все резервные 
возможности спортсмена, и он начинает чаще прои-
грывать и теряет мотивацию достижения.

Выводы. 
В период с 1993 по 2008 годы 34 борца вольно-

го стиля Украины, 31 турецкий борец и 7 венгер-
ских борцов завоевывали медали на официальных 
международных соревнованиях. Средний возраст 
спортсмена, когда им был достигнут первый значи-
тельный международный результат в соревнованиях 
среди взрослых для украинских борцов составил 23 
года, для турецких - 24 года, а для венгерских – более 
25 лет. То есть, чем выше уровень школы борьбы в 
стране, тем раньше достигаются высокие результаты 
среди взрослых. Распределение медалистов по весо-
вым группам (легкая, средняя, тяжелая) оказалось в 
среднем пропорционально числу весовых категорий в 
группе. При этом легковесы добиваются высших ре-
зультатов в более раннем возрасте. 

Для достижения высокого спортивного результата 
на международных соревнованиях взрослых, необхо-
димо уже в молодежном спорте достичь по крайней 
мере того же уровня. Из всех взрослых спортсменов 
Украины добившихся международного результата 
среди взрослых, 24% ранее становились призера-
ми чемпионатов мира и Европы среди юношей, 70% 
были призерами среди молодежи и 88% входили в 
пятерку лучших на чемпионатах мира или Европы. 
Все 34 борца входили в число лидеров по результатам 
юношеских и молодежных соревнований. Близкие 
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результаты получены для турецких и венгерских бор-
цов. Так, в частности, все венгерские борцы входили 
в пятерку лучших на чемпионатах мира или Европы 
среди молодежи.

Переход из молодежной борьбы к взрослой осо-
бенно сложен и противоречив. Очень многие успеш-
ные борцы-юниоры часто из-за ошибок в системе 
подготовки не выдвигаются в число призеров между-
народных соревнований среди взрослых. Можно вы-
делить пять основных причин этих потерь - форси-
рование подготовки в юношеском возрасте; слабая 
технико-тактическая подготовка в этот же период, 
которая компенсировалась природной одаренностью; 
ориентация лишь на паспортный возраст в процессе 
тренировки; боязнь проиграть в период перехода к 
борьбе со взрослыми; издержки воспитания (самоуве-
ренность, самоуспокоенность, снижение уровня тре-
бований к себе).

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем отбора и 
прогнозирования спортивных результатов в вольной 
борьбе.
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Самостійна робота студентів як ефективна складова 
навчання за кредитно – модульною системою

Лівенцова В.А., Мащенко С.В., Левадна Т.М.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання та спорту

Анотації:
Європейське освітнє співтовари-
ство живе під знаком Болонсько-
го процесу. Його суть полягає у 
формуванні на перспективу зони 
європейської вищої освіти, яка 
ґрунтується на спільності фунда-
ментальних принципів функціону-
вання. Важливе місце посідає в 
системі освіти навчальна робота в 
кредитах. За основу пропонується 
прийняти Європейську кредитно-
трансферну систему. Кредитно 
– модульна організація процесу 
навчання забезпечує психологіч-
ний розвиток стосунків між викла-
дачем та студентом. Ці стосунки 
сприяють виробленню загально 
навчальних умінь і навичок.

Ливенцова В.А., Мащенко С.В., Левадная 
Т.М. Самостоятельная работа студента как 
эффективная система обучения по кредит-
но – модульной системе. Европейское об-
разовательное сообщество живет под знаком 
Болонского процесса. Его суть состоит в фор-
мировании на перспективу зоны европейского 
высшего образования, которая основывается 
на общности фундаментальных принципов 
функционирования. Важное место занимает 
в системе образования учебная работа в кре-
дитах. За основу предлагается принять Ев-
ропейскую кредитно-трансферную систему. 
Кредитно – модульная организация процесса 
обучения обеспечивает психологическое раз-
витие отношений между преподавателем и 
студентом. Эти отношения способствуют вы-
работке общеобразовательных умений и на-
выков.

Livencova V.A, Mashchenko S.V., 
Levadnaya T.M. Student indepen-
dent work as effective part of edu-
cation in credit – module system. 
European educated society lives under 
the principles of Bologne process. Es-
sence if this process is to form zone 
of European high educational system 
which is based on the similarity of 
fundamental principles of functioning. 
The main place in the system takes 
by teaching work in credits. European 
credit – trasfering system is proposed 
as the basis. Credit – module organi-
zation of educational process provides 
psychological development of cooper-
ation between the teacher and general 
educational skills and habits.

Ключові слова:
кредитно – модульна систем, на-
вчання, інтеграція, навички, умін-
ня, освіта.

Кредитно – модульная система, обучение, 
интеграция, навыки, умения, образование.

credit – module educational system, 
integration, skills, habits, education.

Вступ. 1

Уже більше 7 років європейське освітнє співтова-
риство живе під знаком Болонського процесу. Його 
суть полягає у формуванні на перспективу Зони євро-
пейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності 
фундаментальних принципів функціонування.

Серед шести ключових позицій, які повинні ви-
конуватися в рамках Болонського процесу (уведення 
двоциклового навчання, контроль якості освіти, роз-
ширення мобільності, забезпечення працевлаштуван-
ня випускників, забезпечення привабливості європей-
ської системи освіти) важливе місце посідає вимога 
запровадження у всіх національних системах освіти 
системи обліку трудомісткості навчальної роботи в 
кредитах. За основу пропонується прийняти Європей-
ську кредитно – трансферну систему. Підставами для 
запровадження кредитно – модульної системи органі-
зації навчального процесу в Україні є наступне:
інтеграція до Європейського простору вищої осві-1. 
ти;
входження до Болонського процесу;2. 
вступ до Світової організації торгівлі;3. 
реалізація дистанційної форми вищої освіти. 4. 
Ця проблема в системі освіти знайшла відображення 

в роботах, які торкаються питань Болонського процесу 
[3, 6]. Автори статей аналізують різні спроби вирішен-
ня проблеми модульно-кредитної системи навчання, 
знайомлять читача з сучасними методиками, навчаль-
ними програмами, а також з методикою використання 
цих програм на заняттях [4, 5]. 

Разом із тим, недостатньо розробленими зали-
шились питання дидактичних умов застосування 
кредитно-модульної системи навчання у вищому на-
вчальному закладі (ВНЗ) у контексті сучасних освіт-
ніх програм і особливостей вищої школи України.

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
© Лівенцова В.А., Мащенко С.В., Левадна Т.М., 2009

жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати 

загально дидактичні умови застосування кредитно-
модульної системи навчання у вищому навчальному 
закладі та проаналізувати стан сучасних освітніх про-
грам у вищій школі.

Результати дослідження. 
Кредитно – модульна організація процесу навчан-

ня забезпечує психологічний розвиток викладача і 
студента, покращення стосунків між ними, сприяє 
виробленню загально навчальних умінь і навичок, 
вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, 
дозволяє об’єктивно, з урахуванням рівня творчого 
підходу студента до планування і виконання різно-
го роду професійних завдань, оцінити оволодіння 
ними модульною програмою, яка включає участь у 
педагогічних інформаціях, дискусіях під час лекцій, 
опрацювання обов’язкової літератури, виконання 
кожного творчого індивідуального завдання (роз-
робка методики вивчення сформованості морально – 
етичних якостей і рис, моделювання виховного заходу 
або виховної ситуації, різних форм навчання тощо); 
ведення конспекту першоджерел; активність робо-
ти на кожному практичному занятті; участь у науко-
вій роботі (самостійне опрацювання дослідницької 
психолого–педагогічної проблеми, участь у розробці 
та проведенні експерименту, узагальнення отрима-
них результатів, підготовка рефератів з елементами 
пошуково–дослідницької роботи); виступ на студент-
ській науковій конференції, підготовка матеріалів до 
друку тощо.

Кредитно – модульній системі надаються дві осно-
вні функції. Перша – сприяє мобільності студентів і 
викладачів та спрощує перехід з одного університету 
до іншого. Друга – акумулююча, чітке визначення об-
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сягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх 
видів навчальної та наукової діяльності. 

Ми розглянемо реалізацію другої функції на прак-
тиці роботи ВНЗ педагогічного спрямування.

За кредитно – модульною системою працює бага-
то ВНЗ України і більшість опитаних до цієї системи 
ставляться позитивно. Але проблем існує багато. І, в 
першу чергу, це зростання на 60 відсотків завантаже-
ності викладачів, зменшення часу для проведення на-
укових досліджень.

Це і потреба викладачів перейти до концентрова-
них форм викладу матеріалу в поєднанні з активною 
самостійною роботою студентів (робота в лабораторі-
ях, читальних залах чи вдома, на об’єктах майбутньої 
професійної діяльності) і регулярні консультації ви-
кладачів, що призводить до необхідності іншого під-
ходу в розрахунку їхнього навантаження.

Однак, на нашу думку, найбільш актуальною на 
даному етапі введення кредитної системи навчання 
ВНЗ є проблема ефективної організації самостійної 
роботи, виховання у студентів потреби постійно са-
мостійно працювати над підвищенням якості знань, 
вдосконалення професійних умінь і навичок. Осно-
вними показниками рівня підготовленості студента до 
самостійної роботи можуть бути: вміння планувати 
свою діяльність, бачити варіативні шляхи досягнення 
поставленої мети і знаходити оптимальний з них, во-
лодіння швидкісним читанням; вміння виділяти голо-
вну думку в здобутій інформації; навички компактно-
го, скороченого подання інформації, якою володієш; 
вміння виконувати різні види фіксації отриманої ін-
формації (тези, виписки, цитування та ін.); дотриман-
ня вимог оформлення бібліографії тощо.

Обумовлюється це рядом причин. По-перше, за-
провадження кредитно – модульної системи перед-
бачає збільшення часу на безпосереднє індивідуальне 
спілкування викладача і студента в процесі навчання. 
А це, і свою чергу зменшує частку прямого зовніш-
нього інформування і розширює застосування інтер-
активних форм і методів роботи студентів під керівни-
цтвом викладача (тьютора) та повноцінної самостійної 
роботи. По-друге, Європейська кредитно – трансфер-
на система є нагромаджувальною системою, здатною 
працювати в рамках концепції «навчання впродовж 
усього життя».

Завданням вищої школи є формування в студентів 
наукового світогляду, системи сучасних професійних 
знань, розвитку творчих здібностей, а також підготов-
ки майбутніх спеціалістів до неперервної самоосвіти 
в процесі професійної діяльності. Ці завдання вирішу-
ються в процесі навчання, що вміщує діяльність ви-
кладача – викладання та діяльність студента – учіння.

Процес навчання – це спеціальна форма передачі 
та засвоєння суспільно-історичного досвіду, набутого 
людьми протягом віків і вираженого у вигляді системи 
наукових знань, суджень, правил та ін. Процес навчан-
ня є складною єдністю діяльності вченого-викладача 
і студента, направлених на досягнення спільної мети 
– озброєння студентів науковими знаннями, уміннями 
і навичками й їх творчий розвиток.

Навчання – складний процес навчальної діяльності, 

в якій відбувається засвоєння певних наукових знань, 
набуття індивідуального досвіду пізнання за допомо-
гою самостійного оперування знаннями, оволодіння 
необхідними способами дій, що реалізуються через 
уміння. В ході цього відбувається проникнення в суть 
науки і життя, пізнаються закономірності їх розвитку, 
засвоюються методи науки й обґрунтовуються її філо-
софські основи, формується науковий світогляд. На-
вчання обумовлюється змістом освіти, навчальною і 
формувальною діяльністю учених-викладачів і перед-
бачає інтенсивну самостійну роботу студента. Зміст 
навчання включає в себе види діяльності, засвоєння 
яких передбачається відповідною спеціальністю, і 
знання, на яких ці види діяльності базуються.

Рівень освіти спеціаліста, що закінчив вищий на-
вчальний заклад, визначається ступенем оволодіння 
знаннями загальнонаукових (фундаментальних), спе-
ціальних (фахових) та суспільних наук і формування 
на цій основі діалектико-матеріалістичного світогля-
ду, розвитку пізнавальних здібностей, а також засво-
єння різних видів професійної діяльності.

Вузівське навчання значною мірою відрізняється 
від шкільного.

Головні особливості вузівського навчання поляга-
ють у тому, що:
засвоєння наукових знань і набуття практичного 1. 
досвіду відбувається з урахуванням професійної 
спрямованості, тобто як підготовка до діяльності в 
галузі обраної професії;
студент опановує процес формування наукових 2. 
знань і методи самої науки, знайомиться з її пробле-
мами, задачами і способами їх розв’язання, що озна-
чає вивчення науки й її розвитку; а також
має місце поєднання наукового і навчального про-3. 
цесів.
Навчання у ВНЗ – процес складний і важкий. Він 

вимагає мобілізації уваги, вольових зусиль, підвище-
ної працездатності, зосередженості, самоорганізації, 
раціонального розподілу часу на навчання і відпочи-
нок, високої свідомості й активності.

Успіх у навчанні залежить від багатьох факторів, 
серед яких провідне місце посідають мотиви, тоб-
то причини, що спонукають до навчання, настанови 
(психологічний настрій або готовність до діяльності), 
пізнавальні потреби та інтереси, цілеспрямованість та 
інші вольові якості.

Заняття в аудиторіях і лабораторіях навчальних 
закладів закінчилися. Але ще далеко не закінчилася 
навчальна робота студентів. Напевно, тільки тепер 
розпочинається її найбільш важлива і відповідальна 
частина – самостійна робота над навчальним мате-
ріалом. У процесі самостійної роботи відбувається 
успішне засвоєння навчального матеріалу, формують-
ся навички самоосвіти потрібні для спеціаліста працю-
ючого творчо, що дає можливість постійно розширю-
вати і поглиблювати знання, орієнтуватися в потоках 
наукової інформації і ефективно використовувати всі 
нові, прогресивні методи в професійній діяльності. 
Самостійна робота студента передбачає таку його ді-
яльність, яку він виконує без безпосередньої участі 
викладача, але за його завданням, під його керівни-
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цтвом, наглядом, контролем. Організація самостійної 
роботи з будь-якого предмету повинна бути спрямова-
на на розв’язання двох взаємопов'язаних задач:
розвивати у студентів самостійність у пізнавальній 1. 
діяльності, тобто вчити їх самостійно здобувати 
знання;
вчити студентів самостійно використовувати знання 2. 
в навчанні й практичній діяльності.
Студент, який володіє навичками самостійної ро-

боти, активніше і глибше засвоює навчальний мате-
ріал виявляється краще підготовленим до творчої 
праці, до самоосвіти і продовження навчання. В умо-
вах науково-технічної революції швидке «старіння» 
інформації викликає необхідність безперервного по-
повнення знань. Однак самовільне формування раціо-
нальних прийомів навчання, робота з книгою – осно-
вним джерелом інформації без належного керівництва 
викладача, як показує досвід, протікає повільно і мало 
ефективно, оскільки з підручником уміють працю-
вати не всі студенти. Насамперед це стосується пер-
шокурсників. Підраховано, що за час перебування у 
вищому навчальному закладі (ВНЗ) студент повинен 
опрацювати біля 25 тисяч сторінок різних посібників. 
Засвоїти таку кількість інформації непросто. Отже, 
потрібно навчитися з цього потоку вибирати «раціо-
нальне зерно» і вміти це робити теж раціонально, на 
наукових засадах. Стихійні методи роботи з підручни-
ком, що склалися в молоді протягом шкільних років, 
нераціональні.

Перше основне завдання роботи з книгою – це 
з’ясувати для себе її сенс та засвоїти прочитаний ма-
теріал. Друге – зрозуміти прочитане. Третє – зробити 
з прочитаного необхідні для пам’яті висновки і, на-
решті, четверте – дати собі звіт, чого нового навчила 
прочитана книга.

Читання – не бездумне «ковтання» сторінок, а ак-
тивне, цілеспрямоване управління пізнавальним про-
цесом. Тому студент, який хоче навчитися самостійно 
працювати з підручником, повинен вирішити з ви-
кладачем ряд навчально-логічних завдань, серед яких 
відбір інформації для відповіді на поставлене викла-
дачем запитання; виділення основного і другорядного 
в навчальному тексті; складання плану тексту; робо-
та над поняттями, закономірностями, теоретичними 
принципами, доведенням; групування й класифікація 
досліджуваного матеріалу, узагальнення й мінімізація 
вивченого, застосування набутих знань і закріплення 
їх у пам’яті.

Організація і контроль самостійної роботи студен-
тів, як показав досвід, дозволяє успішно вирішувати 
питання, пов’язані з поліпшенням підготовки висо-
коосвіченої особистості, здатної систематично попо-
внювати свої знання, що забезпечує:
скорочення термінів адаптації першокурсників;• 
впорядкування самостійної роботи, режиму дня, • 
створення найбільш сприятливих умов для гармо-
нійного розвитку особистості;
зменшення кількості випадків несвоєчасного скла-• 
дання студентами навчальних завдань і підвищення 
їх якості;
більш широке залучення студентів до проведення • 

суспільних заходів, до науково-дослідної роботи;
формування потреби в постійній самоосвіті;• 
підвищення успішності та якості навчання.• 
Успішне вирішення цих питань можливе за умо-

ви використання науково-обгрунтованої організації 
самостійної роботи студентів, що передбачає також 
створення оптимальної системи контролю знань, 
умінь і навичок.

Відомо, що засвоєння навчального матеріалу, фор-
мування умінь і навичок, розвиток пізнавальних зді-
бностей студентів відбувається в процесі самостій-
ного виконання ними системи вправ, адекватних меті 
засвоєння, тобто в процесі самостійної роботи. Залеж-
ної від рівня їхньої підготовки, ступеня і профілю на-
вчального закладу використовуються різні види само-
стійної роботи, змінюється і їх зміст. У ВНЗ одержали 
найбільш широке застосування такі види самостійної 
роботи студентів:
закріплення і поглиблення вивчення навчального • 
матеріалу за допомогою підручників, посібників та 
інших джерел;
самостійне вивчення окремих тем і розділів дисци-• 
пліни;
виконання графічних, розрахункових та інших інди-• 
відуальних домашніх завдань;
підготовка до семінарів, практичних занять, лабо-• 
раторних робіт, колоквіумів, проміжного контролю 
знань, контрольних і самостійних робіт;
виконання курсових робіт і проектів;• 
участь у виконанні досліджень.• 
Наведені види самостійної роботи і їх зміст перед-

бачають не тільки вивчення, повторення і закріплен-
ня навчального матеріалу, тобто розв’язання вузько 
освітніх задач, а й творчу роботу студентів, спрямо-
вану на розвиток здібностей до пошуку, досліджень, 
на формування таких якостей, як наполегливість у до-
сягненні мети, працелюбність, необхідних в житті, в 
плідній трудовій діяльності.

Однак аналіз стану самостійної роботи у ВНЗ свід-
чить про наявність ряду об’єктивних і суб’єктивних 
причин, що знижують її ефективність.

По-перше, значна частина випускників шкіл, що 
вступили у ВНЗ, не має повного уявлення про органі-
зацію навчальної праці. Часто студенти не володіють 
достатньо розвинутими навичками самостійної робо-
ти.

По-друге, не завжди викладачі правильно оціню-
ють значення і місце дисциплін, що читаються, у під-
готовці спеціаліста, надмірно навантажуючи студента 
різними завданнями із «свого» предмета. При цьому 
часто зустрічаються випадки, коли зміст окремих за-
вдань дублюється. Пропонується завдання, що не за-
чіпають вузлових питань курсу або виконання яких 
вимагає переважно репродуктивного мислення.

Крім того в ряді випадків внаслідок неправильного 
розуміння окремими викладачами призначення акаде-
мічних атестацій передатестаційний і атестаційний 
час виявляється для студентів надмірно завантаженим 
різними завданнями, колоквіумами, контрольними 
роботами, що не дозволяє об’єктивно оцінювання їх 
знання.
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Зазначені недоліки можуть бути усунуті лише при 
правильному проведенні самостійної роботи студен-
тів, що включає такі основні етапи: визначення затрат 
часу, планування, організація і контроль за самостій-
ною роботою студентів.

Одним із важливих етапів організації самостій-
ної роботи студентів є планування. План повинен 
охоплювати всі види навчальної діяльності студента, 
визначати кількість, зміст і час проведення всіх видів 
самостійної роботи. Такий план необхідний як для 
студентів, так і для викладачів. Студентам він дозво-
ляє регламентувати вільний від аудиторних занять час, 
встановити необхідний обсяг роботи, тобто впорядку-
вати індивідуальний час. Викладачі одержують своє-
рідні ліміти, визначаючи обсяг навчальної інформації, 
яка повинна бути засвоєна студентами з кожного кур-
су, вони можуть визначити обсяг завдань і терміни їх 
виконання без шкоди для інших дисциплін.

У цілому планування самостійної роботи створює 
умови, забезпечуючи систематичну, що сприяє під-
вищенню якості підготовки спеціалістів, звільняє час 
для участі в суспільно-корисній праці і створює спри-
ятливі умови для гармонійного розвитку особистості.

При плануванні самостійної роботи студентів ви-
рішуються такі основні завдання:
навчання студентів навичок самостійної роботи;• 
визначення змісту і термінів проведення семінарів, • 
практичних занять, лабораторних робіт, курсових 
робіт і проектів;
визначення кількості, змісту і термінів проведення • 
колоквіумів, самостійних і контрольних робіт, інди-
відуальних завдань, проміжних перевірок знань;
визначення затрат часу студентами на всі види са-• 
мостійної роботи;
розробка систем завдань, контролю за самостійною • 
роботою студентів з врахуванням затрат часу.
Одним з шляхів вироблення відповідального став-

лення студентів до самостійної роботи, формування в 
них потреби в її виконанні може стати запроваджен-
ня в педагогічних навчальних закладах різного рівня 
акредитації такої схеми вивчення педагогічних дис-
циплін: 1) ознайомлення майбутніх педагогів з кон-
кретним етапом навчально-виховного процесу безпо-
середньо в загальноосвітньому навчальному закладі 
(пропедевтичний курс); 2) самостійна робота студен-
та із аналізу побаченого на основі самостійного ви-
вчення рекомендованої літератури; 3) теоретичне об-
ґрунтування викладачем тем, з якими ознайомилися 
студенти в процесі відвідування навчального закладу, 
з залученням їх до бесіди, дискусії тощо.

В останні роки ця проблема набула великого зна-
чення в Росії та Україні. Увага до даного напрямку ре-
форми вищої освіти пояснюється тим, що всі спроби 
вчених знайти науково-педагогічну формулу, засно-
вану на принципах класичної традиційної освіти й 

здатну переробити всі труднощі, з якими зустрічають-
ся вузівські викладачі, не увінчалися поки успіхом. 
Сьогодні необхідно привести існуючі теорії навчан-
ня у відповідність із вимогами сучасної педагогічної 
практики, надати їм більшого операційного й інстру-
ментального характеру з огляду на сучасну мету і за-
вдання підготовки фахівців.

Проаналізувавши специфіку вищої школи за 
кредитно-модульною системою навчання, можна дійти 
до висновку, що на сьогодення ще не створено спри-
ятливих умов для впровадження кредитно-модульної 
системи навчання в нашої країні. Щоб вирішити таку 
проблему, у ВНЗ необхідні наступні умови:
створення нормативної бази у всіх навчальних за-1. 
кладах країни;
наявність достатньої матеріально-технічної бази в 2. 
кожному з навчальних закладів в Україні;
розробка методології, методів і способів ефектив-3. 
ного впровадження кредитно-модульної системи 
навчання;
удосконалення інфраструктури системи освіти й 4. 
механізмів управління нею.
Висновки. 
Таким чином, для успішного введення у ВНЗ 

кредитно-модульної системи організації навчання, що 
є однією з умов входження країни в Болонський про-
цес, необхідно, в першу чергу, розв’язати проблеми 
організації та проведення самостійної роботи.

Перспективи поліпшення ефективності застосу-
вання кредитно-модульної системи навчання ми бачи-
мо у розробці нових програм, також у інтерактивності, 
у гнучкому й індивідуальному використанні матеріа-
лів і, обов’язково, належній підготовці професорсько-
викладацького складу у вищих навчальних закладах 
країни.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем організації само-
стійної роботи студентів у навчанні за кредитно – мо-
дульною системою.
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Влияние оздоровительной аэробики на развитие 
двигательных качеств девушек 18-20 лет

Литвинова О.П.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Представлена программа по оздорови-
тельной аэробике и уровень развития 
двигательных качеств среди девушек 
18-20 лет. По отдельным качествам 
высокий уровень развития показали 
всего 20% девушек. 40% девушек име-
ли средний уровень. Остальные 40% 
девушек показали низкий уровень раз-
вития двигательных качеств. Наблю-
дается тенденция к увеличению пока-
зателей двигательных качеств среди 
девушек экспериментальной группы. 
Выявлено достоверное увеличение ре-
зультатов в экспериментальной группе 
по показателям таких двигательных 
качеств, как: выносливость, гибкость, 
сила и ловкость. 

Літвінова О.П. Вплив оздоровчої 
аеробіки на розвиток рухових якос-
тей дівчат 18-20 років. Представлено 
програму з оздоровчої аеробіки і рівень 
розвитку рухових якостей серед дівчат 
18-20 років. По окремих якостях висо-
кий рівень розвитку показали всього 
20% дівчат. 40% дівчат мали середній 
рівень. Інші 40% дівчат показали низь-
кий рівень розвитку рухових якостей. 
Спостерігається тенденція до збіль-
шення показників рухових якостей се-
ред дівчат експериментальної групи. 
Виявлено достовірне збільшення ре-
зультатів в експериментальній групі по 
показниках таких рухових якостей, як: 
витривалість, гнучкість, сила і сприт-
ність. 

Litvinova O.P. Infl uence of health aero-
bics on development of motive quali-
ties of girls 18-20 years. The program 
on improving aerobics and a level of de-
velopment of impellent qualities among 
girls of 18-20 years is presented. On 
separate qualities only 20 % of girls have 
shown a high level of development. 40 % 
of girls had an average level. Remaining 
40 % of girls have shown a low level of 
development of impellent qualities. The 
tendency to increase of parameters of 
impellent qualities among girls of experi-
mental group is supervised. The reliable 
increase of outcomes in experimental 
group on parameters of such impellent 
qualities, as is revealed: fatique, fl exibility, 
force and dexterity.

Ключевые слова:
аэробика, качества, влияние, систе-
ма, уровень, развитие, активность.

аеробіка, якості, вплив, система, рі-
вень, розвиток, активність.

aerobics, qualities, effect, system, level, 
development, activity.

Введение.1

В результате недостаточной двигательной активно-
сти в организме человека нарушаются определенные 
нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и 
закрепленные в процессе тяжелого физического труда. 
Неудивительно, что данный процесс приводит к регу-
лярным сбоям в деятельности сердечно-сосудистой 
и других систем, нарушению обмена веществ и раз-
витию конкретных заболеваний различной степени 
тяжести. Эти отклонения в здоровье человека остав-
ляют негативные последствия и на физической под-
готовленности, влияя тем самым на уровень развития 
двигательных качеств. [1, 2]. Именно эти аспекты и 
определили актуальность данной проблемы.

Всестороннее изучение состояния данного вопро-
са путем анализа литературных источников, показало, 
что физическое развитие современной молодежи на-
ходится на достаточно низком уровне, соответствен-
но на таком же уровне находится и общее физическое 
состояние молодых людей. Это объясняется тем, что 
в нашем современном мире, двигательная активность 
людей гораздо больше снижена, чем еще 10-20 лет на-
зад. Компьютеризация и прогресс практически во всех 
сферах жизнедеятельности вытеснили такие простые, 
но просто необходимые занятия, как физическая куль-
тура, активный отдых и здоровый образ жизни в целом 
[3, 4]. Люди просиживают за компьютерами огромное 
количество времени, передвигаются на автомобилях, 
едят не здоровую пищу. Все эти факторы негативно 
влияют на состояние их здоровье. Исследовав и про-
ведя анализ медицинских карт и журналов студентов 
нескольких ВУЗов, выяснилось, что попадающих в 
специальные группы и группы освобожденных от за-
нятий физической культурой студентов, составляет 58 
% от общего количества. Такой состояние дел никак 
не может удовлетворить не интересы ВУЗов, не инте-
ресы государства в целом. 

© Литвинова О.П., 2009

Поэтому остро стоит вопрос разработки оздо-
ровительной программы для студентов ВУЗов с 
использованием средств оздоровительной аэро-
бики с учетом мотивационных аспектов, которые 
представлены в работах других авторов [5, 6, 7].

Работа выполнена по плану НИР Запорожского 
национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - экспериментальное обо-

снование методики развития двигательных качеств 
у девушек 18-20лет средствами оздоровительной 
аэробики.

Объект исследования - уровень развития дви-
гательных качеств у девушек 18-20 лет средствами 
оздоровительной аэробики.

Субъект исследования – девушки 18-20 лет.
Предмет исследования – показатели, уровня 

развития двигательных качеств девушек 18-20 
лет.

Практическая значимость. Результаты иссле-
дования могут быть рекомендованы преподава-
тельскому составу кафедр физического воспита-
ния высших учебных заведений.

Результаты исследований. 
Показатели уровня развития двигательных ка-

честв на первом этапе        исследований
На первых занятиях после летних каникул в 

начале учебного года с помощью контрольных 
упражнений был определен уровень развития 
двигательных качеств у девушек, принимавших 
участие в эксперименте. Полученные результаты 
оценивались в баллах по 5-ти бальной шкале (см. 
таблицу 1, 2).

Из результатов изучения и анализа данных те-
стирования следует, что подавляющее число деву-
шек демонстрировали средний уровень развития 
двигательных качеств на данный момент. Так как 
двигательные качества являются составляющей 
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двигательной активности человека, эти результаты 
никак не могли удовлетворять запросы, как самих де-
вушек, так и преподавателей физической культуры, 
которые с ними работали. Было принято решение, 
разработать методику развития двигательных качеств 
средствами оздоровительной аэробики. В основу ме-
тодики входили программы оздоровительной аэроби-
ки, такие как:

-танцевальные программы;
-программы с использованием предметов и раз-

личных приспособлений (степы, фит-болы, гантели);
-программы стречинга [8, 9, 10].
Определение эффективности экспериментального 

метода развития двигательных качеств.
Чтобы убедится в эффективности эксперимен-

тальной методики, был проведен второй этап иссле-

дования. Для определения эффективности экспери-
ментального метода развития двигательных качеств 
использовалось сравнение средних исходных и конеч-
ных показателей. Экспериментальная группа на про-
тяжении учебного года занималась оздоровительной 
аэробикой, а контрольная – по общепринятой про-
грамме физического воспитания, в которую так же 
входил блок ритмической гимнастики и небольшие 
программы по аэробике. Но так как контрольная груп-
па занималась на занятиях по физической культуре, то 
и структура самого занятия несколько отличалась от 
структуры занятия по аэробике. По этому время от-
веденное на ритмическую гимнастику и аэробику на 
занятиях контрольной группы составляло не более 20 
минут, В то время как, экспериментальная группа – 60 
минут.

Таблица 1
Показатели уровня развития двигательных качеств девушек 18-20 лет, на первом этапе исследований (кон-

трольная группа)
Контрольные тесты Баллы

5 4 3 2 1
1 Бег 100м (с) 4 (14.6с) 5 (15.6с) 8 (16.4) 5 (17.3) 3 (18.2с)

2 Бег на 2000м (мин) 3 (9.15) 4 (10.0) 10 (10.40) 5 (11.20) 3 (12.0)

3 Челночный бег 4х9 
(с) 7 (10.2) 8 (10.5) 5 (11.1) 4 (11.5) 1 (12.0)

4
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа (количество)

15 (24) 5 (19) 3 (16) 1 (11) 1 (7)

5
Поднимание туло-
вища (количество за 

1мин)
12 (47) 8 (42) 4 (37) 1 (33) 0 (27)

6
Приседание на 

одной ноге (количе-
ство)

7 (15) 7 (12) 6 (10) 3 (8) 2 (6)

7 Наклон вперед из 
положения –сед (см) 6 (20) 5 (17) 8 (14) 5 (11) 1 (7)

Таблица 2
Показатели уровня развития двигательных качеств девушек 18-20 лет, на первом этапе исследований (экс-

периментальная группа)
Контрольные тесты Баллы

5 4 3 2 1
1 Бег 100м (с) 5 (14.6с) 4 (15.6с) 7 (16.4) 5 (17.3) 4 (18.2с)
2 Бег на 2000м (мин) 4 (9.15) 4 (10.0) 9 (10.40) 5 (11.20) 3 (12.0)

3 Челночный бег 4х9 
(с) 7 (10.2) 6 (10.5) 5 (11.1) 5 (11.5) 2 (12.0)

4
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа (количество)

14 (24) 5 (19) 3 (16) 2 (11) 1 (7)

5
Поднимание туло-
вища (количество за 

1мин)
11 (47) 7 (42) 4 (37) 2 (33) 1 (27)

6
Приседание на 

одной ноге (количе-
ство)

8 (15) 7 (12) 6 (10) 3 (8) 1 (6)

7 Наклон вперед из 
положения –сед (см) 6 (20) 5 (17) 7 (14) 6 (11) 1 (7)
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Совершенствованием активной гибкости занима-
лись в подготовительной части занятия. Упражнения 
на пассивную гибкость предлагались в конце основ-
ной части [11, 12].

Силовыми упражнениями девушки занимались с 
40 до 55 минуты занятия.

Ловкость, быстрота и выносливость совершен-
ствовались во время танцевальных безостановочных 
комплексов.

После сравнения средних показателей по всем 
двигательным качествам на первом и втором  этапах 
исследования, получены следующие результаты. В 
результате математической обработки данных мы на-
блюдали ярко выраженную тенденцию к увеличению 
показателей двигательных качеств среди девушек 

экспериментальной группы. Полученные результаты 
представлены в таблице 3 и 4. Нами выявлено досто-
верное увеличение результатов в экспериментальной 
группе по показателям таких двигательных качеств, 
как: выносливость, гибкость, сила и ловкость. В тоже 
время, в контрольной группе достоверных изменений 
результатов тренировки не обнаружено. Незначи-
тельное увеличение показателей по уровню развития 
некоторых двигательных качеств объясняется тем, 
что после летнего перерыва в занятиях, за отчетный 
промежуток времени девушки контрольной группы 
достигли своего естественного (на данный момент) 
уровня гибкости, свойственного им в последний год 
занятий.

Из полученных результатов можно сделать вы-

Таблица 3
Показатели уровня развития двигательных качеств девушек 18-20 лет, на втором этапе исследований 

(контрольная группа) 
Контрольные тесты Баллы

5 4 3 2 1

1 Бег 100м (с) 6 (14.6с) 5 (15.6с) 8 (16.4) 5 (17.3) 1 (18.2с)

2 Бег на 2000м (мин) 4 (9.15) 4 (10.0) 10 (10.40) 5 (11.20) 2 (12.0)

3 Челночный бег 4х9 
(с) 8 (10.2) 8 (10.5) 5 (11.1) 4 (11.5) 0 (12.0)

4
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа (количество)

15 (24) 5 (19) 3 (16) 1 (11) 1 (7)

5
Поднимание туло-
вища (количество за 

1мин)
12 (47) 8 (42) 4 (37) 1 (33) 0 (27)

6
Приседание на 

одной ноге (количе-
ство)

9 (15) 7 (12) 6 (10) 3 (8) 0 (6)

7 Наклон вперед из 
положения –сед (см) 6 (20) 5 (17) 8 (14) 5 (11) 1 (7)

Таблица 4
Показатели уровня развития двигательных качеств девушек 18-20 лет, на втором этапе исследований (экс-

периментальная группа)
Контрольные тесты Баллы

5 4 3 2 1
1 Бег 100м (с) 8 (14.6с) 6 (15.6с) 7 (16.4) 3 (17.3) 1 (18.2с)

2 Бег на 2000м (мин) 7 (9.15) 9 (10.0) 4 (10.40) 3 (11.20) 2 (12.0)

3 Челночный бег 4х9 
(с) 9 (10.2) 6 (10.5) 5 (11.1) 4 (11.5) 1 (12.0)

4
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа (количество)

16 (24) 5 (19) 5 (16) 0 (11) 0 (7)

5
Поднимание туло-
вища (количество за 

1мин)
17 (47) 7 (42) 1 (37) 0 (33) 0 (27)

6
Приседание на 

одной ноге (количе-
ство)

23 (15) 2 (12) 0 (10) 0 (8) 0 (6)

7 Наклон вперед из 
положения –сед (см) 12 (20) 5 (17) 5 (14) 3 (11) 0 (7)



121

вод, что значительное увеличение уровня развития 
двигательных качеств происходило под воздействием 
методики с использованием средств оздоровительной 
аэробики.

Таким образом, можно констатировать, что оздоро-
вительная аэробика является эффективным средством 
коррекции и совершенствования уровня развития раз-
личных двигательных качеств, поддерживая при этом 
высокий уровень физической подготовленности.

Выводы:
По отдельным качествам высокий уровень раз-

вития показали всего 20% девушек. 40% девушек име-
ли средний уровень. Остальные 40% девушек показа-
ли низкий уровень развития двигательных качеств. 
Наблюдается тенденция к увеличению показателей 
двигательных качеств среди девушек эксперимен-
тальной группы. Выявлено достоверное увеличение 
результатов в экспериментальной группе по показате-
лям таких двигательных качеств, как: выносливость, 
гибкость, сила и ловкость. 

Сравнительный анализ результатов экспери-
ментальных данных первого и второго этапов иссле-
дования показал, что применение программ оздоро-
вительной аэробики благотворно влияет на развитие 
двигательных качеств и на физическую подготовлен-
ность в целом. Полученный прирост в показателях 
можно считать достоверным. 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем влия-
ния оздоровительной аэробики на развитие двига-
тельных качеств девушек 18-20 лет.
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Влияние занятий казацким боевым искусством «спас» 
на физическое здоровье подростков 13-14 лет

Лукоянова Е.В.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Представлены данные уровня фи-
зического здоровья подростков. Ис-
следуется воздействие занятий по 
казацкому боевому искусству «СПАС» 
на физическое состояние организма 
подростков. В эксперименте приняли 
участие школьники 13 и 14 лет. Рас-
смотрена и предложена авторская ме-
тодика обучения казацкому боевому 
искусству «СПАС». Показаны возмож-
ности методики по сравнению с суще-
ствующими подходами в физическом 
воспитании молодежи. Предложен ряд 
тестов оценки физического состояния 
подростков.

Лукоянова К.В. Вплив занять козаць-
ким бойовим мистецтвом «СПАС» 
на фізичне здоров’я підлітків 13-14 
років. Представлено дані рівня фізич-
ного здоров'я підлітків. Досліджується 
вплив занять козацькому бойовому 
мистецтву «СПАС» на фізичний стан 
організму підлітків. В експерименті 
взяли участь школярі 13 і 14 років. Роз-
глянута і запропонована авторська ме-
тодика навчання козацькому бойовому 
мистецтву «СПАС». Показано можли-
вості методики в порівнянні з існуючи-
ми підходами у фізичному вихованні 
молоді. Запропоновано ряд тестів оцін-
ки фізичного стану підлітків.

Lukoyanova K.V. Infl uence of employ-
ments a cossack martial art on the 
physical health of teenagers 13-14 
years. Information of physical health of 
teenagers level is presented. Infl uence 
of employments is probed on a cossack 
martial art on the bodily condition of or-
ganism of teenagers. In an experiment 
schoolboys took part 13 and 14 years. 
Considered and offered author method of 
teaching a cossack martial art. Possibili-
ties of method are rotined as compared 
to existent approaches in physical educa-
tion of young people. The row of tests of 
estimation of bodily condition of teenag-
ers is offered.

Ключевые слова:
подростки, морфофункциональные 
показатели, физическое здоровье.

підлітки, морфофункціональні показ-
ники, фізичне здоров'я.

teenagers, indexes, physical health.

Введение.1

На современном этапе развития общества остро 
стала проблема укрепления и сохранения здоровья 
нации. Особенную тревогу вызывает ухудшение здо-
ровья детей и подростков [2, 7, 11]. Известно, что под-
ростковый возраст – один из самых сложных перио-
дов развития ребенка, который нуждается в новых и 
эффективных методах воспитания и учебы [3, 4].

В Украине благодаря огромной работе сторон-
ников национальных боевых искусств украинская 
борьба приобрела достаточно большое развитие. 
Украинские традиционные боевые искусства пред-
назначены вернуть физическую культуру Украины к 
национальным корням. В тоже время, на сегодняш-
ний день, в Украине весьма остро стоит проблема 
отсутствия в учебных и тренировочных программах 
для молодежи элементов национальных традиции 
физического воспитания.

Особенно актуализируется эта проблема в на-
стоящее время, когда в сфере образования откры-
лись большие перспективы для разработки про-
грамм по физической культуре, основывающихся на 
национально-региональном компоненте, а в научно-
методической литературе наблюдается незначитель-
ное количество соответствующих этому публикаций. 

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключалась в определении измене-

ний показателей физического состояния подростков 
13 и 14 лет под воздействием авторской методики за-
нятий казацким боевым искусством «СПАС».

Организация исследования. В эксперименте при-
няли участие школьники 13 и 14 лет СШ №74 г. Запо-
рожья. Из них были скомплектованы четыре группы: 
две экспериментальные и две контрольные. По пока-
зателям физического развития, физического здоровья 
и физической подготовленности группы были прак-
© Лукоянова Е.В., 2009

тически равноценными. Длительность эксперимента 
составила один учебный год (2007 – 2008гг.).

Морфофункциональные показатели оценивались 
по общепринятым методикам [6, 8, 9, 10], показатели 
физического здоровья по методике Апанасенко Г.Л. 
[1], показатели физической подготовленности по Го-
сударственным тестам и нормативам оценки физиче-
ской подготовленности населения Украины [5].

Результаты исследований.
Результаты влияния на морфофункциональные по-

казатели и уровень физического здоровья, получен-
ные в процессе эксперимента, приведены в таблицах 
1, 2.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что после эксперимента (табл. 1.) пока-
затели длины, массы тела, окружности грудной клетки 
и массо-ростовой индекс Кетле в экспериментальной 
и контрольной группах улучшились. Так, например, 
масса тела подростков 13 и 14 лет экспериментальной 
группы увеличилась соответственно на 2,60 кг и 2,37 
кг Окружность грудной клетки в экспериментальной 
группе у 13-летних увеличилась на 2,88 см, у 14-лет-
них – на 4,48 см, а в контрольной группе – на 2,35см 
и 3,19 см соответственно. По показателям длины тела 
наблюдается практически одинаковый прирост ре-
зультатов, как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группах. 

Массо-ростовой индекс Кетле находится в преде-
лах возрастной нормы (265,1 -315,0 гр/см) для под-
ростков 13 и 14 лет экспериментальных и контроль-
ных групп.  

В экспериментальной группе отмечается улучше-
ние показателя на 8,98 гр/см и 8,02 гр/см (в 13 и 14 лет 
соответственно). После эксперимента зафиксировано 
изменение уровня физического развития по индексу 
Кетле только в экспериментальной группе 14 лет со 
среднего на выше среднего (см. табл.1.). В контроль-
ной группе прирост показателей составил у подрост-
ков 13 лет  6,62 гр/см, у 14 лет – 10,62 гр/см. 
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Систематические занятия физическими упражне-
ниями содействуют развитию силовых возможностей 
человека. Во время эксперимента подросткам были 
предложены разные упражнения, которые направле-
ны на развитие силы мышц рук. Анализ результатов 
кистевой динамометрии (табл. 1.) показал, что в экс-
периментальных группах они улучшились у 13-лет-
них подростков на 6,12 кг, у 14-летних – 5,44 кг. В кон-
трольных группах силовые возможности мышц кисти 

в 13 лет увеличились на 3,14 кг, в 14 лет – на  2,60 кг. 
Разница между показателями кистевой динамометрии 
экспериментальных и контрольных групп составляет 
у 13-летних – 4,88 кг (18,3 %), у 14-летних – 4,42 кг 
(16,58 %), в пользу подростков экспериментальных 
групп.

В результате проведенных исследований нами был 
оценен уровень физического здоровья по методике 
Г.Л.Апанасенко.

Таблица 1
Статистические показатели физического развития подростков 13 и 14 лет экспериментальной и контроль-

ной групп до и после эксперимента

№ Показатели
Стат. хар-ки

Статистические показатели

13лет
(эг-n=25,кг-n=28)

14лет
(эг-n=23,кг-n=27)

до после до после

1. Рост, см
ЭГ

M 158,68* 162,76 161,43 164,54
m 1,45 1,43 2,21 2,51

КГ
M 158,75 162,36 158,37 160,74
m 1,12 1,05 1,72 1,89

2. Масса тела, кг
ЭГ

M 46,00 48,60 50,43 52,80
m 1,29 1,16 2,52 2,63

КГ
M 45,75** 47,86 45,78 48,17
m 1,31 1,10 2,16 1,94

3. ОКГ, см
ЭГ

M 74,64* 77,52 79,78 84,26
m 0,97 0,95 2,10 2,54

КГ
M 74,61 76,96 76,85 80,04
m 1,01 1,13 1,88 1,90

4.
Ручная динамометрия, кг ЭГ

M 25,44*** 31,56 25,65* 31,09
m 1,08 0,86 1,62 1,93

КГ
M 23,54*** 26,68 24,07 26,67
m 0,52 0,46 1,21 1,09

5.
Индекс Кетле, гр/см ЭГ

M 288,93 297,91 309,70 317,72
m 5,82 5,11 12,10 11,78

КГ
M 287,52 294,15 287,20 297,82
m 7,02 5,25 10,83 8,96

Примечание: ***- р<0,001;**- р<0,01;*- р<0,05

Таблица 2
Статистические показатели физического здоровья подростков 13 и 14 лет экспериментальной и контроль-

ной групп до и после эксперимента

№ Показатели
Стат. 
хар-ки

Статистические показатели
13лет

(эг-n=25,кг-n=28)
14лет

(эг-n=23,кг-n=27)
до после до после

1. Индекс Руфье 
отн.ед.

ЭГ
M 9,15 7,23*** 8,19 5,98***
m 0,43 0,39 0,43 0,46

КГ
M 11,06 7,74*** 8,10 7,81
m 0,58 0,33 0,40 0,41

2.
Жизненный
индекс, мл/кг

ЭГ
M 61,69 68,98*** 58,90** 64,90
m 1,53 1,47 1,52 1,88

КГ
M 61,08 62,41 61,50 60,68
m 1,65 1,62 1,30 1,07

3.
Силовой ин-
декс, %

ЭГ
M 56,65 65,01** 54,72 58,41
m 1,28 1,11 2,06 1,84

КГ
M 52,04 54,90 52,80 55,62
m 1,28 1,21 1,77 1,53

4.
Индекс Робин-
сона, усл. ед.

ЭГ
M 82,75 75,90** 81,67** 72,32
m 1,96 1,43 2,56 1,80

КГ
M 82,34 81,62 81,55 80,70
m 1,89 2,32 2,83 2,66

Примечание: ***- р<0,001;**- р<0,01;*- р<0,05
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Наибольший процент прироста обнаружен в по-
казателях силового и жизненного индексов  в экспе-
риментальных группах, что составило у 13-летних 
подростков – 11,82 % и 9,19%, у 14-летних – 4,85% 
и 6,75% соответственно. В контрольных группах 
максимальный прирост выявлен в показателях сило-
вого индекса 5,50% и 5,34%. Отмечается значитель-

ное уменьшение показателей индекса Руфье во всех 
исследуемых группах за исключением контрольной 
группы 14 лет. В экспериментальных группах 13-лет-
них снижение этого индекса составило – 20,99 % и 
14-летних – 26,99 %, в контрольной  – 35,02 % (13 
лет). Наименьший процент изменений обнаружен в 
показателях жизненного индекса в контрольных груп-
пах – 2,18 % и 2,36 % соответственно. 

Рис.1 Уровень физического здоровья подростков контрольной группы (13 лет)

Рис.2 Уровень физического здоровья подростков контрольной группы (14 лет)

Рис.3 Уровень физического здоровья подростков экспериментальной группы (13 лет)
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Как следует из табл. 2, показатели физического здо-
ровья в контрольной группе не имели существенных 
изменений. Так показатели силового индекса после 
эксперимента у 13 и 14-летних подростков относят-
ся к  среднему уровню, жизненный индекс и индекс 
Робинсона – к выше среднего уровню. Но следует от-
метить, что в 13 лет  индекс Руфье перешел  от ниже 
среднего к среднему уровню физического здоровья, 
тогда как в 14 лет это показатель остался неизменным 
(средний уровень).

В экспериментальной группе 14-летних подрост-
ков все показатели физического здоровья перешли от 
среднего уровня к выше среднего. В 13 лет индекса 
Руфье остался на среднем уровне, жизненный индекс 
под воздействием экспериментальной методики до-
стиг высокого уровня, силовой индекс и индекс Ро-
бинсона увеличились от среднего к выше среднего 
уровню физического здоровья.

В контрольных группах уровень физического здо-
ровья остался на том же уровне, который  был до экс-
перимента.

Необходимо также подчеркнуть значительное 
уменьшение количества детей 13 и 14 лет, которые при-
надлежат к группе со средним уровнем физического 
здоровья в экспериментальных группах сравнительно 
с контрольными после эксперимента. В контрольных 
группах до эксперимента количество подростков со 
средним уровнем составили 68 % и 70 %, после экс-
перимента 57 % и 59 %, соответственно (рис. 1, 2). В 
экспериментальных группах у подростков 13 и 14 лет 
процентное соотношение таково: до эксперимента – 
64 % и 57 %, после – 8 % и 17 % (рис. 3, 4).

Итоговая оценка уровня физического состояния 
обследуемых  свидетельствует об эффективности 
авторской методики. Из 48 лиц экспериментальных 
групп (25 – 13-летних и 23 – 14-летних) семнадцать 
(10 – 13-летних и 7 – 14-летних, что составило 40 % и 
30 %) достигли высокого уровня физического здоро-
вья, тогда как в контрольной группе ни один человек 
не принадлежит к этому уровню. Следует отметить, 
что и в контрольных и в экспериментальных группах, 

после эксперимента, нами не выявлено детей с уров-
нем физического здоровья ниже среднего.  

Выводы:
- результаты исследования показали статистически 

значимое повышение показателей силового индекса, 
жизненного индекса, снижения показателей индекса 
Робинсона и Руфье после эксперимента у подростков 
экспериментальных групп сравнительно с показате-
лями подростков контрольных; 

- в экспериментальных группах нами зафиксиро-
вано наличие высокого уровня физического здоровья.

Перспективы дальнейших исследований связа-
ны с изучением особенностей адаптации организма 
школьников к физической нагрузке под воздействи-
ем занятиями казацким боевым искусством «СПАС» 
для достижения высокого уровня здоровья детей и 
подростков, которые проживают в разных регионах 
Украины.
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Рис.4 Уровень физического здоровья подростков экспериментальной группы (14 лет)
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Корекція змісту жиру в організмі жінок першого зрілого віку у 
процесі занять оздоровчим фітбол - тренінгом

Лядська О.Ю. 
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

Анотації:
Розглядається корекція змісту 
жиру в організмі жінок першого 
зрілого віку у процесі оздоров-
чих занять фітбол - тренінгом. 
Розроблена експериментальна 
фітнес–програма. Для макси-
мального ефекту розвитку функ-
ції рівноваги й силової витрива-
лості м'язів необхідною умовою 
був правильно підібраний м'яч. 
На заняттях застосовувався 
спеціальний музичний супровід, 
темп якого визначався характе-
ром рухів і ступенем амортизації 
м'яча. Зменшення відсотка жиру 
в організмі відбулося завдяки 
специфічному навантаженню. 

Лядская О.Ю. Коррекция содержа-
ния жира в организме женщин пер-
вого зрелого возраста в процессе 
занятий оздоровительным фитбол 
– тренингом. Рассматривается кор-
рекция содержания жира в организме 
женщин первого зрелого возраста в 
процессе занятий оздоровительным 
фитбол – тренингом. Разработана экс-
периментальная фитнес-программа. 
Для максимального эффекта развития 
функции равновесия и силовой вынос-
ливости мышц необходимым условием 
был правильно подобранный мяч. На 
занятиях применялось специальное 
музыкальное сопровождение, темп 
которого определялся характером дви-
жений и степенью амортизации мяча. 
Уменьшение процента жира в организ-
ме состоялось благодаря специфиче-
ской нагрузке при занятиях.

Lyadskaya O.Y. Correction of the contents of 
Adeps in an organism of women of the fi rst 
age of maturity during exercises improving 
fi tball - training. About infl uence of health em-
ployment of fi tball training methods is examined 
on correction of presence of fat in women’s or-
ganism of the fi rst mature age. Correction of the 
contents of Adeps in an organism of women of 
the fi rst age of maturity during exercises improv-
ing fi tball - training. Correction of the contents of 
Adeps in an organism of women of the fi rst age 
of maturity is considered during exercises im-
proving fi tball - by training. It is developed exper-
imental fi tness - program. For maximum effect 
of developing of function of an equilibrium and 
force fatique of muscles a necessary condition 
the fi tted ball was correctly. On exercises spe-
cial musical attending which rate was defi ned by 
character of traffi cs and a degree of depreciation 
of a ball was applied. The diminution of percent 
of Adeps in an organism was comprised due to a 
particular load at exercises.

Ключові слова:
вага, здоров’я, жир, фітбол – 
тренінг.

вес, здоровье, жир, фитбол – тре-
нинг. 

weight, health, fat, fi tball – training. 

Вступ.1

Одним з основних мотивів для відвідування фіт-
нес - центрів, особливо для жінок, є бажання позба-
витися зайвої ваги, змінити певні пропорції статури, 
тим самим поліпшити свій зовнішній вигляд. Це по-
яснюється усвідомленням людиною того факту, що 
бути фізично розвиненим не тільки привабливо, але і 
корисно для здоров'я. Зміна показників жирової маси 
тіла мотивує тих, хто займається на подальшу роботу, 
тому питання корекції змісту жиру в організмі є важ-
ливим [3, 6, 7]. Однак застосування оздоровчого фіт-
бол – тренінгу у фітнесі із жінками першого зрілого 
віку та його вплив на зміст жирової маси в організмі 
потребує науково – методичного обґрунтування.

Дослідженнями останніх двох десятиліть вста-
новлені закономірності вікового зниження показників 
морфо - функціонального статусу, фізичної працез-
датності і підготовленості жінок зрілого віку, який 
необхідно враховувати при побудові програми трену-
вання [9, 10]. Проте, оцінка самототіпу не є панацеєю 
при виборі тренувальних навантажень. Ідеальна вага 
- поняття, вельми відносне, оскільки для кожної лю-
дини, залежно від типу його фігури, він свій. Більш 
того, вага тіла не визначає красу, пропорційність ста-
тури [4]. Набагато більше значення мають показники 
жирових і м'язових мас, стан здоров'я, тих що займа-
ються [8]. З віком у людини відбувається порушення 
регуляції апетиту. До 30 років вже відбувається нако-
пичення жиру в організмі [1]. Проте, малорухливий 
спосіб життя може бути більш вагомим чинником роз-
витку ожиріння, ніж об'їдання. Тому, з кожним роком 
зростає потреба залучення широких верств населення 
до занять фізичною культурою для зміцнення здоров'я 
і профілактики різних захворювань [5, 11]. Одним з 
критеріїв ефективності фітнес – програми є зміна та-
© Лядська О.Ю. , 2009

кого показника як відсоток змісту жиру в організмі. 
Потреба у вивченні впливу занять фітбол - тренінгом 
в оздоровчому фітнесі на цей показник у жінок пер-
шого зрілого віку зумовила вибір теми нашого дослі-
дження.

Дослідження проводилося відповідно до теми 
3.2.2. «Теоретико – методичні засади формування 
системи оздоровчого фітнесу» Зведеного плану НДР 
у сфері фізичної культури і спорту 2006 – 2010 рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – оцінити вплив оздоровчих занять 

фітбол – тренінгом на корекцію змісту жиру в організ-
мі жінок першого зрілого віку.

Організація дослідження. Дослідження прово-
дилися в м. Дніпропетровську, на базі водно – оздо-
ровчого комплексу «Терми» і спортивному комплексі 
при Дніпропетровській Державній медичній академії 
з вересня 2007 р. по травень 2008 р. У дослідженні 
взяли участь 60 жінок у віці 21 – 35 років, які не мали 
раніше досвіду занять. Контрольна група займалася за 
загальноприйнятою програмою степ – аеробіки, екс-
периментальна по розробленій фітнес – програмі із 
застосуванням фітбол – тренінгу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Зміст жиру в організмі виявлявся у відсотках за до-

помогою прибору Omron BF 302 – метод біоелектрич-
ного опіру (БЕО). При використанні цього методу по 
тілу пропускають слабке електричне токовище. На 
початку дослідження середній відсоток змісту жиру 
в організмі був підвищений як у контрольної, так і в 
експериментальної груп та вірогідно не відрізнявся 
(табл.1). При індивідуальному дослідженні виявлено, 
що в експериментальній групі відсоток змісту жиру 
в організмі відповідав 29,2% при максимальному по-
казнику, при мінімальному 22,1%. У випробуваних у 
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контрольній групі відсоток жиру в організмі відпо-
відав 29,3% при максимальному показнику, при мі-
німальному 22,1%. Отримані результати досліджень 
зіставлялися з даними, наведеними в роботах авторів 
[2, 7].

На підставі показників фізичного розвитку, фізич-
ної підготовленості та рівня соматичного здоров’я 
була розроблена експериментальна фітнес – програ-
ма, яка сприяла підвищенню рівня фізичної підготов-
леності, поліпшенню рівня соматичного здоров’я та 
корекції статури у жінок 21 -35 років, яка включала 
три періоди: підготовчий, основний, підтримуючий. 
Кількість занять в кожному періоді – 3 рази на тиж-
день по 75хвилин. Заняття складалося з трьох частин: 
підготовчої – 21 хвилин; основної – 45 хвилин; за-
ключної – 9 хвилин. Тривалість макроциклу 9 місяців. 
Структура та зміст фітнес програми була однотипною 
у всіх періодах і відповідала основним принципам 
фізичного виховання [3]. Фітнес - заняття містило в 
собі наступні частини (компоненти): розминка, аероб-
на, корекційна, силова, стретчинг, та частина, що від-
новлює. Для максимального ефекту розвитку функції 
рівноваги й силової витривалості м'язів необхідною 
умовою був правильно підібраний м'яч а саме: після 
того як на нього сісти (зігнувши коліна й поставивши 
ступні на підлогу), стегна мають бути паралельні під-
лозі або на 2-5- см. нижче за горизонталь, проведену 
через найвищу крапку стегон. На заняттях застосо-
вувався спеціальний музичний супровід, темп якого 
визначався характером рухів і ступенем амортизації 
м'яча з врахуванням індивідуального рівня фізичної 
підготовленості. 

Підготовча частина. Вона складалася із розми-
ночного і аеробного компонентів. 

Розминочний компонент - вправи для загального 
розвитку (3хв.): повільні нахили й повороти голови, 
рух плечима, нахили, повороти тулуба, рух ступнями; 
вправи на подих - повний вдих, затримка й розтягну-
тий видих через рот. Середня частота серцевих скоро-
чень (ЧСС) становила 80-110 уд/хв.

 Аеробний компонент складався із трьох частин: 
аеробної розминки (3 -8 хв.), що включає танцюваль-
ні елементи аеробіці – кроки, приставні кроки, пере-
хрещені кроки; аеробного «піка» (7 - 12 хв.), що скла-
дався з танцювальних комбінацій, де навантаження 
збільшилося за рахунок координаційної складності, 
підскоків, стрибків на місці й з пересуванням у різних 
напрямках, збільшення амплітуди й інтенсивності ру-
хів; аеробної «заминки» (3 хв.), що складалось із кро-
ків, приставних кроків, нахилів корпуса зі зменшен-
ням амплітуди рухів, вправ на розтяжку та вправами 
на подих (ЧСС - 115-160 уд/хв). 

Основна частина складалася з корекційного, си-
лового, стретчинг компонентів.

 Корекційний компонент - спрямований на корек-
цію статури й складався з 15 вправ (45 хв.), одне з них 
було додатковим і рекомендувалося з обліком інди-
відуальних антропометричних показників. Середня 
ЧСС була 115-145 уд/хв. 

Силовий компонент - спрямований на розвиток 
сили й витривалість різних груп м'язів. У цьому комп-

лексі використовувалися вправи з обтяженням масою 
власного тіла й предметами (гантелі, манжети). Зміст 
силового компоненту відрізнявся від корекційного 
темпом виконання вправ, кількістю повторень і біль-
шим інтервалом відпочинку, тривалість компоненту і 
кількість в ньому вправ були як в корекційному ком-
поненті (ЧСС - 120-150 уд/хв). 

Стретчинг компонент - ряд вправ, спрямованих на 
вдосконалювання гнучкості й розвиток рухливості в 
суглобах, які виконувалися в основній частині трену-
вання, під час відпочинку між підходами, тривалість 
вправи від 5 до 20 с., при ЧСС – 120-130 уд/хв.

Заключна частина складалася з компоненту, який 
відновлює. 

 Компонент, який відновлює (9 хв.) – відновлення 
після заняття, розслаблення, розвиток відчуття стій-
кості. Виконувати вправи треба одне за іншим, плавно 
переходячи від руху до руху: «міст на спині», «міст на 
животі» і т.д. Середня ЧСС становила 80-110 уд/хв. 

Підготовчий період. Основна мета періоду - під-
готуватися до навантажень основного періоду. За-
вдання підготовчого періоду: навчання техніці вико-
нування вправ, правилам самоконтролю, визначення 
рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку, 
функціональних можливостей організму. Підготовчий 
період тривав 4 мікроцикли (тижні). Структура за-
нять періоду складалася з компонентів: розминочний 
(3хв.), аеробний: аеробна розминка (8хв.), аеробний 
«пік» (7хв.), аеробна «заминка» (3хв.); корекційний, 
стретчинг (45хв.), та компонент, що відновлює (9хв.). 

Відмінна риса при проведенні занять: допускало-
ся використання м'яча більшого діаметра, що спри-
яло збереженню рівноваги при виконанні вправ. В 
основній частині занять використовувалися в.п., які 
не допускали вислизання м'яча при виконанні вправ, 
а саме: положення лежачи на м'ячі обличчям вниз із 
опорою на коліна й руки, бічне положення на м'ячі з 
опорою на коліно однієї ноги підтримуючи м'яч рука-
ми, положення «ноги на м'ячі». Заняття були розрахо-
вані для жінок з низьким і нижче середнього рівнем 
фізичної підготовленості: в аеробному компоненті 
середня ЧСС становила 115 - 140 уд/хв, у корекційно-
му - 115-125 уд/хв. Кожні два тижні порядок вправ в 
основному комплексі змінювався, що дозволяло уник-
нути монотонності занять і звикання організму до на-
вантажень.

Основний період. Основна мета періоду - корек-
ція статури жінок, підвищення рівня фізичної підго-
товленості й функціональних можливостей організму. 
У середньому перехід у найвищій рівень фізичного 
стану відзначається через 2-3 місяці [3]. Обов'язковою 
умовою даного періоду було правильно підібраний 
м'яч. Основний період тривав 6 місяців (6 мезоци-
клів). Заняття в перших 2 мезоциклах цього періоду 
були ідентичні заняттям підготовчого періоду, за ви-
нятком аеробного компоненту: аеробна розминка за-
ймала 5хвилин, аеробний «пік» - 10хвилин. Середня 
ЧСС була 120-150 уд/хв.

Відмінна риса основного періоду - перехід у най-
вищій рівень фізичної підготовленості й введення си-
лового компоненту. Він був уведений в 3 мезоциклі 
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основного періоду й відповідав середньому рівню фі-
зичної підготовленості, так як мети збільшити м'язову 
масу не було, вага обтяжень була невеликою: гантелі 
- 1-3кг., фітнес - манжети - 0, 5-1кг (ЧСС - 120-145 
уд/хв.). Також на заняттях цього періоду досить часто, 
але плавно змінювалися в.п. у корекційному компо-
ненті, що робило заняття більше емоційними та не ви-
кликало монотонності занять. Перехід на рівень вище 
за середнє фізичної підготовленості був здійснений в 
6 мезоциклі. Часові характеристики аеробного компо-
ненту були змінені: аеробна розминка займала 3 хви-
лини, аеробний «пік» - 12 хвилин (ЧСС - 130-160 уд/
хв). Інтенсивність занять у корекційному компоненті 
збільшилася за рахунок повторень вправ, зменшенням 
відпочинку між підходами, в.п. а саме: положення ле-
жачи (сидячи) на м'ячі з опорою тільки на руки, лежа-
чи на м'ячі обличчям вниз з опорою на руки та одну 
ногу, стоячи з опорою на руки та одне коліно.

Підтримуючий період. Основна мета - зберегти 
досягнутий результат, він тривав 2 місяці. У цілому 
заняття в цьому періоді практично не відрізнялися від 
занять в 6 мезоциклі основного періоду й відповіда-
ли вище за середнє рівню фізичної підготовленості 2 
рази на тиждень, та середньому рівню фізичної під-
готовленості – 1раз на тиждень (3-5мезоцикли осно-
вного періоду). Корекційний компонент іноді відріз-
нявся більш високою інтенсивністю за рахунок в.п.: 
бічне положення на м'ячі з опорою на прямі ноги. У 
силовому компоненті змінилася вага обтяжень: ганте-
лі - 3-5кг., фітнес - манжети - 1-1,5кг (ЧСС - 120-150 
уд/хв). 

Наприкінці підтримуючого періоду було про-
ведено контрольне медико – біологічне тестування 
(табл.2.), де n – обсяг вибірки; X  – середнє арифме-
тичне; σ - середнє квадратичне відхилення; m – стан-
дартна помилка середнього арифметичного відхилен-
ня. Достовірність статистичних оцінок визначалася 
за допомогою t критерію Стьюдента (при α = 0,05). 
Достовірні зміни відбулися саме в експериментальній 
групі (табл.2.). Відсоток жиру в організмі зменшився 
на 2,38% у порівнянні із контрольною групою і став 
відповідати фізіологічній нормі [2,7]. Виходячи з 
цього, можна зробити висновок, що зменшення від-
сотка жиру в організмі відбулося завдяки специфіч-
ному навантаженню при заняттях фітбол - тренінгом 

а саме: утримання рівноваги сприяло одночасній ро-
боті глибинних м'язів, м'язів спини і живота, які при 
заняттях багатьох інших видів фітнесу практично не 
включаються, що потребує додаткових зусиль. Також 
виконувалися додаткові вправи на проблемні зони, що 
позитивно вплинуло на корекцію статури жінок.

Висновки. 
За результатами проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що запропонована нами програма 
фітбол – тренінг є одним з кращих видів оздоровчого 
направлення у фітнесі, який має позитивний вплив на 
корекцію змісту жиру в організмі жінок першого зрі-
лого віку, що є одним із головних критеріїв ефектив-
ності фітнес – програми.

Перспектива подальших досліджень даному на-
прямку: подальше дослідження необхідно направити 
на вивчення впливу інших направлень оздоровчого 
фітнесу на корекцію змісту жиру в організмі жінок 
першого зрілого віку.
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Таблиця 1
Показники відсотку жиру в організмі жінок 21-35років експериментальної та контрольної груп до експери-

ментальних досліджень (n=30)

Характеристики
Експериментальна група Контрольна група

ασ m σ m

Відсоток жиру, % 27,170 3,625 0,662 27,037 3,459 0,632 >0,05
Таблиця 2 

Показники відсотку жиру в організмі жінок 21-35років експериментальної та контрольної груп після експе-
риментальних досліджень (n=30)

Характеристики
Експериментальна група Контрольна група

α
σ m σ m

Відсоток жиру, % 24,053 2,657 0,485 26,297 3,291 0,601 <0,05
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Аналіз ефективності побудови традиційної системи 
підготовки, яка склалася на першому етапі багаторічного 

тренування у спортивних іграх 
Максименко І.Г.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Охарактеризовано сучасний стан 
проблеми побудови традиційної 
системи підготовки спортсменів у 
спортивних іграх на першому етапі 
багаторічного тренування. Пред-
ставлено загальнотеоретичні реко-
мендації, пов’язані із етапом почат-
кової підготовки у футболі, футзалі 
та баскетболі. Надано оцінку ефек-
тивності системи, що традиційно ви-
користовується у спортивних іграх в 
роботі з початківцями. Встановлено, 
що при традиційній побудові тре-
нувального процесу у спортивних 
іграх на етапі початкової підготов-
ки ігноруються основні теоретичні 
положення, застосування яких за-
безпечує ефективну реалізацію за-
вдань цього етапу. 

Максименко И.Г. Анализ эффективности 
построения традиционной системы подго-
товки, сложившейся на первом этапе мно-
голетней тренировки в спортивных играх. 
Охарактеризовано современное состояние 
проблемы построения традиционной системы 
подготовки спортсменов в спортивных играх 
на первом этапе многолетней тренировки. 
Представлены общетеоретические рекомен-
дации, связанные этапом начальной подго-
товки в футболе, футзале, баскетболе. Дана 
оценка эффективности системы, традиционно 
используемой в спортивных играх в работе с 
начинающими. Установлено, что при традици-
онном построении тренировочного процесса 
в спортивных играх на этапе начальной под-
готовки игнорируются основные теоретические 
положения, применение которых обеспечивает 
эффективную реализацию задач этого этапа. 

Maksimenko I.G. Effi ciency analy-
sis of traditional long-term train-
ing system in team games at the 
fi rst stage. Recent research of the 
problem of traditional long-term train-
ing system in team games at the fi rst 
stage is characterized in the article. 
General theoretical recommendations 
on basic training in football, mini-
football and basketball are given. The 
effi ciency of the traditional system 
used in team games with beginners 
is considered. At traditional construc-
tion of training process in sports at a 
stage of initial preparation the basic 
theoretical provisions are skipped. 
Application of provisions ensures ef-
fi cient realization of commitments of 
this stage.

Ключові слова:
проблема, підготовка, система, 
тренування, футбол, футзал, бас-
кетбол, положення. 
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Вступ. 1

Загальновідомо, що якісна багаторічна підготов-
ка можлива лише за умов послідовної реалізації на 
кожному з її етапів низки теоретичних положень [4, 6, 
8]. До таких положень, перш за все, слід віднести за-
вдання кожного з етапів багаторічного тренування. Як 
відомо, провідними завданнями етапу початкової під-
готовки у спортивних іграх є зміцнення здоров’я тих, 
хто займається, покращення рівня їх фізичного розви-
тку та створення „бази”, необхідної для ефективного 
вдосконалення спортивної майстерності на наступних 
етапах багаторічного тренування [6]. У зв’язку із за-
значеним вище особливої актуальності набуває до-
слідження ефективності традиційної системи підго-
товки, що склалася на першому етапі багаторічного 
тренування у спортивних іграх, та оцінка якості ви-
користання загальновідомих теоретичних положень у 
такій системі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що в ході проведених досліджень із зазначеної 
проблеми отримано різнохарактерні результати, що 
диктує необхідність проведення більш глибоких по-
шуків у цій площині [1, 3 - 9].

Роботу виконано у відповідності із темою 2.2.3 
«Удосконалення підготовленості спортсменів різної 
кваліфікації в групах видів спорту» Зведеного плану 
НДР Мінсім’ямолодьспорту України у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 роки. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вищевказане обумовило мету дослідження –на 

прикладі футболу, баскетболу та футзалу здійснити 
порівнювальний аналіз програмних документів, ма-
теріалів педагогічних спостережень та рекомендацій 
провідних фахівців, пов’язаних із побудовою етапу 
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початкової підготовки у зазначених видах спортивних 
ігор.

Результати дослідження. 
За даними аналізу матеріалів літературних джерел 

встановлено, що створення якісної „бази” на першому 
етапі можливе за умов реалізації у цей період певних 
особливостей підготовки [1, 3 - 9]. До таких особли-
востей відносять необхідність різнобічної фізичної 
підготовки гравців і навчання техніці не лише обра-
ного виду, а й інших видів спорту. Для втілення цих 
особливостей у тренувальний процес необхідно на за-
няттях використовувати велику кількість допоміжних 
і спеціально-підготовчих вправ, враховуючи, що діти 
мають здібності до швидкого „переключення” уваги. 
При цьому в процесі навчання технічним елементам 
не слід вимагати від початківців демонстрації стійких 
рухових навичок – діти повинні освоїти основи техні-
ки гри, а разом із тим озброїтися великим арсеналом 
умінь і навичок.

Якісне освоєння будь-яких вправ у цьому віці 
можливе лише за умов використання загальновідомих 
принципів навчання, які передбачають застосуван-
ня комплексу методів і засобів навчання, особливо – 
мультимедійних і відеоматеріалів.

Однією з провідних особливостей процесу підго-
товки на першому етапі також є обов’язкове застосу-
вання ігрового методу та недопустимість використан-
ня значних й великих навантажень [4, 5, 6].

Фахівці рекомендують проводити тренування 2 – 
3 рази на тиждень, при цьому тривалість заняття – не 
більше 60 хв. Річний обсяг занять, що рекомендують, 
змінюється в залежності від виду спорту та віку по-
чатку тренувань. У видах спортивних ігор, де почи-
нають заняття у віці 6 – 7 років (футбол, міні-футбол) 
і етап початкової підготовки триває до 3 років, у 
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перший рік слід проводити 80 – 90 год тренувань, у 
другий – 100 – 110 год, у третій – до 130 год. Якщо 
початок тренувань припадає на вік 9 – 10 років (на-
приклад, у баскетболі), то перший етап підготовки 
скорочується до 1,5 – 2 років, а річний обсяг занять 
може сягати 200 – 250 год [6].

Досить обережно у цьому віці необхідно відноси-
тись до процедури виконання контрольних нормати-
вів і до організації та проведення змагань. Виконання 
контрольних тестів повинно проходити в ігровій фор-
мі, при цьому вправи слід підбирати у відповідності 
до віку та рівня підготовленості дітей. Змагання на 
першому етапі багаторічного тренування мають бути 
підготовчими – служити засобом підвищення емоцій-
ного стану, розвитку та вдосконалення набутих умінь 
і навичок у дітей. Участь у змаганнях повинна під-
вищувати настрій у початківців і спонукати їх до по-
дальших занять.

Таким чином, на першому етапі слід запобігати 
„натаскуванню” початківців на результат, яке може 
відображатися у виконанні великої кількості спеці-
альних монотонних вправ, спрямованих на освоєння 
певних технічних елементів, та в реалізації цільових 
настанов, пов’язаних із перемогою у двосторонніх 
іграх і змаганнях.

Саме реалізація у реальному тренувальному про-
цесі викладених вище теоретико-методичних по-
ложень дозволяє ефективно вирішувати завдання, 
пов’язані з етапом початкової підготовки. Вирішення 
таких завдань гарантує створення необхідної „бази” 
для подальшого поступового зростання рівня спор-
тивної майстерності гравців і сприяє запобіганню 
„форсування” підготовки й уникненню передчасного 
вичерпання функціональних резервів організму юних 
спортсменів [4, 5, 6].

У той же час, аналіз традиційних підходів до під-
готовки гравців у таких видах спорту, як футбол, міні-
футбол і баскетбол дозволяє стверджувати, що на 
етапі початкового тренування частково або повністю 
ігноруються викладені вище теоретичні положення. 
Про це свідчать програми для ДЮСШ [2, 9], тренер-
ська документація з планування та результати педа-
гогічних спостережень за тренувальним процесом 
гравців-початківців у цих видах спорту.

Так, наприклад, у ході вивчення програмних до-
кументів для ДЮСШ із футболу [9] встановлено, що 
річний обсяг занять для 6 – 7-річних дітей повинен 
складати 384 год, для 7 – 8 і 8 – 9-річних – по 480 
год відповідно. Рекомендована кількість тренувань на 
тиждень – 3 – 4, тривалість одного тренування – до 
90 хв. 

Як видно з програмних документів для ДЮСШ із 
футболу, обсяги річних навантажень перевищено, в по-
рівнянні з тими, що за рекомендаціями провідних фа-
хівців є найбільш оптимальними для етапу початкової 
підготовки, у 2,5 – 3,5 рази. Для виконання таких обся-
гів тренери змушені збільшувати кількість тижневих 
занять до 4 – 5 (замість 3 рекомендованих ученими) та 
підвищувати тривалість кожного тренування до 1,5 год 
(замість рекомендованих 60 хв). Окрім цього, згідно з 
наведеними вище кількісними показниками програми 

для ДЮСШ, майже половину загального обсягу тре-
нувань слід використовувати, всупереч рекомендаці-
ям фахівців, для навчання початківців технічним при-
йомам. Перелік контрольних вправ, що пропонуються 
в програмі футбольних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, свідчить про необхідність акцентованого розви-
тку у дітей лише окремих фізичних якостей. Окремо 
слід відзначити роль, яку згідно з програмою відведе-
но змаганням у підготовці 6 – 9-річних гравців. Виді-
лення в річних макроциклах тренування 6 – 9-річних 
спортсменів підготовчого (тривалістю 8 міс), перехід-
ного (1 міс) і змагального (тривалість 3 міс) періодів 
указує на необхідність певної спеціальної підготовки 
до самих змагань, що суперечить окремим теоретич-
ним положенням, пов’язаним із особливостями побу-
дови першого етапу багаторічного тренування. Також 
слід зазначити, що початківцям згідно із програмою 
рекомендується приймати участь не менш, ніж у 10 – 
12 змаганнях на рік.

У ході аналізу програмних документів для ДЮСШ 
з баскетболу [2] було виявлено майже ті самі недолі-
ки, що й у програмах футбольних спортивних шкіл. 
Установлено перевищення оптимальних для першого 
етапу багаторічної підготовки річних обсягів трену-
вань. Так, 8 – 9-річним дітям пропонується займатися 
352 год на рік, 9 – 10-річним – 440 год. Заняття згідно 
з програмою у перший рік навчання (8 – 9 років) слід 
проводити 3 – 4 рази на тиждень, у другий рік (9 – 10 
років) – 4 – 5 разів замість рекомендованих фахівця-
ми 3 разів. Не дивлячись на те, що у програмних до-
кументах тривалість одного заняття визначена як 45 
хв, на практиці для реалізації запланованого річного 
обсягу тренувань наставники команд змушені підви-
щувати цей показник до 70 – 90 хв.

У ході аналізу низки програмних документів для 
ДЮСШ не лише з футболу та баскетболу, а й з інших 
видів спортивних ігор (волейбол, гандбол та ін.) було 
встановлено, що практично усі програми мають од-
накові вади. Такі недоліки, викладені вище, не дозво-
ляють ефективно реалізовувати на практиці завдання 
першого етапу багаторічного тренування та вплива-
ють на якість побудови процесу підготовки на наступ-
них етапах.

Результати педагогічних спостережень за трену-
вальним процесом дітей-початківців, які займаються 
у ДЮСШ та у секціях із футболу, міні-футболу та бас-
кетболу, опитування тренерів і спортсменів та аналіз 
тренерської документації з планування також свідчать 
про ігнорування на практиці низки теоретичних поло-
жень, пов’язаних із особливостями етапу початкової 
підготовки. Таке ігнорування, в першу чергу, обумов-
лено виконанням тренерами вимог, викладених у про-
грамних документах для ДЮСШ, а також пов’язано з 
цільовими настановами, що зобов’язують наставників 
дитячих команд будь-яким чином забезпечувати заво-
ювання призових місць на різних змаганнях.

У ході аналізу тренерської документації та у проце-
сі педагогічних спостережень за тренуваннями дітей у 
групах початкової підготовки встановлено наступне. 
Зафіксовано перевищення у 1,5 – 3 рази рекомендова-
них провідними фахівцями річних обсягів занять: 6 – 
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7-річні футболісти та гравці в міні-футбол тренуються 
в середньому 360 – 380 год на рік, 7 – 9-річні – 460 
– 480 год. У 8 – 9-річних баскетболістів ці показники 
відповідно складають 340 – 350 год, у 9 – 10-річних 
430 – 440 год на рік. У більшості ДЮСШ із футболу, 
баскетболу та у більшості футзальних секцій заняття 
для дітей першого року навчання проводять 3 – 4 рази 
на тиждень, для спортсменів другого та третього років 
навчання – 4 – 5 разів. Тривалість таких тренувань ся-
гає 70 – 80 хв і 70 – 90 хв відповідно. Згідно з наведе-
ними показниками, у реальному тренувальному про-
цесі всупереч рекомендаціям учених також збільшено 
оптимальні кількості занять у тижні та тривалість цих 
занять. А це, згідно із сучасними уявленнями, нега-
тивно впливає на дитячий організм і сприяє „форсу-
ванню” підготовки на етапі початкового тренування 
[6]. Аналіз матеріалів досліджень дозволяє стверджу-
вати, що традиційно в тренувальному процесі дитя-
чих спортивних шкіл та різноманітних секцій не лише 
з футболу, міні-футболу та баскетболу, а й з інших ви-
дів спортивних ігор ігнорується одне з провідних по-
ложень, використання якого обумовлює ефективність 
процесу підготовки на першому та на наступних ета-
пах багаторічного тренування. Так, встановлено, що у 
ДЮСШ практично не застосовують один із головних 
компонентів наочного методу навчання – демонстра-
цію відеозаписів і різноманітних комп’ютерних про-
грам. Використання такого компоненту (переважно 
відеоматеріалів) зафіксовано в роботі 7 % тренерів, 
при цьому комп’ютерні програми застосовують у сво-
їй діяльності лише 0,5 – 1,5 % педагогів.

У той же час, спираючись на матеріали педагогіч-
них досліджень, опитування фахівців і спортсменів та 
аналізу тренерської документації, виявили ігноруван-
ня ще одного з положень, пов’язаного з якістю трену-
вання на етапі початкової підготовки. Так, у реально-
му тренувальному процесі змагання перетворилися із 
засобу, що має сприяти підвищенню інтересу дітей до 
занять і підтриманню певної емоційності на чинник, 
який обумовлює „форсування” процесу підготовки на 
першому етапі багаторічного тренування. 

Висновки
1. На основі аналізу програмних документів для 

ДЮСШ, даних анкетування й опитування тренерів і 
спортсменів, а також матеріалів педагогічних спосте-
режень виявлено низьку ефективність традиційних 
підходів до побудови тренувального процесу на етапі 
початкової підготовки у спортивних іграх.

2. В ході досліджень встановлено, що при тради-
ційній побудові тренувального процесу у спортив-
них іграх на етапі початкової підготовки ігноруються 
основні теоретичні положення, застосування яких за-
безпечує ефективну реалізацію завдань цього етапу. 
До таких порушень слід віднести відсутність необ-
хідних умов для формування у дітей стійкого інтересу 
до занять, необхідного запасу вмінь та навичок, комп-
лексу основних фізичних якостей та інтенсифікацію 
підготовки.

Так, у ході досліджень зафіксовано:
перевищення всупереч рекомендаціям фахівців - 
часу, що відводиться на тренування протягом 
року, у 2 – 3 рази;
збільшення оптимальної тривалості занять з 60 хв - 
до 70 – 90 хв;
виконання підвищених обсягів роботи, спрямова-- 
ної на розвиток техніко-тактичної майстерності 
дітей;
застосування у заняттях великої кількості вправ, - 
пов’язаних із розвитком окремих фізичних якос-
тей;
використання з метою контролю рівня підготов-- 
леності початківців комплексу неадекватних тес-
тів і контрольних нормативів;
відсутність у практиці підготовки дітей одного - 
з головних компонентів процесу навчання – де-
монстрації техніки вправ за допомогою відео- та 
комп’ютерних програм;
участь початківців у збільшеній, у порівнянні з - 
оптимальною, кількості змагань і двосторонніх 
ігор, метою яких є демонстрація максимально 
можливого результату;
відсутність індивідуального підходу до побудови - 
тренувального процесу на першому етапі багато-
річної підготовки;
відсутність наукового забезпечення реального - 
тренувального процесу початківців.
Подальшими дослідженнями передбачається на 

прикладі футболу, баскетболу та футзалу встанови-
ти ефективність традиційної системи підготовки, що 
склалася у цих видах на другому та третьому етапах 
багаторічного тренування. 
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Анализ состояния современных образовательных 
и информационных  процессов
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Аннотации:
В статье раскрываются вопросы, ак-
туальные на современном этапе раз-
вития информационного общества, 
анализируются понятия медиатизации 
и информатизации образования, вы-
деляются основные черты информа-
ционного общества. Рассматриваются 
теоретические основания реализации 
задачи подготовки специалистов в со-
временном обществе, т. к. в настоящий 
момент образование выступает одним 
из самых важных приоритетов в ста-
новлении государства, а  высшее обра-
зование – фактором государственного 
и культурного строительства. Через 
противопоставление доиндустриаль-
ному (аграрному) и индустриальному 
(промышленному) обществам были  
выявлены  важнейшие направления 
постиндустриального общества. 

Максімова Т.В., Лівенцова В.А. Ана-
ліз стану сучасних освітніх й інфор-
маційних процесів. У статті розкрива-
ються питання, актуальні на сучасному 
етапі розвитку інформаційного сус-
пільства, аналізуються поняття меді-
атизації й інформатизації освіти, виді-
ляються основні риси інформаційного 
суспільства. Розглядаються теоретичні 
підстави реалізації завдання підготовки 
фахівців у сучасному суспільстві, тому 
що в даний момент освіта виступає 
одним з найважливіших пріоритетів у 
становленні держави, а вища освіта – 
фактором державного й культурного 
будівництва. Через протиставлення до-
індустріальному (аграрному) і індустрі-
альному (промисловому) суспільствам 
були  виявлені  найважливіші напрямки 
постіндустріального суспільства.

Maksimova T.V., Livencova V.A The 
consistent analysis of modern educa-
tional and information processes. The 
questions which are topical at the present 
stage of development of information so-
ciety are disclosed in this article. The no-
tions of mediatization and informatization 
of education are analyzed. The main fea-
tures of modern information society are 
distinguished. The theoretical foundations 
of the task of specialists’ preparation in 
the modern society are considered, as at 
the moment education is one of the most 
important priorities in the formation of the 
state and a higher education is a factor 
of the government and cultural develop-
ment. The main trends of the postindus-
trial society have been exposed by way 
of contrasting the preindustrial (agrarian) 
and industrial societies. 
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медиатизация, информатиза-
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постиндустриальный, инфосфера, 
киберпространство. 
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Введение. 1

Во второй половине ХХ столетия в мире прои-
зошли коренные изменения, проявились качественно 
новые тенденции и закономерности общественного 
развития. Мир вступил в эпоху глобализации эконо-
мики, политических практик, информационно - об-
разовательной и культурной сфер жизни. Сейчас уже 
можно говорить о том, что в самом начале ХХI века 
технологическая, промышленно-хозяйственная и по-
литическая подсистемы социума составляют дина-
мически развивающуюся систему общепланетарного 
масштаба[1]. 

По мере усложнения человеческой деятельности 
объем знаний, требуемых для ее реализации, резко 
возрастает. С переходом к современной стадии раз-
вития, характеризующейся нарастанием темпа тех-
нических и технологических инноваций, объем зна-
ний, необходимых для их обоснования, разработки, 
реализации и распространения, должен расти экспо-
ненциально. Подсчитано, что для увеличения объема 
материального производства в два раза необходимо 
четырехкратное возрастание объема обеспечивающей 
его информации [4]. 

Быстротечность стала основной приметой нашей 
жизни и привела к коренному изменению всех ее сфер 
– от экономической до сугубо личной. Растет рынок 
знаний, информации во всех сферах жизни общества: 
экономике, образовании, здравоохранении, финансах 
и бизнесе, сферах массовой информации, досуга и 
т. д. Знание становится важнейшим ресурсом пере-
довой экономики, поскольку оно сокращает потреб-
ность в сырье, рабочей силе, времени и капитале. 
Информационный взрыв создал внешнюю среду, в 
которой будущее становится практически неразличи-
мым в настоящем. 
© Максимова Т.В., Ливенцова В.А., 2009

Работа выполнена по плану НИР Донецкого ин-
ститута психологии и предпринимательства.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является выделение основных 

черт  информационного общества и анализ состояния 
современных образовательных и информационных 
процессов.

Результаты исследования. 
Среди объективных мегатенденций и фундамен-

тальных факторов современности, включая обозри-
мое будущее, называют: 

демографический;1) 
природные ресурсы и окружающую среду;2) 
науку и технологии; 3) 
мировую экономику;4) 
национальную и интернациональную власть;5) 
будущие конфликты;6) 
роль Соединенных Штатов Америки в глобаль-7) 
ных процессах [3]. 
В числе этих факторов и тенденций особое место 

занимает доминанта «науки и технологии», с которой 
связаны определенные ожидания дальнейшей дина-
мики всей миросистемы. Не секрет, что разнообраз-
ные технологии во многих государствах мира уже 
стали несущими конструкциями мирового порядка, 
способом организации и управления национальными 
и глобальными процессами [5]. Общественное мне-
ние все чаще культивирует взгляд о том, что каждое 
государство непременно имеет свою «технологи-
ческую нишу», возникшую в результате собствен-
ной исторической эволюции и контактов с другими 
субъектами мирового технологического роста. Сама 
«технологическая ниша» определяет «внутреннюю» 
конъюнктуру, но в большей степени она формирует 
жизнеспособность государства как субъекта полити-
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ки, экономики и культуры. 
Роль указанного параметра сложно переоценить 

еще и потому, что он служит основным «ресурсом» 
развертывания структур постиндустриального  или 
«информационного общества» [6]. 

Помимо науки и технологий, в 2015 году, как счи-
тают американские авторы, образование станет глав-
ным индивидуальным и национальным достоянием 
[3]. Это, в свою очередь, влечет за собой спрос на 
высококвалифицированную рабочую силу, а, значит, 
образовательная сфера и более того сфера подготов-
ки инженерно-технических кадров заслуживает особо 
пристального внимания. 

В Украине образование выступает одним из са-
мых важных приоритетов в становлении государства, 
высшее образование – фактором государственного и 
культурного строительства. Последний тезис получа-
ет особую правдоподобность в свете целей интегра-
ции Украины в цивилизованное сообщество: в евро-
пейские и евроатлантические структуры. Поэтому 
сами образовательные стандарты учебных заведений 
Украины обязаны обеспечить такой уровень подготов-
ки специалистов, который бы не отличался от обще-
мирового.

Последнее положение обязывает нас рассмотреть 
теоретические основания реализации этой глобаль-
ной задачи, но адаптированной к условиям нашего го-
сударства. Для этого необходимо обратиться к теории 
информационного общества как общеметодологиче-
ской основе решения образовательных и педагогиче-
ских вопросов при подготовке инженеров в высшей 
технической школе. 

В настоящий момент в научный лексикон прочно 
вошел термин „информационное” или „постиндустри-
альное” общество. В общем виде постиндустриальное 
общество определяется через противопоставление 
доиндустриальному (аграрному) и индустриальному 
(промышленному) по следующим важнейшим на-
правлениям: 

- основному производственному ресурсу –  инфор-
мации (а не сырье и энергия как в доиндустриальном 
и индустриальном, соответственно);

- характеру производственной деятельности, кото-
рая квалифицируется как обработка в противополож-
ность добычи и изготовлению;

- технологии, называемой наукоемкой, в то время 
как первые две стадии предстают как трудоемкая и ка-
питалоемкая.

Cам термин  „информационное общество” ука-
зывает на характерные процессы, происходящие в 
современных высокоразвитых государствах Запада и 
Японии, процессы, обусловленные так называемой 
„информационной революцией”. Последняя про-
извела ряд флуктуаций, благодаря которым именно 
информация выступает в качестве основной „соци-
альной энергии”. Представители информационной 
(постиндустриальной) теории полагают, что инфор-
мация во много раз превосходит (по значимости) су-
ществующие виды материального производства, про-
изводства различных видов энергии и традиционного 
набора услуг. 

Общество является информационным, если:
1) любой индивид, группа лиц, предприятие или 

организация в любой точке страны и в любое время 
могут получить за соответствующую плату или бес-
платно на основе автоматизированного доступа и си-
стем связи любые информацию и знания, необходи-
мые для их жизнедеятельности и решения личных и 
социально значимых задач;

2) в обществе производится, функционирует и до-
ступно любому индивиду, группе или организации 
современная информационная технология, обеспечи-
вающая выполнимость предыдущего пункта;

3) имеются развитые инфраструктуры, обеспечи-
вающие создание национальных информационных 
ресурсов в объеме, необходимом для поддержания по-
стоянно убыстряющегося научно-технологического и 
социально-исторического прогресса. Общество в со-
стоянии производить всю необходимую для жизнеде-
ятельности информацию, и, прежде всего, научную;

4) в обществе происходит процесс ускоренной ав-
томатизации и роботизации всех сфер и отраслей про-
изводства и управления;

5) происходят радикальные изменения социальных 
структур, следствием которых оказывается расшире-
ние сферы информационной деятельности и услуг[5].

Данные положения не является тривиальным, 
поэтому кратко остановимся на основном измерении 
информационного общества – информации (знаниях) 
и бытии человека, живущего и действующего в ин-
формационном обществе. Самого же человека новой 
– информационной эры японский специалист Й. Ма-
суда определил как homo intellegens [4]. 

Еще на заре постиндустриальной теории Д. Белл 
выдвинул тезис о технологической (информационной) 
природе грядущего общества. Эта природа заключена 
в трех сменяющих друг друга технологических рево-
люциях, последняя из которых предопределена че-
тырьмя новациями: 
заменой механических, электротехнических, элек-1. 
тромеханических систем на электронные;
миниатюризацией технических устройств;2. 
преобразованием информации в цифровую форму;3. 
введением программного обеспечения в сферу 4. 
функционирования информационно-технических 
систем [1].
Радикальность этих изменений влечет за собой 

создание новой техники, среди которой особое ме-
сто отводится компьютеру, электронным средствам 
связи. Характерно то, что С.В. Бондаренко относит 
компьютер к „трансформирующим технологиям”, т.е. 
к устройствам, определяющим траекторию после-
дующих технологических и социальных изменений 
в различных государствах мира. Функционирование 
компьютеров не кажется столь безобидным, ведь оно 
связывается с деформацией пространства и времени, 
привычных для ритма индустриального общества. Но 
самое важное, пожалуй, состоит в констатации факта: 
«информация коренным образом отличается от дру-
гих видов благ: они расходуются или изнашиваются в 
процессе эксплуатации (как, например, автомобили), 
однако с информацией этого не происходит» [2].
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Наконец, информационная революция радикально 
меняет привычные способы деятельности, ее характер 
и масштабы, она задает новые параметры в коммуни-
кативной сфере. Очевидно, что подобные изменения 
(рассмотренные здесь в несколько урезанном вариан-
те) требуют от общества такой активности, которая 
бы позволяла следовать за технико-технологическими 
инновациями, при условии сохранения ядра культуры 
(морали, права, науки). 

Аналогичный взгляд на специфику зарождаю-
щегося постиндустриального мира отстаивает дру-
гой известный автор – американский футуролог О. 
Тоффлер. Человеческая история описывается им как 
череда сменяющих одна другую волн: 1-я ассоции-
руется с «аграрной цивилизацией», 2-я равновелика 
«индустриальной цивилизации» и 3-я определяется 
как «постиндустриальная» волна, накат которой, по-
рождает новый сверх - индустриальный тип социаль-
ного устройства. Подчеркнем то обстоятельство, что 
последняя «волна» обусловлена революционными 
переменами в технико-технологической (информаци-
онной) сферах и, по сути, приводит к созданию ин-
фосферы. «Скачок в инфосферу – пишет О. Тоффлер -  
потому исторически совершенно беспрецедентен, что 
делает социальную память не только обширной, но и 
активной». Он проявляет себя как «движущая сила» 
истории [7].

Принципиальный характер изменений связывает-
ся американским автором с компьютерной техникой, 
которая помогает существенно углубить понимание 
современным человеком причинно-следственной свя-
зи нашей культуры в целом (всеобщей истории, языка, 
нравов, искусства, истории науки и техники), но при 
адекватной обработке информации о ней артикули-
ровать многие кажущиеся малопонятными или бес-
смысленными явления [6].

Говоря иначе, информационные потоки (при их из-
быточности) могут и должны быть использованы че-
ловеком исключительно в творческих целях, с одной 
стороны, и обеспечить (культурную) идентичность 
человека, - чем ранее были заняты миф, религия и ис-
кусство, с другой. Следовательно, наука и образование 
выступают теми конфигураторами потоков информа-
ции, с помощью которых обеспечивается накопления 
знаний и их наращивания. Сфера образования, кроме 
того, является своеобразным экраном, на который 
спроецированы традиция и новации. 

Обращаясь к собственно образовательной сфере, 
следует отметить, что она все больше интегрирует 
в себя «свежие» информационные потоки, а, значит, 
она информатизируется и медиатизируется. Под ме-
диатизацией принято понимать процесс насыщения 
информацией, назначение которого состоит в созда-
нии и распространении новых систем коллективных 
и личностных связей. Они, в свою очередь, обязаны 
обеспечить доступ любого индивида ко всем источ-
никам информации, тем самым задавая уровни меж-
личностного и группового общения.  Информатиза-
ция общества – это процесс, в котором социальные, 
технологические, экономические, политические и 
культурные механизмы не просто связаны, а букваль-

но сплавлены, слиты воедино. Она представляет со-
бой процесс прогрессивно нарастающего использова-
ния информационных технологий для производства, 
переработки, хранения и распространения информа-
ции и особенно знаний. Результатом этого как раз и 
является возникновение информационного общества, 
знаменующего радикальные преобразования не толь-
ко в сфере производственных структур и технологий, 
но главным образом в сфере социальных и экономи-
ческих отношений, в культуре, духовной жизни, быту 
и , конечно, в образовании.

Современные информационные технологии из-
меняют характер работы человека, его социальные 
связи, организационные формы осуществления со-
циальных взаимодействий и сами социальные отно-
шения. По мнению Бондаренко С.В.: «Появление ки-
берпространства как особой среды обитания человека 
привело к изменению уже сложившихся в социуме 
архетипов, ритмов функционирования, эстетических 
образов, моделей экономической деятельности и форм 
социальных взаимодействий» [2]. 

Выводы. 
Эффективность общества, основанного на зна-

ниях, предполагает высокий уровень рациональной 
организации, взаимопонимания и согласованного 
гармонического взаимодействия. А это в глобальном 
масштабе возможно лишь при условии технологи-
зации самой системы человеческого общения, обра-
зовательных систем разных уровней, если, конечно, 
понимать ее не в узком, техницистском, а в широком 
философском смысле. Поэтому важнейшей составной 
частью информатизации является медиатизация обра-
зовательных сред и всего общества.

Таким образом, процесс информатизации видится 
в единстве процессов компьютеризации, медиатиза-
ции и интеллектуализации, а для реализации постав-
ленной цели большим потенциалом обладает именно 
медиаобразование. Приведенная концепция инфор-
мационного общества отражает техническую инфра-
структуру образовательных систем в процессе инфор-
матизации и придания технике социальных функций. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем состоя-
ния современных образовательных и информацион-
ных  процессов.
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Контроль и коррекция физического состояния 
студентов специальной медицинской группы 

в учебном процессе медицинского вуза
Малахова Ж.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького

Аннотации:
Представлена структура врачебно-
педагогического контроля. Основ-
ными показателями врачебно-
педагогического контроля на занятиях 
в специальных медицинских группах 
являются качественно-количественные 
характеристики адаптивных способ-
ностей личности к физическим на-
грузкам. Критериями диагностики 
врачебно-педагогического контроля 
являются: диагноз; уровень развития 
компенсаций первичных нарушений; 
функциональное состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной 
систем и опорно-двигательного аппа-
рата; психологическая адаптивность к 
коллективу. 

Малахова Ж.В. Контроль та корекція 
фізичного стану студентів спеціаль-
ної медичної групи у навчальному 
процесі медичного ВНЗ. Представ-
лено структуру лікарсько-педагогічного 
контролю. Основними показниками 
лікарсько-педагогічного контролю на 
заняттях у спеціальних медичних гру-
пах є якісно-кількісні характеристики 
адаптивних здатностей особистості 
до фізичних навантажень. Критеріями 
діагностики лікарсько-педагогічного 
контролю є: діагноз; рівень розви-
тку компенсацій первинних пору-
шень; функціональний стан серцево-
судинної, дихальної, нервової систем і 
опорно-рухового апарату; психологічна 
адаптивність до колективу. 

Malahova Z.V. Checking and correcting 
the physical condition student special 
medical group in scholastic process 
of the medical university. The frame of 
the medical - pedagogical surveillance is 
presented. The basic parameters of the 
medical - pedagogical surveillance on 
exercises in special medical groups are 
the quantitative performances of adaptive 
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Введение.1

Достаточно большое внимание в современной ме-
дицинской литературе 90-х годов ХХ ст. уделялось 
вопросу переходных состояний, при которых отме-
чается снижение стойкости организма к патогенным 
действиям. Так, нерациональные интенсивные физи-
ческие (в том числе и статические) и психологиче-
ские перегрузки ведут к уверенному снижению адап-
тивности вследствие переутомления и ослабления 
защитных механизмов. Не полное выздоровление 
в свою очередь способно вызвать развитие стойких 
патологических изменений в системах и органах, что 
приводит к переходу  болезни в хроническое вялое 
протекание с периодическими рецидивами, обостре-
ниями и осложнениями.

Значительной проблемой поточного момента как 
периода восстановления есть недостаточность научно-
методического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса. Так в Украине отсутствуют национальные 
стандарты физического воспитания , оздоровитель-
ной физической культуры и спорта детей с изъянами 
развития. Это порождает проблемную ситуацию в 
практической работе специалистов области и выяв-
ляется в первую очередь в определении параметров 
нагрузки: с одного бока , неадекватные физические 
нагрузки могут вывести организм из состояния ком-
пенсации и привести к дезадаптации и заболеванию, 
с другого- нельзя согласиться с ситуацией, когда  из-
за страха осложнений отказываются от физических 
нагрузок или неадекватно снижают их. Так зачастую 
при определении студента в специальную медицин-
скую группу не мало вреда здоровью подростка нано-
сит перестраховка, запрет или ограничение некоторых 
упражнений без достаточных обоснований. Приклад-
ные (жизненно необходимые) упражнения могут быть 
противопоказанными только на некоторый период и 
© Малахова Ж.В. , 2009

только на основе неудовлетворительной адаптации 
организма к этому упражнению. Рекомендуемо при-
менение в суровой дозировке с учетом степени на-
рушения, которые существуют и уровня приспособи-
тельных возможностей организма.

Одной из ошибок, которая встречается в работе со 
специальной медицинской группой, - недостаточное 
внимание развитию наиболее важным двигательным 
умениям и навыкам, направленных на обновление 
организма после перенесенных заболеваний, физиче-
ского и умственного переутомления

Студенты, состояние здоровья которых классифи-
цируется как переходный, и также, что часто и долго 
болеют, с небольшими отклонениями в физическом 
развитии, без существенных функциональных изме-
нений, которые имеют недостаточную физическую 
подготовку, включают в подготовительную группу 
(Круцевич Т.Ю., 2008).

Способом решения подобных проблемных вопро-
сов является врачебно-педагогический контроль. Во-
прос обследования и диагностики состояния ребенка 
занимают первостепенное место в педиатрии и дет-
ской психологии.[6]. 

Вместе с тем, остается актуальным проблема над-
лежащего обеспечения медицинского контроля за сту-
дентами специальной медицинской группы.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого меди-
цинского университета им. М. Горького.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать научно-

методическое обеспечение медицинского контроля за 
студентами специальной медицинской группы и проа-
нализировать систему оценки физических возможно-
стей организма данного контингента занимающихся, 
для использования ее в качестве одного из критери-
ев эффективности процесса занятий физическими 
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упражнениями в совокупности с методологическими 
аспектами коррекции индивидуальных и групповых 
программ.

Задачи исследования:
1.Обосновать соотношение критериев врачебно-

педагогического контроля относительно их соматиче-
ского состояния и нарушения

2.Проанализировать систему врачебно-
педагогического контроля.

3.Определить критерии диагностики врачебно-
педагогического контроля.

4.Расширить структуру содержания врачебно-
педагогического контроля.

Медицинский контроль в специальных медицин-
ских группах осуществлялся по известным катего-
риям валидности: концептуальной, критериальной, 
содержательной [2]. Также анализ объекта прогноза, 
его синтез (направленный на определение как можно 
большего числа дифференцированных признаков объ-
екта и их взаимосвязи, метод экстраполяции и некото-
рых составляющих математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Концептуальные основы врачебно-педагогического 

контроля следуют из концепции адаптивного фи-
зического воспитания, а именно из его целей и за-
дач. Так целью врачебно-педагогического контроля 
в адаптивном физическом воспитании есть оценка 
и прогнозирование состояния адаптации студента 
с психофизиологическими нарушениями под влия-
нием средств физического воспитания. Основанием 
к распределению в группу специальной медицин-
ской подготовки является результаты первичного 
врачебно-педагогического контроля. Далее развитие 
адаптивных функций оценивается непосредственно во 
время физических нагрузок (оперативный контроль) и 
в процессе занятий (поточный контроль). Результаты 
занятий на протяжении длительного времени оцени-
ваются этапным контролем.

Исследуя структуру концепции адаптивного физи-
ческого воспитания, определилось направление изу-
чения системы врачебно-педагогического контроля 
как системы. Это три вектора диагностики: 1-функци-
ональная, определяет характер адаптивных реакций 
организма студента на физическую нагрузку;

2-психологическая, оценивает состояние 
эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер сту-
дента;

3-социальная, выясняет уровень социальной адап-
тации занимающихся к ближайшему окружению и со-
циуму.

Разработка концептуальных основ врачебно-
педагогического контроля ставит вопрос определения 
нормы в адаптивном физическом воспитании. Суще-
ственным является и оттенок специфики обучения 
студентов именно в медицинском ВУЗе, поскольку 
будущие врачи должны не только обладать знаниями 
и умениями в сфере работы с выраженной патологией 
в здоровье, а и иметь представление о составляющих 
самого понятия «здоровье», способность его оптими-
зировать и предотвращать многие негативные послед-
ствия врожденных аномалий либо приобретенных на-

рушений в последствии безграмотного обращения со 
своим организмом и с взаимодействием с окружаю-
щей средой в целом. 

В педиатрии под нормой понимают здоровье ре-
бенка в условиях окружения [1,3]. Для определения 
критериев нормального развития организма в процес-
се роста и развития Ю.А.Макаренко (1987) предложил 
принять некоторое количество типовых (стандартных) 
адаптивных ситуаций, каждая из которых для подрост-
ка является природной функциональной нагрузкой и 
характеризует адаптацию к некоторым физическим, 
сенсорным и социальным условиям. Оценку нормы 
предлагается определить по основной функции, что 
отвечает за определенный тип адаптации [4].

Субъектом исследования есть подросток с откло-
нениями в состоянии здоровья, который находится 
в состоянии компенсированного нарушения. Таким 
образом, в процессе врачебно-педагогического кон-
троля как норму можно рассматривать определенно-
условное благополучие состояния студента, которое 
обеспечивается достаточным уровнем компенсации и 
адаптивности. А так как физическое воспитание яв-
ляется целенаправленным вмешательством в процесс 
развития студента, на первый план выходит вопрос 
адекватности нагрузки к адаптивным ресурсам орга-
низма занимающихся.

Исследуя критериальную категорию валидности 
врачебно-педагогического контроля за студентами 
специальных медицинских групп, мы проанализиро-
вали проблемное поле данной категории студентов.

Наибольшее число патологий принадлежит за-
болеваниям субклеточного уровня – более 4000 ге-
нетических заболеваний, более 200 хромосомных и 
большое количество приобретенных заболеваний об-
менных процессов. Такие нарушения на самом ниж-
нем уровне по иерархии ведут к функциональным и 
структурным нарушениям на остальных, более высо-
ких структурных уровнях.

Относительно адаптивности данного физического 
воспитания речь идет об уровне биохимической адап-
тации, что вызывает необходимость в углубленном 
биохимическом изучении нарушенных биохимиче-
ских реакций.

При заболеваниях системы крови, мышечных, 
нервно-мышечных, нарушениях остеогенеза, меха-
низмы переноса стресса и адаптации нарушаются и 
становятся непрогнозируемыми, что в свою очередь 
значительно затрудняет диагностику адаптивных ре-
сурсов и определение адекватности нагрузки.

Нарушение или ослабление функции отдельно-
го органа  создает проблему  взаимодействия частей 
(органа) и целого (относительно функциональной 
системы всего организма). Известно, что чем локаль-
нее есть патологический процесс, тем благоприятнее 
будет его перенос и общий прогноз. И наоборот, рас-
ширение патологического процесса создает выражен-
ность негативных последствий[7]. У занимающихся в 
специальной медицинской группе в основном имеет 
место состояние при нарушении определенного орга-
на в процессе адаптации.

Патологии анатомо-функциональных систем – 
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сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной 
нервной, сенсорных, опорно-двигательного аппарата – 
приводит к специфическим нарушениям их функций, 
которые выявляются функциональными пробами.

Для построения учебного процесса в специальных 
медицинских группах имеет значение специфика  уча-
стия нарушенной функции в процессе адаптации  и 
влияние ее на процесс и результат адаптации. Одной 
из первых ролей физиологи отводят сенсорным си-
стемам. Так, некоторые авторы считают, что задержка 
развития сенсорных систем и ограничения афферент-
ного влияния по ранее сформированным сенсорным 
входам есть важным фактором адаптации [3,5]. Ис-
кусственное ограничение сенсорного влияния  вызы-
вает более раннее появление функций и актуализацию 
сенсорных систем, что обеспечивают их реализацию.

На уровне организма человека на процесс адапта-
ции влияет целостность организма (отсутствие или 
анатомический дефект какого-нибудь органа.

Таким образом, к первому критерию врачебно-
педагогического контроля мы отнесли соматическое 
состояние и его нарушения. Следующим критерием 
данного контроля предполагается видеть динами-
ку развития студента – ее соответствие возрастным 
нормам.

В разработанной диагностической шкале после 
классификации нарушения адаптивных функций:

- сердечно-сосудистой системы
- дыхательной системы
- центральной нервной системы
- вегетативной нервной системы
- опорно-двигательного аппарата,
и соответствия психомоторного развития возраст-

ным нормам, ряд критериев имеют психосоциальное 
направление. Немаловажным факторов психологиче-
ского состояния студента играет роль его отношения 
к собственному состоянию, ближайшему окружению, 
общественным организациям, коллективу, сверстни-
кам, обществу. Так на педагога работающего в специ-
альных медицинских группах возлагается ответствен-
ность по принципам гуманистической педагогики 
и психологии. В процессе физического воспитания 
данного контингента занимающихся необходимо 
выделить ряд специальных коррекционных задач, 
имеющих самостоятельное значение, но тесно взаи-
мосвязанных. Это, прежде всего, задача включения 
в компенсацию основного дефекта и коррекция вто-
ричных нарушений, обусловленных основным забо-
леванием; выполнение таких двигательных заданий, 
которые развивают мышечное суставное чувство, 
ориентировку в пространстве и времени, степень на-
пряжения и расслабления мышц, последовательность 
движений, внимание к своим движениям и действиям, 
умение выполнить движения по словесной инструк-
ции, анализ движений по качеству их выполнения.

Шкалы моторного развития известны с 20-х гг ХХ 
ст.: «Оценочная шкала для исследования одаренности 
детей и подростков» М.Озерецкого (1923). Большин-
ство заданий шкалы М.Озерецкого базируется на ко-
ординации движений, которая находится в процессе 
развития [7]. Д.Брейс (1927) в своих исследованиях 

уровня моторного развития главное внимание уделил 
скорости движений, гибкости, силе, сложности сохра-
нять равновесие и координацию сложных движений , 
направляя тестовые задания врожденные качества мо-
торики (а не на двигательные навыки), моделирование 
сложных наиболее типичных двигательных комплек-
сов (а не отдельных движений).[7].

В современной психологии пользуются шка-
лами определения степени моторной одаренности 
В.Озерова, В.Щербины [5,7].

Для оценки социальной адаптации, при их разра-
ботке следует учитывать сенсабилизованые методы 
исследования когнитивных и двигательных функций.

Выводы 
1) В связи с активным ростом абитуриентов с 

нарушением соматического здоровья необходима 
разработка отечественных стандартов врачебно-
педагогического контроля на занятиях.

2) Структура врачебно-педагогического контроля 
должна включать первичный, этапный, поточный и 
оперативный виды контроля.

3) Основными показателями врачебно-
педагогического контроля на занятиях в специальных 
медицинских группах должны быть качественно-
количественные характеристики адаптивных способ-
ностей личности к физическим нагрузкам как функ-
циональных, так и психологических.

4) Критериями диагностики врачебно-
педагогического контроля может быть диагноз, уро-
вень развития компенсаций первичных нарушений, 
функциональное состояние сердечно-сосудистой, ды-
хательной, нервной систем, и опорно-двигательного 
аппарата, психологическая адаптивность к коллекти-
ву.

5) Содержание врачебно-педагогического должен 
включать антропометрические методы, функциональ-
ные пробы, методы исследования двигательных воз-
можностей, психомоторных умений и навыков, оцен-
ку когнитивных и эмоционально-волевых функций 
студентов.

В перспективе планируется изучение степени 
влияния обучения основным двигательным навыкам 
студентов с нарушением соматического здоровья от-
носительно диагноза.
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Физическая реабилитация и хирургическая коррекция пролапса 
гениталий, урогенитальных расстройств и сексуальной 
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Аннотации:
Изучены современные методы 
восстановительной физической, 
психологической реабилитации, хи-
рургической коррекции у женщин. 
Показаны возможности примене-
ния гормональной терапии, изме-
нения образа жизни и повышение 
физической активности. Важным 
условием осуществления успеш-
ной восстановительной реабилита-
ции женщин является повышение 
их физической активности, исполь-
зование современных методов фи-
зической, физиотерапевтической 
и психологической реабилитации 
в условиях санаторно-курортного 
лечения.

Мітюков В. О., Мирович Є. Д., Кня-
зева Н. В., Бачурин В. І., Писаренко 
П. М., Гришина Л. М., Шемякова М. 
О., Кириллов О. М. Фізична реабілі-
тація і хірургічна корекція пролапса 
геніталій, урогенітальних розладів і 
сексуальної дисфункції у жінок, що 
вступили у період пері- і менопаузи. 
Вивчено сучасні методи відбудовної 
фізичної, психологічної реабілітації, 
хірургічної корекції у жінок. Показано 
можливості застосування гормональної 
терапії, зміни способу життя і підвищен-
ня фізичної активності. Важливою умо-
вою здійснення успішної відбудовної 
реабілітації жінок є підвищення їхньої 
фізичної активності, використання су-
часних методів фізичної, фізіотерапев-
тичної і психологічної реабілітації в умо-
вах санаторно-курортного лікування.

Mitjukov V. А., Mirovich Е. D., Knyazeva 
N.V., Bachurin V. I., Pisarenko P. N., Gr-
ishina L.N., Shemjakova М. А., Kirillov 
A.N. Physical rehabilitation and surgical 
correction of genitals prolapse, urogeni-
tal disorders and sexual dysfunction at 
women entered the period of perimeno-
pause and menopause. The modern meth-
ods of a regenerative physical, psychological 
aftertreatment, surgical correction at women 
are investigated. Possibilities of application 
of hormonal therapy, change of a way of 
life and rising of physical activity are exhib-
ited. The important condition of exercise of 
a successful regenerative aftertreatment of 
women is rising their physical activity, use of 
the modern methods of a physical, physio-
therapeutic and psychological aftertreatment 
in conditions of a sanatorium resort therapy.
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Введение. 1

Не вызывает сомнений, что каждая женщина всту-
пившая в возраст пре- и менопаузы мечтает оставаться 
здоровой, в отличной физической и моральной форме, 
быть красивой, сексуальной, привлекательной и оба-
ятельной. Однако не все женщины знакомы с таким 
понятиями как урогенитальные расстройства (УГР), 
женская сексуальная дисфункция (ЖСД), опущение и 
выпадение половых органов и другими сопутствую-
щими заболеваниями климактерического периода.

В настоящее время статистики отмечают тенден-
цию, как в России, так и в Украине к удвоению по-
пуляции возраста женщин живущих в перименопаузе 
и менопаузе. Предполагается, что к 2030 году прои-
зойдет четырехкратное, по сравнению с данными на 
сегодня, увеличение популяции 80-летних женщин. 
Это, несомненно, приведет к увеличению случаев по-
явления урогинекологических расстройств, женской 
сексуальной дисфункции, пролапса внутренних гени-
талий, остеопороза и другими расстройствами, свя-
занными с менопаузой и только женщинам известны 
проблемы этого возраста [1, 2, 3].

Сексуальное здоровье женщины, вступившей в пе-
риод пери- и менопаузы, является важным аспектом 
её личной жизни, оказывает разностороннее влияние 
на её отношение к обществу, семье и её окружающим. 
Старшее поколение, как известно не привыкло про-

© Митюков В.А., Мирович Е.Д., Князева Н.В., Бачурин В.И., 
Писаренко П.Н., Гришина Л.Н., Шемякова М.А., Кириллов 
А.Н., 2009

являть инициативу в сексе, и женщины, переступив 
порог пятидесятилетия, зачастую становятся пассив-
ными участниками при обсуждении этой проблемы.

Боязнь болезненных половых актов женщинами в 
менопаузе может приводить её к полному отказу от 
секса. Между тем известно, что продолжающаяся по-
ловая активность женщин в пременопаузе и менопау-
зе очень важная для поддержания здоровья и качества 
жизни женщины. Что же касается предельного воз-
раста в интимной жизни, то его просто не существует. 
С годами может постепенно ухудшатся внешний вид 
женского тела, но не сексуальная способность.

Конечно, сексуальная жизнь не будет такой как в 
период её расцвета, но теплых человеческих отноше-
ний в наше время известно достаточно много, удивля-
ющих примерами гармонии и счастья многих супру-
жеских пар, вплоть до глубокой старости.

Беседа врача акушера-гинеколога, уролога, сексо-
патолога, считает авторитетнейший уролог Украины 
профессор А. С. Переверзев (2009), должна прово-
диться с женщинами, страдающими урогенитальными 
расстройствами и сексуальной дисфункцией (ЖСД) 
исключительно корректно, доверительно и в непри-
нужденном общении с выяснением сексуальных, ме-
дицинских, социальных и психосексуальных особен-
ностей её половой жизни. Ведь зачастую женщины 
особенно в пери- и менопаузе не склонны к обсуж-
дению своих сексуальных проблем со специалистом 
[4, 14].
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Добиться четкого и ясного представления врачу 
гинекологу, урологу, психоневрологу, специалисту об 
особенностях нарушения сексуального здоровья жен-
щины порой довольно сложно еще и по тому, что они 
редко обращаются за помощью к врачам с интимными 
жалобами.

Сегодня имеется насущная необходимость в том, 
чтобы врачи гинекологи, урологи, психоневрологи 
и другие специалисты начали детально изучать про-
блему урогенитальных расстройств и ЖСД вместе с 
пациентами, так как многие женщины не желают вы-
носить эту проблему на обсуждение.

Сексуальное здоровье женщины в пре- и мено-
паузе является очень важным аспектом её жизни и 
неблагоприятно влияет не только на её сексуальные 
отклонения но и на полноценность жизни в целом. 
Знание женщиной современных клинических прояв-
лений заболевания, его лечения и восстановительной 
реабилитации таких расстройств как пролапс генита-
лий, а так же сопутствующих ему урогинекологиче-
ских расстройств, женской сексуальной дисфункции, 
возможностей физических, физиотерапевтических, 
психосексуальных методов и способов реабилитации, 
помогает избежать им многих трагических случаев 
развязок в интимной жизни супружеских пар [1, 2, 4, 
14].

Женская сексуальная дисфункция (ЖСД) являет-
ся доступной исследованию, но на сегодня остается 
малоизученной областью. В последние годы диагно-
стическая направленность и лечение значительно из-
менилась в сторону строгой объективности. Получи-
ли широкое применение ультрозвуковое дуплескное 
сканирование кровотока наружных половых органов 
и клитора на фоне видеосексуальной стимуляции, ис-
следование влагалищного секрета, вибрационной и 
температурной чувствительности наружных половых 
органов и влагалища, исследование и лечение с помо-
щью прибора «Шубоши» и другое [4, 5, 8].

Многое, если не подавляющее большинство про-
блем сексуальной дисфункции, в том числе и в мено-
паузе у женщин остаются открытыми.

Однако, по-прежнему, неясно, кто должен этим за-
ниматься: урологи, гинекологи, психопатологи, сексо-
патологи или нужно формировать новую генерацию 
специалистов в этой малоизведанной области? [4].

В конце 2008 года в г. Киеве состоялся научно-
практический форум с участием фармацевтической 
компании Schering Plough, посвященный проблемам 
урогенитальных расстройств и ЖСД, в том числе и 
в менопаузе под интригующим названием – «Жен-
щина после 50-ти. Зазеркалье интимных проблем». 
Форум активно обсуждал проблему урологических 
расстройств и женской дисфункции в целом и в ме-
нопаузе [14].

Сегодня трудно встретить женщину старше 50 лет, 
которая не испытывает каких либо симптомов уро-
генитальных расстройств или женской сексуальной 
дисфункции.

Возрастные изменения в урогенитальном тракте, 
«урогенитальное старение» в пременопаузе и мено-

паузе начинаются легкими проявлениями, но с увели-
чением длительности постменопаузы возрастают не 
только их частота, но и тяжесть.

Многие женщины стараются умалчивать о своих 
проблемах, связанных с урогенитальной атрофией, 
ЖСД, считая их неотъемлемой частью периода мено-
паузы и старения [2, 4, 14, 18].

Урогенитальное старение и ЖСД в пре- и мено-
паузе представляют симптомокомплекс вторичных 
осложнений связанных с развитием атрофических и 
дистрофических процессов в эстрогензависимых тка-
нях и структурах нижней трети мочеполового тракта: 
мочевом пузыре, уретре, влагалище, связочном ап-
парате органов малого таза и мышцах тазового дна. 
Все это сочетание симптомов обусловливает частое 
проявление атрофического вагинита, цистоуретрита у 
большинства женщин в менопаузе. При длительности 
менопаузы более 10 лет возрастает количество случа-
ев различных урогенитальных расстройств, атрофи-
ческого вагинита и женской сексуальной дисфункции 
до 73 % [2, 4, 14].

Роль дефицита эстрогенов в развитии атрофиче-
ского вагинита, цистоуретрита и других урогениталь-
ных расстройств очевидна. 

Возрастные физиологические изменения, проис-
ходящие в менопаузе, вследствие дефицита эстроге-
нов и других гормонов ведут к снижению сексуальной 
активности и ЖСД, диспареунии, различным климак-
терическим формам недержания мочи, отсутствию 
сексуального желания и оргазма у женщин [10, 11, 12, 
13, 14].

Работа выполнена согласно плана НИР Донецко-
го национального медицинского университета им. 
М. Горького и Горловского регионального института 
университета «Украина». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - разработать и уточнить воз-

можность применения современных методов и спо-
собов физической, физиотерапевтической, психоло-
гической, гормональной, хирургической коррекции 
и реабилитации ЖСД, урогенитальных расстройств в 
случаях пролапса гениталий у женщин в пре- и мено-
паузе.

Результаты исследований.
Появившееся УГР в четверти случаев приобре-

тают длительное и нередко тяжелое течение (боль 
при половых сношениях, зуд и жжение во влагали-
ще, учащение мочеиспускания и различные прояв-
ления недержания мочи). Возникает поллакиурия 
– учащенное мочеиспускание в течение дня (более 
6-8 эпизодов в день), с выделением при каждом 
мочеиспускании небольшого количества мочи. Ци-
сталгия – учащенное болезненное мочеиспускание, 
рези в уретре. Никтурия – учащение позывов к мо-
чеиспусканию в ночное время (более одного эпи-
зода). Термин «никтурия» в урологии используется 
для обозначения любых пробуждений во время сна, 
после которых происходит мочеиспускание. Сим-
птомы никтурии в пре- и менопаузе усугубляются с 
возрастом и влекут за собой структурные нарушения 
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сна и сонливость в дневное время, которые вместе с 
частыми пробуждениями ночью предрасполагают к 
падениям, травмам и переломам, особенно при со-
путствующем развитии менопаузального остепороза 
у женщин [1, 2, 4, 13, 14].

Недержание мочи отрицательно сказывается на 
женском половом здоровье. Женщины страдают от 
двух различных синдромов: недержание мочи про-
исходит либо во время коитального проникновения и 
тазового толчка, либо при оргазме, или в том или дру-
гом вариантах. Недержание мочи значительно связано 
с низким либидо, вагинальной сухостью и диспареу-
нией независимо от возраста, образования и расовой 
принадлежности, тогда как тазовый пролапс генита-
лий не имел связи ни с одной из сексуальных жалоб. 
Женщины с недержанием мочи в большей степени 
огорчены своей сексуальной жизнью, чем женщины 
без недержания. Страх потери мочи во время секса, 
заметно уменьшает сексуальное здоровье [1,2].

Гиперактивный мочевой пузырь, наличие интер-
стициального цистита, стрессовое и повелительное 
недержание мочи является причинами, приводящими 
к выраженным расстройствам ЖСД.

Одним из наиболее беспокоящих симптомов у 
женщин с интерстициальным циститом (ИЦ), веду-
щих половую жизнь является диспареуния, которая 
определяется как рецидивная или постоянная боль в 
половых органах, связанная с половыми сношениями, 
она возникает у 80-90% женщин с диагнозом ИЦ. Па-
циентки, страдающие этим заболеванием, избегают 
секса из-за страха перед болезненными ощущениями. 
Хроническая диспареуния, связанная с ИЦ так же мо-
жет привести к потере полового влечения, к ослабле-
нию способности полого возбуждения и достижения 
оргазма. Состояние сексуальных дисфункций у таких 
пациенток является наиболее сильным прогнозирую-
щим фактором потери качества жизни среди этих 
женщин [1, 2, 13, 14].

Следует отметить, что патологические расстрой-
ства личности, обусловленные сексуальной сферой, 
являются ключевым компонентом женской сексуаль-
ной дисфункции [13, 14, 19].

При изучении клинических случаев проявления 
пролапса гениталий у женщин в менопаузе [Е. Д. Ми-
рович и др.] сопутствующие урогинекологические 
расстройства были выявлены у 83,8 % случаев.

Основными симптомами при этом были поллакиу-
рия, цисталгия, никтурия сопровождавшиеся импера-
тивными позывами к мочеиспусканию и синдромом 
гиперактивного пузыря и ИЦ [4, 13, 14].

Помимо этого более чем в двух третей женщин в 
менопаузе с выраженным (ІІ-III степени) пролапсом 
гениталий отмечались нарушения уродинамики верх-
них отделов мочевыделительной системы, что спо-
собствовало восходящей инфекции. Подтверждением 
этого была выявлена у 75 % обследованных пациен-
ток пиурия. Стрессовое недержание мочи и другие 
вышеперечисленные урогинекологические расстрой-
ства встречались более чем у трети женщин в мено-
паузе с пролапсом внутренних гениталий, что было 

подтверждено при клиническом их обследовании и 
подготовке к хирургической коррекции. Это было 
установлено после проведения пробы с тампоном 
аппликатором. Следовательно, клапанный механизм 
недержания мочи в менопаузе встречался в каждой 
третьей женщины при стрессовом недержании мочи 
[10, 11].

Описанные нами синдромы урогенитальных рас-
стройств у женщин в менопаузе (поллакиурия, никту-
рия, цисталгия), женскую сексуальную дисфункцию 
многие авторы рассматривают в тесной связи с эстро-
генным дефицитом и последующими атрофическими 
изменениями, происходящими в урогенных и сосуди-
стых системах уретры [1, 2, 4, 15].

Доказано также, что проксимальная уретра, треу-
гольник Лието, влагалище, дистальная уретра, парау-
ретральные железы тесно связаны между собой, как 
эмбриологически, анатомически так и функциональ-
но. Так эндоскопически можно наблюдать адекватную 
бледную атрофическую слизистую уретры, мочевого 
пузыря и влагалища с просвечивающими многослой-
ными капиллярами, кровоточащими при прикоснове-
нии. Эндоскопически подобная картина идентична и 
в вагинальном эпителии при сенильном кольпите [1, 
2, 10, 11].

Дефицит эстрогенов в климактерии важнейший 
фактор, влияющий на состав соединительной тка-
ни, её структуры и биохимические характеристики. 
Следовательно, прогрессирующее снижение уровня 
эстрогенов в менопаузе приводит постепенно к раз-
витию, как пролапса внутренних гениталий, так и со-
путствующим ему различным урогенитальным рас-
стройствам и женской сексуальной дисфункции со 
всеми клиническими её проявлениями.

Вместе с тем совершенно ясно, что дефицит эстро-
генов может играть свою восстановительную роль до 
определенного момента. Затем его действия значи-
тельно усугубляются, становятся необратимыми ме-
таболические изменениями в тканях, ограничиваю-
щих патогенетический эффект позднего применения 
ЗГТ, что указывает на необходимость своевременного 
её проведения. Все это нередко может приводить к 
развитию у женщин в менопаузе, так называемой ги-
перактивной функции детрузора, характеризующейся 
непроизвольными сокращениями детрузора во время 
фазы заполнения мочевого пузыря. В таких случаях 
потери мочи могут происходить как спонтанно, так, и 
спровоцировано (при быстром его наполнении, изме-
нении позы, кашле, быстрой ходьбе, прыжках и про-
чее) [13].

В перименопаузе и поздней менопаузе в случа-
ях развития тяжелой степени урологических рас-
стройств, женщины полностью или почти полностью 
теряют мочу. Расслабление мышц тазового дна про-
исходит при переходе из горизонтального положения 
в вертикальное, например, во время полового акта и 
даже во сне.

Перечисленное сочетание урогинекологических 
расстройств, женской сексуальной дисфункции и дру-
гой патологии (пролапсе гениталий, психосексуаль-
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ных расстройствах, деменции) в менопаузе встреча-
ются в 78% женщин [10, 11].

Урогенитальные расстройства у женщин в менопа-
узе чаще соответствовали различным стадиям частич-
ного или полного выпадения внутренних половых ор-
ганов. При этом, чем старше был возраст женщин тем 
чаще наблюдались урогенитальные расстройства [10, 
11, 13, 14].

Нарушение поддержки переднего сегмента вла-
галища с вовлечением мочевого пузыря нами было 
выявлено более чем у двух третей женщин в мено-
паузе, сопровождавшиеся функциональными нару-
шениями мочевыделительной систем у 83% женщин. 
При длительности менопаузы более 10 лет возрастает 
количество случаев урогенитальных расстройств и 
атрофического вагинита (до 73%). Разработанная и 
предложенная МЕSН пластика дна мочевого пузыря 
(Е. Д. Мирович, 2008), особенно при дефекте анато-
мии переднего влагалищного сегмента и цистоцеле с 
применением современных методов хирургической 
коррекции у женщин, особенно репродуктивного воз-
раста, позволяла избежать риска возникновения уро-
генитальных расстройств у женщин в менопаузе.

Наш клинический и реабилитационный опыт по-
казывает, что в 62 % женщины нуждаются в примене-
нии современных методов и способов хирургической 
коррекции, гинекологического массажа, современной 
физической и гормональной реабилитации, особенно 
при начальных стадиях проявления пролапса генита-
лий, что позволяет в 2,5 раза снизить риск развития 
урогинекологических расстройств, женской сексуаль-
ной дисфункции и сохранить качество жизни в мено-
паузе [10, 11].

Известно, что женщины в менопаузе, страдающие 
урогинекологическими расстройствами попадают в 
порочный круг: из-за болезненных ощущений они 
ограничивают себя в физической активности, стано-
вятся малоподвижными, ведут пассивный образ жиз-
ни, не занимаются физическими упражнениями. В то 
время как женщины, которые активно продолжают за-
ниматься физическими упражнениями, имеют мень-
ше урогинекологических расстройств и симптомов 
женской сексуальной дисфункции, чем те, кто вообще 
не занимается.

Недостаточная физическая активность женщин в 
менопаузе способствует ожирению, остеопорозу, сни-
жает чувствительность скелетных мышц, мышц тазо-
вого дна, промежности, проявлению урогинекологи-
ческих расстройств, пролапса внутренних половых 
органов и женской сексуальной дисфункции.

При условии хорошего физического состояния, 
отсутствии общеизвестных противопоказаний: вы-
соких показателей артериального давления, нормаль-
ной электрокардиограммы, мы рекомендуем [10, 11, 
12] женщинам менопаузального возраста активно 
заниматься физическими упражнениями и совре-
менными методами физической восстановительной 
реабилитации.

Прежде всего, можно и нужно заниматься посиль-
ными возрасту физическими упражнениями, обяза-

тельно делать утреннюю зарядку или бегать трусцой, 
три раза в неделю посещать бассейн или тренажер-
ный зал, полчаса прогуливаться в быстром темпе. При 
этом рекомендуем серьезно отнестись к освоению ме-
тодов дыхательной гимнастики по К. С. Стрельнико-
вой и особенно по К. П. Бутейко [17, 19].

В наших рекомендациях следует придерживаться 
доступного комплекса современной физической реа-
билитации. Это, прежде всего, соблюдать здоровый 
образ жизни, выполнять режим труда и отдыха, по-
меньше сидеть перед телевизором, особенно в неудоб-
ной позе, отказаться от вредных привычек (курение, 
алкоголь и др.). Рекомендуем регулярно выполнять 
специальные упражнения, дополняя их плаванием в 
бассейне 2-3 раза в неделю, преимущественно облег-
ченным стилем (брасом), тепловые процедуры (сауна, 
баня, теплые ванны с температурой воды 370-390С с 
морской солью, хвойным экстрактом, лекарственны-
ми отварами). Подводный массаж, гинекологический 
массаж, закаливание, чтобы усилить микроциркуля-
цию и обмен веществ в тканях. Добиться преодоления 
стрессов с помощью активной физической двигатель-
ной нагрузки, релаксации, аутогенной тренировке в 
соединении с дыхательными упражнениями, актив-
ную психологическую и социальную деятельность.

Гигиеническую гимнастику по утрам можно вы-
полнять стоя, лежа в кровати, с обязательным включе-
нием в работу всех групп мышц. Выполнять физиче-
ские упражнения необходимо легко, придерживаясь 
осторожности и самостраховки.

В комплексе упражнений следует включать по-
сильные физические упражнение для мышц рук и 
плечевого пояса, головы, шеи, туловища, мышц ног, 
стоп, пальцев стоп. Обязательно сопровождая дыха-
тельными упражнениями по К. П. Бутейко (ВПГД) 
[17], самомассаж.

На протяжении дня рекомендуем прогулки; хоб-
би (музыка, сбор грибов, ягод); зоотерапию; оздоро-
вительную ходьбу (ускоренная ходьба со свободным 
бегом) – ежедневно по 20-30 минут; оздоровительный 
аквафитнес (физические упражнения в воде), плава-
ние в бассейне 3 раза в неделю по 1 часу. Упражнения 
в воде помогут сбросить лишний вес. В воде легче 
двигаться, усталость не наступает так быстро. При 
выполнении упражнений в воде легче преодолеть со-
противление воды и напрягать мышцы. Давление воды 
действует как массаж. Кроме этого гимнастика в воде 
повышает настроение, улучшает самочувствие. Зани-
майтесь ею в бассейне, на море, где можно опереться 
руками: о бортик, мостик, на лесенку [10, 13, 14, 15].

Очень распространенной и популярной в послед-
ние годы становится так называемая танцевальная 
физическая терапия. Танец – это эстетический спек-
такль, выполняемый хорошо тренированным танцо-
ром. Танцевальная терапия – демократична, танцевать 
могут все. При умении танцевать пол или возраст не 
имеют значения. В танцевальной терапии движения 
тела воспринимаются как процесс, а не объект. В тан-
цах вы научитесь контролировать своё тело, чего тре-
буют нравственные правила современного общества, 
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в котором мы живем. Танцевальная терапия позволяет 
завершить шаги, которые мы ощущаем внутри своей 
души, но не можем сделать в действительности.

Включайте музыку и танцуйте – в одиночку, со 
своим любимым, с детьми! Сделайте шаг к своей об-
новленной жизни [10, 13].

В санаторно-курортных условиях успешно про-
водятся водные процедуры или местный массаж (ги-
дромассаж, душ Шарко, шотландский душ), элементы 
психорегуляции и коррекции, расслабляющая и успо-
каивающая фитотерапия с фрагментами современной 
музыкотерапии, современные методы физической и 
физиотерапевтической реабилитации.

Одним из важнейших условий эффективности 
реабилитационной программы должно быть доверие 
пациента к врачу ЛФК, специалисту реабилитологу, 
положительный настрой на проведение занятий ЛФК, 
оздоровительного фитнеса, регулярную утреннюю 
гимнастику, ходьбу, аэробику, аквааэробику и закали-
вание. Позитивно окрашенное влияние оказывает на 
психологическое и эмоциональное состояние паци-
ентки во время проведения занятий физической реа-
билитации и врачебный контроль за её состоянием.

Физическая реабилитация, активный образ жиз-
ни, санаторно-курортный режим и лечение позволя-
ют наиболее успешно сочетать гормональную тера-
пию, физические, физиотерапевтические лечебные и 
реабилитационные мероприятия с благоприятной и 
доброжелательной психологической обстановкой со 
стороны врача гинеколога, уролога, психоневролога, 
специалиста реабилитолога и среднего медперсонала 
отделения санатория. Все это способствует успешно-
му лечению и реабилитации женщин с урогинеколо-
гическими расстройствами и женской сексуальной 
дисфункции при климактерическом синдроме.

Смена обстановки при санаторно-курортном лече-
нии, изменение образа жизни, отсутствие ряда небла-
гоприятных домашних и семейно-бытовых условий, 
позволяют женщине сосредоточится на лечебно-
реабилитационном процессе и успешно овладевать 
современными методиками своего оздоровления [7, 
10, 11, 12].

Выводы.
Проблема пролапса тазовых внутренних половых 1. 
органов, сопутствующие ему урогенитальные за-
болевания, сексуальная дисфункция и другие рас-
стройства, возникающие у женщин в возрасте после 
50-лет и получившие свое дальнейшее развитие в 
менопаузе и постменопаузе остаётся окончательно 
неизученной.
Урогенитальное старение и ЖСД в менопаузе пред-2. 
ставляет собой симптомокомплекс вторичных 
осложнений, связанных с развитием атрофических 
и диспластических (дистрофических) процессов 
в эстрогензависимых тканях и структурах нижней 
трети мочеполового тракта: мочевом пузыре, уре-
тре, влагалище, связочном аппарате половых орга-
нов малого таза и мышцах тазового дна.
При пролапсе гениталий сопутствующие наруше-3. 
ния мочевыделительной системы наблюдаются у 

83% женщин. В случаях длительности менопаузы 
более 10 лет возрастает количество более тяжелых 
клинических проявлений урогенитальных и сексу-
альных расстройств: атрофический вагинит, интер-
стициальный цистит, цистоуретрит, гиперактивный 
мочевой пузырь, сенильный вагинит (кольпит), дис-
пареуния, нарушения микроциноза влагалища и 
другие расстройства в урогенитальной сфере у 73% 
женщин.
Половым гормонам, наряду с акушерско-4. 
гинекологическими причинами, в частности дефи-
циту эстрогенов в поддержание тонуса и трофики 
мышц тазового дна, нарушение основных функций, 
мочевого пузыря придается первоначальное и важ-
ное значение.
Важным условием осуществления успешной вос-5. 
становительной реабилитации женщин придается 
современной хирургической коррекции пролапса 
гениталий, устранению урологических расстройств, 
женской сексуальной дисфункции, изменению об-
раза жизни. Повышение их физической активности, 
использование современных методов физической, 
физиотерапевтической и психологической реабили-
тации в условиях санаторно-курортного лечения.
Дальнейшие исследования предполагаются про-

водить в изучении отдаленных последствий лечения 
данной патологии у женщин.
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Оптимизация специальной физической подготовки в 
художественной гимнастике спортсменок  10-11 лет

Муллагильдина А.Я., Дейнеко А.Х., Беленькая И.Г.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Предложена оптимизация специаль-
ной физической подготовки гимнасток 
на основе применения индивидуаль-
ных программ коррекции физической 
подготовленности. Исследованы осо-
бенности физической подготовлен-
ности гимнасток 10-11 лет: получены 
средние и индивидуальные параметры 
уровня подготовленности, проведен 
корреляционный анализ, составлены 
программы по физической подготовке 
на предварительном этапе тренировок. 
Результаты повторного тестирования 
подтвердили рациональность приме-
ненной методики  коррекции физиче-
ской подготовленности гимнасток. 

Мулагільдіна А.Я., Дейнеко А.Х., Бі-
ленькая І.Г.  Оптимізація спеціаль-
ної фізичної підготовки в художній 
гімнастиці спортсменок 10-11 років. 
Запропонована оптимізація спеціаль-
ної фізичної підготовки гімнасток на 
підставі застосування індивідуальних 
програм з корекції фізичної підготовле-
ності. Досліджено особливості фізичної 
підготовленості гімнасток 10-11 років: 
отримано середні й індивідуальні пара-
метри рівня підготовленості, проведено 
кореляційний аналіз, укладено програ-
ми з фізичної підготовки попереднього 
етапу тренувань. Результати повторно-
го тестування підтвердили доцільність 
застосування методики щодо корекції 
фізичної підготовленості гімнасток. 

Mullagildina A.Y., Deyneko A.H., Belen-
kaya I.G.  Optimization of the special 
physical preparation of gymnasts 
10-11 years old in the gymnastics. The 
article presents the optimization of the 
special physical preparation of gymnasts 
10-11 years old, wich based on the ap-
plication of the individual correction pro-
grams of physical preparedness. The 
author researched features of physical 
preparedness of gymnasts 10-11 years 
old: the middle and individual parameters 
of  preparedness level have presented, a 
cross-correlation analysis has conducted, 
the programs by physical preparation in 
the preliminary stage of trainings has pre-
pared. The results of the repeated testing 
confi rmed an expedience of the applied 
method for correction physical prepared-
ness of gymnasts. 

Ключевые слова:
гимнастика, коррекция, подготовлен-
ность, индивидуализация.

гімнастика, корекція, підготовле-
ність, індивідуалізація.

gymnastics, correction, preparedness, 
individualization.

Введение.1

Техническая подготовка в художественной гимна-
стике  заключается в освоении возможно большего ар-
сенала двигательных действий, которые характеризу-
ются сложным сочетанием и координацией движений 
отдельных звеньев тела с манипуляцией различными 
предметами, выполняемых на фоне музыкального со-
провождения. Прогрессирующее усложнение сорев-
новательных программ художественной гимнастики 
предъявляет высокие требования к уровню проявле-
ния специальных физических качеств, необходимых 
для успешного освоения и качественного выполнения 
упражнений с предметами. Гармоническое развитие 
гимнасток, красота двигательных действий, эстетич-
ность и даже атлетичность предполагают высокий 
уровень развития специальных физических качеств 
[2, 4, 8] . 

Специальной физической подготовке в художе-
ственной гимнастике посвящено значительное коли-
чество работ, предлагаются комплексы упражнений 
на развитие отдельных физических качеств, которые 
рекомендуются в зависимости от этапов многолет-
него тренировочного процесса, годичного цикла тре-
нировок. К данным комплексам прилагается средняя 
дозировка, некоторые упражнения рекомендуются к 
выполнению в зависимости от индивидуальной под-
готовленности гимнасток [3, 8]. 

В возрасте 10-11 лет гимнасткам необходимо 
усвоить большое количество сложных элементов с 
предметами, работе с которыми выделяется преиму-
щественное количество тренировочного времени. На 
данном этапе подготовки возникает необходимость в 
интенсификации тренировочного процесса, в индиви-
дуальном подходе в развитии специальных физиче-
ских качеств гимнасток [9].  
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оптимизировать специальную 

физическую подготовку юных гимнасток на основе 
применения индивидуальных программ коррекции 
физической подготовленности. 

Задачи исследования. 
Изучить особенности специальной физической 1. 
подготовки гимнасток 10 - 11 лет в художественной 
гимнастике.
Обосновать применение индивидуальных программ 2. 
коррекции физической подготовленности в художе-
ственной гимнастике. 
Результаты исследований. 
Для оценки физической подготовленности  в на-

чале учебно-тренировочного года, сентябре 2008 года 
были протестированы 12 гимнасток в возрасте 10-11 
лет (все спортсменки имели второй взрослый раз-
ряд). 

Для определения силы мышц спины подсчитыва-
лось время сохранения вертикального положения ту-
ловища из положения лежа на животе, для выявления 
силы мышц плечевого пояса -  количество сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа, для определения силы 
кисти применялась динамометрия.  Спортсменки вы-
полняли прыжок с места в длину и в высоту для выяв-
ления уровня скоростно - силовых способностей. Для 
определения скоростных способностей выполнялся 
бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 
5 секунд. Силовая выносливость мышц ног подсчиты-
валась количеством приседаний за 30 секунд, силовая 
выносливость мышц брюшного пресса - количеством 
подъемов туловища из положения лежа за одну мину-
ту [2, 6].

 Гибкость в тазобедренных суставах определя-
лась по всем видам шпагатов (продольному на правую 
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и левую ногу, поперечному). Для выявления гибкости 
в плечевых суставах гимнастки выполняли выкрут 
гимнастической палки, измерялось расстояние между 
кистями рук. Для определения гибкости в голеностоп-
ном суставе спортсменки из положения седа (носки 
на себя) разводили стопы в стороны, измерялся угол 
между полом и стопой. Гибкость позвоночника опре-
делялась наклоном вперед из положения сидя [9]. 

Для оценки функции равновесия выполнялось два 
теста: 1) сохранение равновесия на одной ноге, другая 
согнутая отведена в сторону, (носок ведущей ноги у 
колена опорной), глаза закрыты, подсчитывалось вре-
мя сохранения позы;   2) три кувырка вперед,  равно-
весие на одной, другую согнуть вперед (носок веду-
щей ноги у колена опорной) подсчитывалось время 
сохранения позы [2].

Для определения координации выполнялись 2 
теста: 1) балансирование обруча на ладони, подсчи-
тывалось время удержания обруча; 2) сочетание дви-
жений рук и ног, где подсчитывались ошибки при вы-
полнении [2, 9].

Уровень общей выносливости определялся вос-
становлением ЧСС до исходного, при выполнении 
прыжков через скакалку в течение 1 минуты [6]. 

Также у спортсменок измерялись антропометри-
ческие данные: длина тела, масса тела и записывал-
ся возраст. Результаты тестирования показаны в та-
блице 1.

По результатам тестирования можно сделать вы-
воды, что исследуемая группа гимнасток примерно 
одного возраста 10 - 11 лет (V=5%), однородна по 
антропометрическим показателям: длина 139 ± 2,9см 
(V=5%) и масса тела 28,8 ± 1,3кг (V=11%).

По силе спортсменки значительно отличаются 
друг от друга: по времени сохранения вертикального 
положения туловища из положения лежа на животе 
от 0 до 174с; по количеству выжатых килограммов на 
динамометре правой от 12 до 20кг и левой рукой от 9 
до 18кг. Среднее значение силовых параметров иссле-
дуемой группы гимнасток соответствует нормативам, 
указанным в программе по художественной гимнасти-
ке для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ, где удержание 
спины - от 62 до 70с и сила кисти от 12 до 16кг [9].

Наилучшие результаты в силе гимнастки показа-
ли в сгибании, разгибании рук в упоре лежа - 35,8 
± 3,75 раз (макс.-50раз, V=26%). Среднестатистиче-
ский показатель группы значительно превышает не 
только программу для ДЮСШ, где норма составляет 

Таблица 1. 
Результаты тестирования СФП гимнасток

Контролируемые параметры Среднее Стандартн. от-
клонение

Коэфф. ва-
риации,%

Станд. 
ошибка

1.Возраст, лет 10,7 0,52 5 0,21
2.Длина тела, см 139,0 7,10 5 2,90
3.Масса тела, кг 28,8 3,17 11 1,30
4.Прыжок в длину, см 145,0 22,75 16 9,29
5.Наклон туловища из положения сидя, см 22,8 2,99 13 1,22
6.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во 35,8 9,17 26 3,75
7.Подъем туловища из положения лежа за 1 мину-
ту, кол-во 35,8 1,83 5 0,75

8.Приседания за 30 секунд, кол-во 26,3 1,21 5 0,49
9.Кистевая динамометрия, правой, кг 14,7 3,20 22 1,31
10.Кистевая динамометрия, левой, кг 13,0 3,03 23 1,24
11.Удержание спины, с 65,7 61,25 93 25,00
12.Сохранение равновесия, с 32,3 17,25 53 7,04
13.3 кувырка вперед, равновесие на носке, с 14,0 1,79 45 0,73
14.Шпагаты правый, баллы 10,0 0,08 1 0,03
15.Шпагаты левый, баллы 9,4 0,23 2 0,10
16.Шпагаты поперечный, баллы 9,5 0,47 5 0,19
17.Выворотность стопы, градусы 5,0 4,47 89 1,83
18.Перевод гимнастической палки, см 7,7 2,23 24 0,91
19.Прыжки с двойным вращением скакалки за 30 
секунд, кол-во 33,0 7,56 23 3,09

20.Бег на месте за 5 секунд, кол-во 20,2 2,48 12 1,01
21.Балансирование обруча, с 15,7 21,22 135 8,66
22.Сочетание движений рук и ног, баллы 8,7 1,03 12 0,42
23.Прыжок в высоту, см 30,4 1,96 6 0,80
24. ЧСС в покое, уд/мин 89,0 8,83 10 3,61
25.ЧСС после прыжков через скакалку за одну 
минуту, уд/мин 141,0 14,57 10 5,95

26.ЧСС после 5 минут отдыха, уд/мин 92,0 4,90 5 2,00
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от 18 до 23раз, но и школьную, где норма - от 12 до 
15раз [6].

Скоростно-силовые способности гимнасток соот-
ветствуют среднему уровню нормативов для ДЮСШ 
по художественной гимнастике. Средние значения 
прыжка в длину с места - 145 ± 9,29см (макс.-180см, 
V=16%), прыжка в высоту - 30,4±0,8см (макс.-32,9см, 
V=6%). Исключение составили прыжки с двойным 
вращением скакалки, где средние значение – 33 ± 3,09 
раз, такой результат не является высоким для художе-
ственной гимнастики [2, 5].  

Скоростные способности гимнасток находятся на 
высоком уровне, это подтверждает тест-бег на месте с 
высоким подниманием бедра в течение 5 секунд, где 
средний показатель составляет 20,2 ± 1,01 раз, V=12% 
[6]. 

Спортсменки показали хорошие и стабильные ре-
зультаты при выполнении тестов на силовую выносли-
вость: приседания и подъемы туловища из положения 
лежа. Средние показатели составляют 26,3±0,49раз с 
коэффициентом вариации 5% и 35,8 ± 0,75раз с коэф-
фициентом вариации 5% соответственно [2, 6].

Высокий уровень развития гибкости в тазобедрен-
ных суставах у исследуемых гимнасток составил в 
шпагатах с провисанием, высотой 45см: правый – 10 ± 
0,03 балла; левый - 9,4 ± 0,1 балла; поперечный - 9,5 ± 
0,19 балла с коэффициентом вариации от 1% до 5 % и 
при возможно максимальной оценки в 10 баллов. Это 
свидетельствует о том, что у девочек очень хорошо 
развита подвижность в тазобедренных суставах [9].

Результаты развития гибкости в плечевых (пере-
вод палки) и голеностопных (выворотность стопы) 
суставах гимнастки показали низкие. Средние показа-
тели составили: 7,2 ± 0,91 балл и 5 ± 1,83 градуса. Это 
указывает на то, что с данной группой спортсменок 
необходимо уделять особое внимание на упражнения, 
развивающие гибкость в этих суставах [2].

Однако исследуемая группа показала достаточ-
но высокий результат по нормативам для ДЮСШ, а 
также школьной программе, при выполнении накло-
на туловища вперед из положения сидя, среднестати-
стический показатель составил: X  =22,8см; Sx=1,22; 
V=13% [2, 6]. 

Нестабильные результаты гимнастки показали при 
выполнении упражнений на равновесие. Был выявлен 
средний показатель первого теста (сохранение равно-
весия), он находится в среднем диапазоне для данной 
категории тестированных 32,3 ± 7,04с, а второго (3 
кувырка вперед, равновесие) в низком – 14 ± 0,73 c по 
отношению к 15-54 с [2]. 

Противоречивые результаты гимнастки показали 
в выполнении заданий на координацию, так средне-
статистический показатель выполнения первого за-
дания сочетание движений рук и ног:  X  =8,7 балла; 
Sx=0,42; V=12%; во втором задании: балансирование 
обруча, где  X  =15,7с; Sx=8,66, что не является высо-
ким результатом в художественной гимнастике [2, 6].

Исследуемая группа гимнасток показала хорошие 
результаты при выполнении задания на выносливость: 
прыжки через скакалку в течение 1 минуты, где ЧСС 
после нагрузки через 5 минут после отдыха составила: 

92 ± 2 уд/мин, V=5%. Это свидетельствует о том, что 
у всех гимнасток хорошая восстанавливаемость после 
специальной работы и, что на данном этапе трениро-
вок в этой группе можно увеличить нагрузку [6].  

По результатам тестирования были сделаны выво-
ды по специальной физической подготовке гимнасток 
исследуемой группы, которые касались как низких 
средних значений в группе, так и индивидуальных 
[1]. 

Было выявлено, что у всей группы без исключе-
ния отстающим звеном является скоростно-силовая 
способность, то есть прыгучесть. Это выражено в 
прыжках с двойным вращением скакалки в течение 
30 секунд. По норме за 30 секунд нужно сделать 60 
прыжков, а у девочек показатель колеблется в диапа-
зоне от 26 до 43 раз. Также низкие результаты спор-
тсменки показали в гибкости плечевых и голеностоп-
ных суставах [2]. 

Нестабильные результаты в тестах на сохранения 
равновесия указывают на недостаточную ориентации 
в пространстве и чувстве позы, так необходимой для 
выполнения определенной группы элементов в худо-
жественной гимнастике, как повороты и равновесия. 
Безусловно, требует особого внимания результат те-
ста на координацию, балансирование обруча, в ко-
тором спортсменки показали очень противоречивые 
результаты.

Были проанализированы индивидуальные пока-
затели гимнасток,  выявилось, что у каждой гимна-
стики имеются отстающие физические качества. Как 
правило в двух – четырех тестах юные спортсменки 
показали результаты ниже средних в группе. Были со-
ставлены индивидуальные планы – программы по фи-
зической подготовке для каждой спортсменки [4]. 

Физическая подготовка осуществлялось с учетом 
задач предварительного этапа годичного цикла трени-
ровок, Однозначно, при планировании специальной 
физической подготовки учитывалось гармоничное 
развитие девочек 10-11 лет [1, 3]. 

В целях интенсификации процесса физической 
подготовки гимнасток, определения механизмов по-
ложительного переноса и сопряженного воздействия с 
помощью корреляционного анализа были определены 
взаимозависимости развития специальных физиче-
ских качеств в художественной гимнастике [1, 4, 7].

Тесная корреляционная зависимость между пока-
зателями силы мышц спины и гибкостью в плечевых 
суставах (r=0,88) свидетельствует о наличии в художе-
ственной гимнастике множества движений с большой 
амплитудой и возможности большего прогиба в спине 
за счет движений в плечевых суставах. Тесная кор-
реляционная связь между показателями силы мышц 
спины и наклоном из положения седа (r=0,75) с уче-
том высоких показателей (от 18 до 26 см) свидетель-
ствует о выполнении всеми гимнастками «складки» 
с полным касанием туловища и ног. Потенциал про-
явления активной гибкости существует в показателях 
силы.  Синхронное развитие силы и гибкости будет 
способствовать оптимизации физической подготовки 
гимнасток.

Были определены тесные корреляционные связи в 
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результатах тестов на силу и скоростно-силовых ка-
честв, так результат прыжка в высоту имеет тесную 
корреляционную связь с показателем силы мышц 
брюшного пресса (г=0,86), что указывает на обя-
зательное присутствие упражнений на силу мышц 
брюшного пресса для улучшения прыжковой подго-
товки и на необходимость дальнейшего гармоничного 
развития всех мышечных групп гимнасток [5].

Показатель гибкости голеностопного сустава ока-
зался наиболее информативным, он тесно коррелирует 
с гибкостью в тазобедренном суставе, с показателями 
силы, выносливости и функцией равновесия. Резуль-
таты по данному тесту имеют большой коэффициент 
вариации, указывающий на необходимость индивиду-
ального подхода тренировок в данном направлении.  

По результатам тестирования, выявленных взаи-
мосвязей в физической подготовке спортсменок 
были составлены комплексы упражнений по общей 
и специальной физической подготовке для коррекции 
физической подготовленности исследуемой группы 
спортсменок.

Комплексы    по    физической подготовке  при-
менялись в течение трех месяцев тренировок в зави-
симости от задач текущего этапа и индивидуального 
уровня подготовленности спортсменок. В конце ноя-
бря 2008 года со спортсменками было проведено по-
вторное тестирование. 

За три месяца тренировок большинство сред-
них показателей в группе улучшились. По силе и 
скоростно-силовым качествам произошли изменения 
от 3 до 9 %.  К сожалению сохранилась большая не-
однородность группы по вертикальному удержанию 
спины из положения лежа на животе (V= 71%). Одна-
ко, спортсменки, имеющие самый низкий результат в 
начале учебного года, смогли его улучшить на 10-15 
секунд, остальные смогли удержать  спину на 3 секун-
ды дольше. Гимнастка, показавшая лучший результат 
в данном специальном исходном положении в начале 
учебного года, 174 секунды, смогла удержать его на 
прежнем уровне.  

Показатель гибкости стопы в группе в среднем 
улучшился на 35%, у некоторых гимнасток угол между 
разведенными стопами и полом изначально равнялся 
0º, улучшение произошли именно у тех спортсменок, 
с которыми велась индивидуальная работа на разви-
тие данного качества. Произошли статистически до-
стоверные изменения по критерию Ван дер Вардена: 
zгр=I6…16I, z (-) =5, следовательно применяемая ин-
дивидуальная методика коррекции гибкости стопы 
оправдала себя. Гибкость по остальным менее про-
блематичным показателям в среднем улучшилась от 
0,3%  до 9%. 

Особое внимание было уделено тренировочным 
заданиям по увеличению времени балансирования об-
руча, критерий Ван дер Вардена подтвердил правиль-
ность избранной методики тренировки, однако, в груп-
пе по прежнему остается большой разрыв результатов 
(V=75 %), не смотря на то, что у одной спортсменки 
время ухудшилось от 57 с до 49 с., что также указывает 
на упущение в индивидуальной программе по специ-
альной физической подготовке данной гимнастки.  

В экспериментальной группе спортсменок было 
уделено особое внимание на улучшение функции 
равновесия в статической позе и после динамиче-
ских упражнений с раздражением вестибулярного 
анализатора, по соответствующим тестам произошли 
улучшения на 9 и 20 % соответственно,  результаты, 
полученные при повторном тестировании: 35 с и 20 
соответствуют среднему диапазону требований в ху-
дожественной гимнастике. 

По общей выносливости и скоростным способ-
ностям спортсменки в первом тестировании показали 
хорошие, стабильные результаты. В этом направлении 
работа велась традиционными методами с ориентаци-
ей на улучшение результата. Безусловно, уровень вы-
носливости спортсменок повысился на предваритель-
ном этапе тренировок. В дальнейшем специальная 
выносливость будет определяться восстановлением 
ЧСС после соревновательного упражнения.

Особую озабоченность в начале учебного года вы-
звал низкий результат теста на прыгучесть, работе на 
улучшение данного качества было уделено присталь-
ное внимание, была составлена программа коррекции 
прыгучести гимнасток. Результаты повторного тести-
рования подтвердили эффективность примененной 
методики: критерий Стьюдента 2,17,  tгр - 2,07, Р<0,05. 
В результате применения программы коррекции фи-
зической подготовленности в художественной гимна-
стике у спортсменок в развитии прыгучести произош-
ли статистические достоверные изменения. 

Выводы. 
1. По результатам первоначального тестирования 

было выявлено, что средние значения силовых пара-
метров исследуемой группы гимнасток соответствуют 
нормативам физической подготовленности в художе-
ственной гимнастике, диапазону «средние» резуль-
таты. Спортсменки существенно отличаются друг от 
друга по силе мышц спины (V-93%). Хорошо развита 
сила плечевого пояса, средний показатель в группе 
сгибаний, разгибаний рук в упоре лежа - 35,8±3,75 раз, 
что значительно превышает требования для ДЮСШ и 
общеобразовательной школы, где норма - от 12 до 15 
раз. Скоростно-силовые способности гимнасток соот-
ветствуют среднему уровню нормативов   для   ДЮСШ   
по   художественной   гимнастике.   Исключение
составили прыжки с двойным вращением скакал-
ки, где среднее значение -33±3,09 раз, при норме 60 
прыжков. 

Скоростные способности гимнасток находятся 
на высоком уровне. У спортсменок хорошо развита 
гибкость тазобедренного сустава, однако проявились 
проблемы с гибкостью в плечевых и голеностопных 
суставах. Также были выявлены проблемы в функции 
равновесия и противоречия в уровне координацион-
ных способностей. Спортсменки показали хорошие 
и стабильные результаты при выполнении тестов на 
выносливость.

У каждой гимнастики были выявлены отстающие 
физические качества, в двух – четырех тестах юные 
спортсменки показали результаты ниже средних в 
группе.

2.  Были выявлены тесные корреляционные за-
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висимости между  показателями силы мышц спины 
и гибкостью в плечевых суставах (r=0,88), и накло-
ном из положения седа (r=0,75). Данные зависимости 
обусловили направленность специальной физической 
подготовки на развитие активной гибкости. На важ-
ность гармонического развития всех мышечных групп 
гимнасток  указали тесные корреляционные связи в 
результатах тестов на силу и скоростно-силовые каче-
ства (r>0,7). Тесная корреляционная связь силы мышц 
брюшного пресса с прыжком в высоту (г=0,86) указа-
ла на необходимость комплексного подхода в методи-
ки развития прыгучести.

Наибольшее количество тесных корреляционных 
связей пришлось  на показатель гибкости в голено-
стопном суставе. Результаты по данному тесту имеют 
большой коэффициент вариации, указывающий на не-
обходимость индивидуального подхода тренировок в 
данном направлении.  

3. За три месяца тренировок большинство сред-
них показателей в группе улучшились. По силе и 
скоростно-силовым качествам произошли изменения 
от 3 до 9 %.  Сохранилась большая неоднородность 
группы по силе мышц спины (V=71%). Произошли 
статистически достоверные изменения гибкости сто-
пы, критерий Ван дер Вардена: zгр=I6…16I, z (-) =5, 
применяемая индивидуальная методика коррекции 
гибкости стопы оправдала себя. Гибкость по осталь-
ным менее проблематичным показателям в среднем 
улучшилась от 0,3%  до 9%. 

Подтвердилась правильность избранной методики 
тренировки на координационные способности, балан-
сирование обруча  (z (-) = 1). Результаты, полученные 
при повторном тестировании функции равновесия 
улучшились и стали соответствовать среднему диапа-
зону требований в художественной гимнастике. 

В результате применения программы коррекции 
физической подготовленности у спортсменок в разви-
тии прыгучести произошли статистические достовер-
ные изменения (t-2,17;  tгр - 2,07, Р<0,05). 

В дальнейшем авторами статьи планируется про-
вести исследование по специальной физической под-
готовке в художественной гимнастике на более дли-
тельных этапах тренировки.
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Організація навчання та підвищення кваліфікації 
тренерів з футболу в Італії

Оксана Нагорняк
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуті організаційні особливос-
ті навчання та підвищення квалі-
фікації тренерів з футболу в Італії. 
Виявленні перспективні шляхи та 
можливості використання отри-
маних даних у вітчизняній системі 
освіти тренерів. Освіта тренерів 
футболу в Італії регламентується 
нормативними документами на 
внутрішньодержавному та міжна-
родному рівнях. Модель професій-
ної освіти тренерів містить: безпе-
рервність процесу навчання; пряму 
залежності професійних сходинок і 
підвищенням кваліфікації; різнома-
нітне застосування активних форм 
занять; наявність кваліфікованих 
кадрів.

Нагорняк Оксана. Организация обуче-
ния и повышения квалификации трене-
ров по футболу в Италии. Рассмотрены 
организационные особенности обучения 
и повышение квалификации тренеров по 
футболу в Италии. Выявлены перспектив-
ные пути и возможности использования по-
лученных данных в отечественной систе-
ме образования тренеров. Образование 
тренеров по футболу в Италии регламен-
тируется нормативными документами на 
внутригосударственном и международном 
уровнях. Модель профессионального об-
разования тренеров содержит: непрерыв-
ность процесса обучения; прямую зави-
симости профессиональных ступенек и 
повышением квалификации; разнообраз-
ное применение активных форм занятий; 
наличие квалифицированных кадров.

Nagorniak Oksana. Organization of tu-
toring and advanced training of train-
ers on football in Italy. Organizational 
features of tutoring and advanced train-
ing of trainers on football in Italy are con-
strued. Perspectiv ways and possibilities 
of use of the received datas to a domestic 
education system of trainers are revealed. 
Education of trainers on football in Italy 
is regulated by normative documents at 
interstate and international levels. The 
model of vocational training of trainers 
contains: a continuity of process of tu-
toring; direct dependences professional 
a level and advanced training; diverse 
application of active forms of exercises; 
availability of qualifi ed personnel.

Ключові слова:
освіта, навчання, тренери, ква-
ліфікація, програми, федерація, 
футбол.
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Вступ.1

В останні роки післядипломна освіта тренерських 
кадрів України зазнала істотних змін, оновлення та 
вдосконалення в руслі розвитку суспільства в ціло-
му. Створення багатоступеневої освіти передбачає 
розв’язання проблем, пов’язаних з приведенням сис-
теми навчання та підвищення кваліфікації тренерів до 
відповідного рівня розвинутих країн Європи та всього 
світу (Девіс А., 1999; Стадніков В., 1999; Перковски 
К., 2001; Лосін Б. 2002; Шиян О., Турчик І., 2002 та 
ін.). 

В умовах інтеграції України в Європу своєї акту-
альності набула проблема підготовки тренера нової 
генерації, тренера-професіонала, здатного завдяки 
системі підвищення кваліфікації постійно вдоскона-
люватись [1, 8, 13].

У контексті цих завдань, досвід функціонування 
системи навчання та підвищення кваліфікації трене-
рів з футболу в індустріально розвинутих країнах є 
корисним для конкретизації та вдосконалення змісту 
освіти тренерів в Україні. 

Італія, поряд з Англією, Німеччиною та іншими 
країнами володіє добре налагодженою та високое-
фективною системою освіти тренерів з футболу [12]. 
Тому, аналіз досвіду процесу навчання та підвищен-
ня кваліфікації фахівців футболу Італії допоможе не 
тільки оцінити ті зміни, які відбуваються в Європі, а й 
піднести вітчизняну систему професійної освіти тре-
нерів до світових вимог (стандартів).

Аналіз останніх наукових досліджень та публіка-
цій показав, що в друкованих працях висвітлені осо-
бливості закордонного досвіду безперервної освіти 
(Стювор Д., 1989); підготовки фахівців з ФКіС (Змє-
єв С. І. і ін., 1989); підвищення кваліфікації вчителів 
(Исаева Е. В., 1990; Гаргай В. Б., 1992; Базуріна В. 
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М., 2001); навчання фахівців з фітнесу (Левицький 
В., 2004), концептуальні основи післядипломної осві-
ти фізкультурних кадрів (Лисенко І. С., 2000), деякі 
аспекти освіти тренерів (Гуськов С. И., Платонов В. 
Н., Линець М. М., Юшко Б. Н., 2000). Наукові дослі-
дження в основному стосуються неперервної освіти 
фахівців фізичного виховання. 

Водночас суттєво бракує наукових видань, які б 
пропагували систему організації, зміст навчання та 
підвищення кваліфікації тренерів з футболу в інших 
країнах світу. Це є однією з причин сповільнення ви-
ходу вітчизняного футболу на Європейський рівень та 
підтверджує актуальність нашого дослідження.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – узагальнити існуючий до-

свід організації навчання та підвищення кваліфікації 
тренерів з футболу в Італії та знайти можливості для 
застосування отриманих даних у вітчизняній системі 
професійної освіти тренерів.

У процесі дослідження були використані такі ме-
тоди: аналіз літературних джерел, матеріалів інформа-
ційної системи «Інтернет», законодавчих і програмно-
нормативних документів, які регламентують процес 
навчання та підвищення кваліфікації тренерів з фут-
болу в інших країнах;

Результати дослідження та їх обговорення. 
Традиційно високих досягнень, як на клубному 

рівні, так і на рівні національних збірних досягають 
футболісти Італії, Англії, Німеччини, Голландії та ін. 
Раціональна система підготовки футболістів на всіх 
рівнях, в основі якої функціонує чітка система освіти 
та ліцензування тренерів, забезпечує високий рівень 
футболу в цих країнах [9]. 

Основне забезпечення процесу навчання та підви-
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щення кваліфікації тренерів здійснюється під егідою 
національної федерації з футболу [12]. В структурі 
федерації футболу Італії створено технічний відділ 
(Centro Tecniso Della FIGC), основним завданням яко-
го є відстеження тенденцій розвитку сучасного футбо-
лу, аналіз і систематизація отриманої інформації, а та-
кож організація та проведення навчання фахівців з 
футболу. Технічний відділ надає різноманітні освітні 
послуги, зокрема, навчальні курси: для тренерів з 
футболу (тренерів з фізичної, технічної, тактичної 
підготовки в професійних, аматорських та дитячо-
юнацьких командах), вчителів шкіл з основ викла-
дання футболу, тренерів-викладачів, масажистів, 
лікарів, психологів, менеджерів футбольних команд 
та інших фахівців футбольної індустрії. Окрім того, 
простежується строга ієрархія професій, яка визна-
чається здобутим освітнім рівнем фахівців з фут-
болу та, в свою чергу, стимулює тренерів постійно 
приділяти увагу підвищенню своєї кваліфікації. В 
цілому ж система навчання та підвищення кваліфі-
кації фахівців з футболу в Італії спрямована на фор-
мування мотивації до самовдосконалення, збагачен-
ня елементів індивідуальної культури і, звичайно, на 
підтримання і підвищення їх професійного рівня [1, 
2, 7].

Діяльність федерації футболу Італії щодо навчан-
ня та підвищення кваліфікації футбольних фахівців 
визнана на міжнародному рівні. Так, національні 
федерації з футболу Данії, Голландії, Німеччини, Іс-
панії, Італії та Франції в 1998 році, разом з технічним 
комітетом Союзу європейських футбольних асоціа-
цій (УЄФА) підписали Конвенцію УЄФА «Про вза-
ємне визнання тренерських кваліфікацій». Це між-
народний нормативний документ, який регламентує 
освіту тренерів з футболу всіх країн-членів Союзу 
європейських футбольних асоціацій. Головна мета 
Конвенції – захист тренерської діяльності та надання 
можливості вільного переходу на роботу спеціалістів 
в будь-яку країну Європи відповідно до законодавства 
Європейського Союзу [11]. Слід відмітити, що УЄФА, 
також, сприяє обміну досвідом між федераціями щодо 
навчання тренерів [12]. 

Станом на початок 2009 року до Конвенції при-
єднались всі (53) країни-члени асоціацій УЄФА (38 
федерацій підписали документ на всіх трьох рівнях, 
12 – на рівнях А і В, а ще 3 – на рівні В). Найкращі по-
казники щодо навчання тренерів досягнули провідні 
країни Європейського Союзу: Італія, Англія, Німеччи-
на, Іспанія та ін. Останньою в 2008 році підтвердила 
свою участь, у рамках Конвенції, Футбольна асоціа-
ція Чорногорії. Прийняття Конвенції УЄФА, сприяло 
тому, що на сьогодні близько 160 тисяч тренерів на 
континенті мають дипломи та ліцензії, які відповіда-
ють стандартам УЄФА [13].  

Знаний фахівець УЄФА Єнди Роксбург сказав: 
“Освіта тренерів дуже важлива для УЄФА, оскільки 
поява висококласних тренерів є передумовою по-
яви висококласних футболістів. Виховання доброго 
тренерського потенціалу сприяє розвитку футболу. 
Тому всі країни з ентузіазмом відносяться до освіти 
тренерів” [13]. 

Національні федерації футболу, члени Конвенції 
УЄФА, мають право організовувати та проводити ди-
пломні курси для тренерів з футболу двох видів: 
довготермінові курси або навчання тривалість від • 
3 до 9 місяців (залежно від категорії), які закінчу-
ються врученням диплому європейського зразка та 
ліцензії відповідного кваліфікаційного рівня;
 короткотермінові тривалістю близько 3-4 днів – за-• 
свідчують підвищення кваліфікації.
Ліцензія дійсна протягом 4 років. Для продовження 

даної ліцензії необхідно пройти короткотермінові кур-
си підвищення кваліфікації. Тренери, які не пройшли 
освітні курси і не отримали відповідний диплом не 
допускаються до практичної роботи. При порушенні 
даного положення на футбольний клуб накладаються 
штрафні санкції, передбачені Регламентом відповід-
них змагань (чемпіонату, першості, кубку та ін.) [12].

Для прикладу, розглянемо процес навчання та під-
вищення кваліфікації тренерів в Італії. Основне забез-
печення навчального процесу фахівців футболу про-
ходить на базі Центру національних збірних Італії в 
Коверчіано (Coverchiano), де готують тренерів трьох 
категорій (Табл.1.). Центр має в своєму розпорядженні 
аудиторії, сучасну апаратуру, якісні футбольні поля 
і т.д., що є необхідним для проведення навчального 
процесу. 

Відмітимо, що слухачів на курси зараховують за 
рекомендаціями клубів, а  приватних осіб – тільки піс-
ля анкетного опитування і співбесіди.

Навчальні плани й програми навчання розробля-
ються відповідними комітетами федерації футболу з 
врахуванням рекомендацій УЄФА та особливостей 
контингенту тренерів, які проходять навчання [11, 
12]. 

Узагальнення літературних джерел та програмно-
нормативних документів, які регламентують профе-
сійну освіту тренерів з футболу в Італії, дозволили 
встановити, що схема процесу навчання є однаковою 
для різних кваліфікаційних рівнів дипломів. Наявні 
три етапи: теоретичний, практичний і екзаменацій-
ний. Проте, тривалість етапів та, відповідно, розпо-
діл годин за розділами навчальної програми, різні. 

Так, наприклад, для тренерів професійних команд, 
які навчаються за програмою «Про-диплом УЄФА» 
тривалість першого етапу навчання становить 3 міся-
ці. Заняття проводяться 5 днів на тиждень, по 7-9 го-
дин щоденно. Навчальний план розрахований на 789 
годин, з яких на теоретичні заняття виділено близько 
280 годин (основи техніки, технічна підготовка во-
ротаря, психологія, положення про змагання, статут 
федерації, основні положення хартії, положення про 
дисципліну (національну і інтернаціональну), органі-
заційна структура клубів, юриспруденція і профспіл-
кова справа, англійська мова, загальна культура) та ін. 
Наступна частина програми передбачає практичні за-
няття (близько 240 годин), які проводяться у вигляді 
конференцій, дискусій, семінарів, «круглих столів», 
перегляду відеозаписів навчально-тренувального про-
цесу і т.д. [9].

У програму курсів входить обов'язкове стажування 
в провідних футбольних клубах світу (бразильських, 
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аргентинських, німецьких і ін.), після якого кожен 
слухач зобов'язаний надати розширений звіт щодо 
тренувальної і організаційної роботи в клубі [9].

Число слухачів на освітніх курсах становить не 
більше 30 осіб, які проходять попередній відбір. Для 
тренерів, які мають стаж роботи в професійних клу-
бах не менше семи років, надаються пільги. 

Після трьох місяців загальнотеоретичного курсу 
слухачі складають іспит з вивченого теоретичного 
матеріалу. Тренери, які склали іспит продовжують 
навчання, а ті що не здали – відраховуються. Другим 
етапом навчання (триває 2,5 місяці) є поглиблене і 
спеціалізоване вивчення навчальних дисциплін. За 
результатами навчання експертна комісія розподіляє 
слухачів на дві групи (з урахуванням здібностей та за-
датків): одна – для роботи з професійними гравцями, 
а друга – для роботи з юнаками.

Тренерів аматорських команд (за програмою 
«А-диплому УЄФА») готують переважно з кращих 
гравців команд-аматорів на п'ятимісячних курсах. 
Після закінчення таких курсів кожен слухач прово-
дить залікове тренувальне заняття.

Тренерів другої категорії (навчання за програмою 
«В-диплому УЄФА») готують на центральних курсах 
(тривалість 3 місяці), тільки під час літньої перерви 
в чемпіонаті країни. Національна федерація футболу 
відбирає 25-30 слухачів. Їх навчають основам теорії 
і методики футболу, фізіології, психології, медицини, 
знайомлять із статутом національної федерації фут-
болу та ін. Після закінчення курсів випускник отри-
мує право працювати другим тренером професійних, 
а іноді і першим тренером напівпрофесійних команд 
[9].

Останнім часом в Італії почали функціонувати спе-
ціальні 9-місячні курси з підготовки менеджерів фут-
больних команд [9]. Вони викликали великий інтерес 
не тільки в Італії, але і в багатьох зарубіжних країнах, 
оскільки розраховані на тих, хто здатний приступити 
до роботи в спортивному клубі відразу після закінчен-
ня навчання. Тому серед численних кандидатів, при 
зарахуванні, перевагу мають ті, яких рекомендують 
футбольні клуби.

Важливою умовою успіху освіти тренерів з футбо-
лу Італії є наявність спеціально підготовлених кадрів, 

які забезпечують процес навчання та підвищення ква-
ліфікації. Серед них провідні фахівці футболу (вітчиз-
няні та закордонні), досвідчені тренери, а також ви-
кладачі, консультанти та методисти центрів освіти. Всі 
вони, перш ніж отримати право викладання, повинні 
подати всі необхідні навчально-методичні матеріали 
(тематичні програми, авторські розробки, конспекти 
занять, та ін.) та пройти контрольний відбір [12].

За свідченням багатьох авторів-дослідників [1, 5, 
9], у процесі навчання використовуються такі тради-
ційні форми роботи, як семінари, лекції, практичні 
заняття, перегляди кінофільмів, дискусії, а також ак-
тивні форми навчання –  «круглі столи», ділові та си-
туативні ігри, моделювання, показові заняття, відвід-
ування навчально-тренувальних занять в провідних 
командах Італії і їх подальше обговорення, візити в 
інші клуби для обміну досвідом та ін.  

Окрім того, система навчально-методичного забез-
печення освітнього процесу тренерів з футболу Італії 
передбачає широке виготовлення технічних засобів 
навчання (аудіо-, відео-, CD-, web-сайтів). Це, разом 
з випуском високоякісної методичної літератури 
(підручники, посібники, професійні журнали), 
дозволяє зробити процес навчання доступним.

Висновки. 
Освіта тренерів футболу в Італії 

регламентується нормативними документами на 
внутрішньодержавному та міжнародному рівнях, а 
також здійснюється під егідою Федерації футболу 
Італії.

Аналізуючи модель професійної освіти 
тренерів, слід звернути увагу на наступні аспекти: 
безперервність процесу навчання та встановлення 
прямої залежності між просуванням професійними та 
соціальними сходинками і підвищенням кваліфікації; 
особливості організації освітнього процесу та широке 
і різноманітне застосування активних форм занять 
в навчальному процесі; наявність кваліфікованих, 
спеціально підготовлених кадрів, які забезпечують 
процес навчання.

Практична цінність дослідження вбачається 
у його спрямованості на збагачення засобів, форм 
і методів професійного впливу на формування 
практичного фахового досвіду тренера з футболу; 

Таблиця 1
Відповідність категорії диплому змісту тренерської діяльності

Категорія диплому Спрямованість діяльності

UEFA Pro Diploma
(«Про-диплом 

УЄФА»)

диплом для тренерів професійних команд (збірних команд, команд вищої та першої 
ліги) з футболу

UEFA A Diploma
(«А-диплом 
УЄФА»)

диплом для тренерів ,   що  здійснюють  свою професійну діяльність з елітними 
юнацькими командами (дитячо-юнацькі, юніорські та молодіжні збірні до 21 
року)

UEFA B Diploma
(«В-диплом 
УЄФА»)

диплом для тренерів дитячо-юнацького футболу (до 16 років)
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активізації уваги до системи навчання і професійного 
виховання у взаємодії з навчальними закладами, 
футбольними клубами та федераціями з футболу; 
вивчення приоритетних чинників впливу на виховання 
тренера-професіонала і формування на їх основі 
ситуації опосереднення навчального процесу.

Перспективи подальших досліджень. Особливості 
та аспекти здобуття освіти тренерами футболу в 
зарубіжних країнах потребують подальшого вивчення, 
з метою творчого та практичного використання 
іноземного досвіду в Україні.
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Содержание тезауруса предметной области 
«Физическая культура»

Никитина А.А.
Российский государственный университет им. Иммануила Канта

Аннотации:
Физическая культура в вузах России 
представлена как учебная дисциплина 
и важнейший компонент целостного 
развития личности. Реализация ее важ-
нейших функций – образовательных и 
развивающих, наиболее полно прояв-
ляется в процессе физического воспи-
тания, направленного на формирова-
ние культуры личности. В повышении 
уровня физической культуры личности 
и ее образованности важная роль от-
водится тезаурусу учебной дисципли-
ны «физическая культура». В нем от-
ражена система научно-практических 
знаний, соответствующих требовани-
ям ГОСТа, устанавливающего мини-
мальные требования к содержанию и 
уровню подготовки студентов в данной 
среде.

Нікітіна А.А. Зміст тезауруса пред-
метної області  «Фізична культура 
». Фізична культура у вузах Росії пред-
ставлена як навчальна дисципліна та 
найважливіший компонент цілісного 
розвитку особистості. Реалізація най-
важливіших функцій - освітніх і розви-
ваючих, найбільші повно виявляться 
у процесі фізичного виховання, що 
спрямований на формування культури 
особистості. У підвищенні рівня фізич-
ної культурі особистості та освіченості 
важлива роль відводиться тезауру-
су навчальної дисципліни «Фізична 
культура». У ньому відбита система 
науково-практичних знань, як відпо-
відають вимогам Держстандарту, що 
встановлює мінімальні вимоги до зміс-
ту та рівню підготовки студентів у дано-
му середовищі. 

Nikitina A.A. The contents of the the-
saurus of a subject domain «Physical 
training». The physical training in high 
schools of Russia is presented as a sub-
ject matter and the major component of 
integrated developing of the personality. 
Realization of its major functions - edu-
cational and explicatings. They it is most 
full exhibited during physical training 
and making up of crop of the personal-
ity. In raise of a level of physical training 
of the personality the important role is 
challenged to the thesaurus of a subject 
matter “Physical training”. In a nem the 
system of scientifi c practical knowledge 
refl exs. They conform the requirements 
of state standard. The standard erects 
minimal requirements to the contents and 
a level of preparation of students in the 
given medium.

Ключевые слова:
тезаурус, образование, воспитание, 
знания, программа, учебник.

тезаурус, освіта, виховання, знання, 
програма, підручник.

thesaurus, education, knowledge, 
program, textbook.

Введение. 1

В соответствии с 7 статьей Закона РФ «Об обра-
зовании» физическая культура наряду с педагогикой, 
культурологией, философией и др. интегрирована в 
комплекс гуманитарного высшего образования. Тре-
бования государственного образовательного стандар-
та определяют стратегию формирования физической 
культуры, как части общей культуры и профессио-
нальной подготовки студентов в процессе целена-
правленного управления их духовно-телесным раз-
витием. Являясь составной частью общей культуры 
и профессиональной подготовки студента в течение 
всего периода обучения, физическая культура входит 
обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, формиро-
вание таких общечеловеческих ценностей, как здоро-
вье, физическое и психическое благополучие, физиче-
ское совершенство. 

Физическая культура рассматривается как суще-
ственный вид культуры общества, как средство вос-
питания всесторонне развитой личности. Физическая 
культура обеспечивает элементарное понимание за-
кономерностей развития и функционирования орга-
низма тела человека, способствует ломке старых и 
формированию новых привычек и стереотипов лю-
дей, соответствующих современному образу жизни, 
становится показателем культуры человека, отдельно-
го народа и общества в целом. Никогда за всю исто-
рию общества физическая культура не была столь не-
обходима для страны как в наши дни, когда массовая 
гипокинезия, ухудшая состояние здоровья молодежи, 
повышает потребность в движениях и вместе с тем 
ограничивает возможность их восприятия. Именно 
поэтому выяснение потенциальных возможностей 
физической культуры и ее средств как наиболее мощ-
© Никитина А.А., 2009

ных и используемых далеко не всегда с наибольшей 
результативностью стимуляторов здоровья приоб-
ретает сегодня исключительное значение и актуаль-
ность [8].

Работа выполнена по плану НИР Российского го-
сударственного университета им. Иммануила Канта.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы является анализ эволюционного 

пути развития и содержания тезауруса учебной дис-
циплины «Физическая культура».

Результаты исследования. 
Свои образовательные и развивающие функции 

физическая культура наиболее полно осуществляет в 
целенаправленном педагогическом процессе физиче-
ского воспитания. Она выступает одним из факторов 
социокультурного бытия, обеспечивающего биологи-
ческий потенциал жизнедеятельности, способ и меру 
реализации сущностных сил и способностей студен-
та.

Для оценки эффективности системы физического 
воспитания определена цель ее функционирования, с 
тем, чтобы затем соизмерить с ней реальные достиже-
ния. Целью физического воспитания студентов вузов 
является формирование физической культуры лично-
сти и способности направленного использования раз-
нообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 

Однако, в настоящее время, еще не достаточно вни-
мания уделяется преобразующей деятельности препо-
давателя по развитию творческого стиля мышления, 
духовно-ценностного познания физической культуры 
студентов, развитие их когнитивной сферы, что при-
водит к появлению противоречия – между уровнем и 
объемом социального опыта в сфере физкультурной 
деятельности, связанной с ее образованием, - и сте-
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пенью реализации потенциала физической культуры 
личности, что требует внесения соответствующих 
коррективов в образовательный процесс по физиче-
ской культуре в вузе.

В широком социальном смысле воспитание пред-
ставляет собой процесс передачи общественно исто-
рического опыта старшего поколения младшему, ре-
шает определенные воспитательно-оздоровительные 
задачи, т.е. содержания образования в виде знаний, 
способов деятельности (умений и навыков), опыта, 
творческой деятельности, опыта отношений лично-
сти, ее нравственных норм и ценностей. Воспитание 
характеризуется всеми признаками любого педагоги-
ческого процесса или реализуется путем самовоспи-
тания. Компонентом воспитания в широком смысле 
является образование – специально организованный 
процесс, включающий в себя, во-первых, преподава-
ние, т.е. планомерную и систематическую передачу 
содержания образования, формирование у обучаемых 
опыта познавательной и творческой деятельности, 
опыта отношений к действительности и самому себе, 
и, во-вторых, учение, т.е. усвоение этого опыта. Вос-
питание в широком педагогическом смысле – это про-
цесс целенаправленного формирования личности в 
условиях специально организованной воспитательной 
системы. В узком педагогическом значении воспита-
ние – это специальная деятельность, имеющая целью 
формирование определенных качеств, свойств и отно-
шений человека. Формирование заданных свойств и 
качеств личности, таким образом является целеобра-
зующим компонентом воспитания и происходит под 
влиянием каких-либо внешних управляющих сил. 

По отношению к понятию «воспитание» понятие 
«физическое воспитание» является видовым. 

Любому воспитанию присущ образовательный 
компонент, в области физического воспитания он за-
нимает значительное место. Так, результатом образо-
вания по завершении обучения в вузе в области физи-
ческой культуры уровень представления личностного 
тезауруса должен соответствовать усвоенному за пе-
риод обучения тезаурусу учебной дисциплины, со-
ставляющему запас активно используемых знаний, 
умений, опыта, а также должна быть достигнута 
устойчивая мотивация и потребность к здоровому и 
продуктивному стилю жизни, физическому самосо-
вершенствованию, преобразованию личного опыта, 
творческому использованию ее средств и методов, до-
стижению установленного уровня психофизической 
подготовленности. Освоение культурного наследия 
общества и его ценностей, творческое участие чело-
века во всех видах деятельности в сфере физической 
культуры представляется возможным при наличии 
определенного базового образовательного уровня.

К специфическим чертам содержания образова-
ния, которое трактуется как триединый, целостный 
процесс образования личности Т.А.Ильина относит 
- усвоение опыта, воспитание и развитие. Учитывая 
тот факт, что знания как предмет усвоения, имеют три 
взаимосвязанных стороны: теоретическую (факты, 
понятия, теоретические идеи), практическую (умения 
и навыки применения знаний в различных жизненных 

ситуациях) и мировоззренческо-нравственную (заклю-
ченные в знаниях мировоззренческие и нравственно-
эстетические идеи), обучение может стать важным 
средством воспитания, если в неразрывном единстве 
будет осуществляться обогащение личности научны-
ми знаниями, развитие ее интеллектуальных и творче-
ских способностей, а также формирование мировоз-
зрения и нравственно-эстетической культуры. 

Суть образования заключается в овладении вы-
работанными человеческой историей категориями 
мышления, с помощью которых человек «распредме-
чивает» надличностную реальность культурного бы-
тия, а также в освоении содержания знаний о природе, 
обществе, способах деятельности; освоении опыта 
творческой деятельности; овладении системой интел-
лектуальных и практических навыков и умений; овла-
дении опытом эмоционально-волевого отношения к 
миру, к другим людям [4].

Образованность студентов в сфере физической 
культуры обеспечивается освоением единого ком-
плекса определенной суммы систематизированных 
знаний, охватывающих философские, социальные, 
естественно-научные, психолого-педагогические, 
специальные и практические, методические вопро-
сы физической культуры, обеспечивающие возмож-
ность оперировать важнейшими понятиями, зако-
номерностями, причинно-следственными связями и 
зависимостями и т.д. для эффективного выполнения 
физкультурно-спортивной деятельности, самосозна-
ния, самосовершенствования, организации здорового 
образа жизни. Система образования, ориентирован-
ная на заучивание знаний и схоластическое их приме-
нение, приводит к тому, что человек, даже усвоивший 
знания в какой-либо области, не способен восприни-
мать новое, а поэтому необходимо при формировании 
физической культуры личности опираться на его лич-
ностный физкультурный тезаурус, воспитывать по-
знавательную активность, осваивать методы поиска и 
использования нужной информации, а также методы 
анализа выполняемых действий на основе осмыслен-
ного отношения к физкультурно-спортивной деятель-
ности. Знания могут оказаться невостребованными, 
если не будут подкреплены интеллектуальным вос-
питанием, которое рассматривается в виде процесса 
освоения содержания методики и организации фи-
зического воспитания. В единстве с практическими 
умениями и навыками интеллектуальный компонент 
составляет образовательное содержание физкультур-
ного воспитания и зависит от степени сформирован-
ности личностного физкультурного тезауруса.

Проектирование и конструирование содержания 
образования, в котором преобладает гуманитарная 
компонента, – насущное требование образовательной 
практики. С точки зрения педагогики физкультурное 
образование, которое представляет собой совокуп-
ность знаний и связанных с ними навыков и умений, 
необходимых для практической деятельности, соот-
ветствует содержанию образования в целом [1, 2].

Одним из важнейших компонентов содержания 
образования в области физической культуры являют-
ся знания, рассматриваемые, во-первых, в виде дидак-
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тически обоснованной системы факторов, понятий, 
принципов, которыми располагает теория физической 
культуры,- представленные тезаурусом учебной дис-
циплины; во-вторых, как достояние каждого человека, 
приобретаемое в процессе обучения и используемое в 
физкультурной деятельности для достижения личных 
целей и удовлетворения потребностей в этой сфере – 
присвоенный студентом тезаурус учебной дисципли-
ны, ставший его личностным тезаурусом. 

Расширение и переструктурирование физкуль-
турного тезауруса за счет освоения знаний в области 
физической культуры, на наш взгляд, позволит сту-
дентам составить целостное представление об этой 
области деятельности, оперировать специальными 
понятиями, осознать закономерности и механизмы 
двигательной деятельности, правильно использовать 
принципы и методы управления физкультурной ак-
тивностью, строить по своим интересам и потребно-
стям физкультурную деятельность и принимать в ней 
активное участие.

Содержание и направленность процесса обучения 
студентов базовым основам физкультурной деятель-
ности характеризуется:
формированием естественнонаучного мировоззре-• 
ния студента в области физической культуры;
расширением функциональных и адаптационных • 
возможностей организма с помощью физических 
упражнений в учебных, внеучебных самостоятель-
ных занятиях на основе приобретенных знаний в 
процессе физкультурного образования;
обучением умению использовать различные си-• 
стемы и виды физических упражнений, имеющих 
оздоровительную, реабилитационную, рекреаци-
онную, спортивную направленность в физическом 
самосовершенствовании;
развитием основных физических качеств на базе • 
общей и специальной физической подготовки;
развитием основных психических процессов и ин-• 
дивидуальных свойств личности, благодаря актив-
ному использованию физических упражнений и 
приобщению к различным видам физкультурной де-
ятельности, которая характеризуется направленным 
преобразованием «внутренней» природы индивида 
и реализует его потребности в активной творческой 
жизнедеятельности.
Основным системообразующим фактором в си-

стеме образования является цель. Формируясь в соот-
ветствии с требованиями общества, она представляет 
собой модель будущего результата и как закон опреде-
ляет способ и характер действия человека.

Целью образования в физическом воспитании не-
физкультурных вузов, по мнению А.В.Лотоненко и 
Е.А.Стеблецова, следует считать формирование у сту-
дентов системы специальных знаний, позволяющих 
оперировать общими понятиями, закономерностями, 
принципами, фактами, правилами теории и практи-
ки физической культуры. При этом важно научить 
студентов пользоваться приобретенными знаниями. 
Опасность превращения знаний в невостребованный 
багаж зарождается именно в студенческом возрасте, 
когда умственная деятельность по своему характеру 

связана с приобретением большого числа новых уме-
ний и навыков, но если эти умения и навыки только 
усваиваются и не применяются на практике, знания 
постепенно выходят из сферы духовной жизни сту-
дентов, отделяясь от их интересов и увлечений. В 
данном случае можно сказать, что в неявной форме 
целью физкультурного образования является форми-
рование физкультурного тезауруса студентов.

Образование в области физической культуры по-
зволяет более широко осмыслить ее сущность, обу-
славливает поиск эффективных методических и орга-
низационных подходов к формированию физической 
культуры личности: фундаментализацию содержания 
воспитания – широкое представительство в нем обще-
культурных, психолого-педагогических и социальных 
аспектов, что в конечном итоге приведет к постепен-
ному переходу процесса физического воспитания в 
целенаправленный процесс физкультурного образо-
вания. Употребление термина «физкультурное образо-
вание» специалисты по физической культуре считают 
вполне корректным, так как оно: 1) не противоречит 
современным нормам речевой практики; 2) имеет ши-
рокую употребительность; 3) закреплено в словарях, 
учебниках и другой научно-практической литературе; 
4) отвечает требованиям коммуникативной целесоо-
бразности. [3].

Кроме выполнения своей специфической функции 
физкультурное образование способствует более эф-
фективному решению функций образования вообще. 
Круг представлений и понятий, последовательно рас-
ширяясь, сливается с общей системой знаний и играет 
в будущем не малую роль в формировании научного 
мировоззрения человека [2]. 

В тезаурусе учебной дисциплины «физическая 
культура» все накопленные и обобщенные данные 
представлены в виде текстов, учебников, учебных 
пособий, программ, отражающих достигнутый уро-
вень научных представлений о предмете, основной, а 
также временно определенный понятийный аппарат 
учебной дисциплины.

 Направленность системы воспитания и ее основ-
ные закономерности функционирования выражаются 
в целях, задачах, наиболее общих принципах, исходя 
из которых осуществляется деятельность по физиче-
скому воспитанию. 

Основой для написания первых учебников 
и учебных пособий стали труды П.Ф.Лесгафта, 
В.В.Гориневского, Г.А.Дюпперрона, К.Х.Грантыня и 
других ученых, появившиеся в начале прошлого сто-
летия [6]. К тридцатым годам прошлого века написа-
ны методические, научно-прикладные работы по ра-
циональному обоснованию физического воспитания, 
спортивной тренировки, других форм направленного 
использования физической культуры. Например, в 
1940 (1949) г. вышло учебное пособие А.Д.Новикова 
«Средства и методы физического воспитания».

Первым официальным учебным пособием для 
вузов специальных заведений по предмету была 
«Методика физического воспитания» под редакцией 
И.М.Коряковского (1940) [5]. Следующее официаль-
ное учебное пособие появилось в 1959 году под ре-
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дакцией Л.П.Матвеева: «Теория физического воспи-
тания» для инструкторов физической культуры.

Основными учебниками, по которым учились 
студенты этих вузов, были: «Теория и методика фи-
зического воспитания» под редакцией Г.Д.Харабуги 
(1969), «Теория и методика физического воспита-
ния» под редакцией Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова 
(1968, 1976, 1990), «Введение в теорию физической 
культуры» Л.П.Матвеева (1983), «Теория и методика 
физического воспитания» под редакцией Б.М.Шияна 
(1988), «Теория и методика физического воспитания» 
под редакцией В.А.Ашмарина (1990) [7, 10, 11, 12]. 

Появление в 1983 г. новой научной дисциплины 
«физическая культура», основанной Л.П.Матвеевым, 
соответствовало времени, накопленному опыту, зна-
ниям и в дальнейшем нашло отражение в учебнике 
по «Теории и методике физической культуры» в 1991 
году [7].

 Во всех учебниках, адресованных, в первую оче-
редь студентам институтов физической культуры, от-
ражалась направленность на всестороннее физическое 
развитие и подготовленность к творческому труду и 
защите Родины, активных строителей коммунизма.

 Система физического воспитания всегда отража-
ла и воплощала в практику общие положения теории 
физической культуры. Физическое воспитание дол-
гие годы было направлено на воспитание физически 
совершенных людей, активных строителей комму-
низма, всесторонне физически подготовленных к 
творческому труду и защите Родины [12]. Так, в «Тео-
рии и методике физической культуры под редакцией 
Л.П.Матвеева, вышедшей в 1991 году, физическое вос-
питание на основе полноценного использования фак-
торов физической культуры должно было реализовать 
возможности оптимального физического развития 
людей, всестороннего совершенствования свойствен-
ных каждому человеку физических качеств и связан-
ных с ними способностей в единстве с воспитанием 
духовных и нравственных качеств, характеризующих 
общественно активную личность: обеспечить на этой 
основе подготовленность каждого члена общества к 
плодотворной трудовой и другим общественно важ-
ным видам деятельности [№7, с.12].

Физическое воспитание в вузе решает целый ком-
плекс задач, которые делятся на три основные группы: 
оздоровительные, воспитательные, образовательные. 

Оздоровительные связаны с укреплением и зака-
ливанием организма, воспитательные – с воспитанием 
людей, развитием их двигательных и волевых качеств. 
Образовательные – обеспечиваются в первую очередь 
планомерной передачей (обучаемыми) определенной 
совокупности знаний, систематическим наполнением 
и углублением их с целью расширения личностно-
го тезауруса студента. Задачи решаются с помощью 
методов и средств, к которым относятся физические 
упражнения и виды информации.

Начиная с 1962 года в содержании теоретическо-
го раздела программы для всех отделений предусма-
тривались следующие темы: «Физическая культура и 
спорт в СССР», «Физическое воспитание в высших 
учебных заведениях», «Естественнонаучные основы 

физического воспитания», «Гигиенические основы 
физических упражнений», «Физическая культура и 
спорт в режиме труда и отдыха», «Советская система 
в спортивной тренировке», «Организация и проведе-
ние судейства спортивных соревнований», «Врачеб-
ный контроль и самоконтроль в процессе физического 
воспитания», «Основы лечебной физкультуры». По-
следние две темы всегда были весьма актуальны для 
студентов вузов, имеющих отклонения в здоровье.

На весь теоретический раздел отводилось всего 16 
часов. Вопросам физического самовоспитания, физ-
культурной образованности в те годы не придавалось 
большого значения в глубоком их понимании, т.к. 
существовало достаточное количество спортивных 
школ, клубов, которые постоянно организовывали и 
проводили физкультурно-спортивные соревнования 
и движения. Проблемы по привлечению студентов к 
систематическим занятиям физическими упражне-
ниями не возникало - по этой причине, видимо, на 
факультативные занятия в разных формах, которые 
студенты могли посещать по своему желанию, в про-
грамме отводилось 320 – 420 часов, что позволяло 
полностью удовлетворять естественные потребности 
в двигательной активности.

Теоретический курс сводился к ознакомлению с 
основами физического воспитания: в рамках гигие-
нической и производственной гимнастикой, упраж-
нениями профессионально-прикладной физической 
культуры, спортивной тренировки, инструкторской 
работы. 

В следующей программе для студентов вузов (1975 
г.) теоретический раздел присутствовал в объеме 20 
часов, тематика была также общей для всех отделе-
ний [15]. Следует отметить, что в данной программе 
в каждый спортивный вид добавлялся краткий курс 
теоретических сведений. В это время появился пер-
вый учебник по физическому воспитанию для студен-
тов высших учебных заведений под общей редакцией 
В.А.Головина, В.А.Маслякова, А.В.Коробкова, также 
выходит ряд методических пособий.

В комплексной программе по физическому вос-
питанию студентов (1987 г.) суть содержания и целей 
осталась прежней, на теоретический раздел отводится 
так же, как и в предыдущей программе 20 часов, но 
при этом дидактические единицы тематик увеличи-
лись [14].

Содержательная сторона системы физического 
воспитания, отраженная в наиболее известных учеб-
никах, учебных пособиях и программах, имеет единый 
социальный смысл цели и решения задач – физиче-
ское совершенство и гармоничное развитие лично-
сти, укрепление здоровья, подготовка к труду, защите 
Родины, при этом образование рассматривается как 
физическая составляющая физического воспитания. 
Физическая культура личности в 80-е годы деклари-
руется, но структура еще только разрабатывается.

В программе 1990 г. для нефизкультурных вузов 
целью физического воспитания является повышение 
уровня физической культуры студентов и создание 
предпосылок для их эффективной работы по избран-
ной специальности. Здесь впервые ставится вопрос о 
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физической культуре личности [9]. Содержательная 
сторона задач, раскрывающих цель, меняется. Под-
черкивается психолого-педагогическая сторона вос-
питательного значения формирования потребностей 
к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, необходимость привития навыков здоро-
вого образа жизни. Решается образовательная зада-
ча, связанная с методикой самостоятельных занятий. 
Вводится форма консультативно-методических и 
дополнительных занятий. Теоретический раздел до-
полняется темами о воспитании качеств и свойств 
личности средствами физической культуры, что сви-
детельствует об усилении образовательной направ-
ленности и повышении роли физкультурного тезауру-
са в физическом воспитании студентов.

В следующем 1991 году была введена Всероссий-
ская базисная учебная программа для высших учеб-
ных заведений, которая ориентировала на логический 
переход всех форм физкультурной и спортивной прак-
тики в устойчивый процесс физического самовос-
питания и самосовершенствования, формирование 
и закрепление осознанной, основанной на глубоких 
знаниях и убеждениях, мотивации физической закал-
ки, устойчивой привычки заботиться о своем здоровье 
самостоятельно. Одним из приоритетных направле-
ний базисной программы являлось усиление образо-
вательного аспекта в содержании учебного материала 
с целью формирования мотивации студентов к здоро-
вому образу жизни. Целью провозглашалось форми-
рование физической культуры студента как системно-
го и интегрального качества личности, необходимого 
компонента общей культуры будущего специалиста, 
способного реализовать ее в учебной социально-
профессиональной деятельности и в семье. Первосте-
пенное значение приобрели образовательные задачи 
методической подготовки (на методический раздел 
отводилось 100 часов) и включение студентов в про-
цесс физического самосовершенствования. В теоре-
тическом разделе, который стал на 2 часа меньше и 
составил всего 18 часов на весь период обучения, от-
сутствовали основы спортивной тренировки, но зато 
появилась оздоровительная направленность тем. Ме-
тодические занятия должны были дополнить теорети-
ческий раздел. В зачете по физическому воспитанию 
предусматривалось усвоение практического, теорети-
ческого и методического разделов.

В государственной программе по физической 
культуре, вышедшей в 1994 году, формирование фи-
зической культуры личности студента заявлено целью 
физического воспитания впервые. В ней также преду-
сматривается решение воспитательных, образователь-
ных, развивающих и оздоровительных задач. Причем 
их содержание предполагает полное обеспечение цели: 
присутствует формирование знаний, ориентирован-
ных на личностное использование ценностей физиче-
ской культуры, формирование мотивов, приобретение 
опыта для достижения жизненных и профессиональ-
ных целей, самовоспитание, самосовершенствование. 
При этом составители программы М.Я.Виленский, 
В.И.Ильинич, В.А.Масляков, В.Г.Щербаков в соот-
ветствии с целями и задачами включили следующие 

темы в теоретический раздел: «Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке сту-
дентов», «Социально-биологические основы физиче-
ской культуры», «Основы здорового образа жизни сту-
дента. Физическая культура в обеспечении здоровья», 
«Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности», «Средства физиче-
ской культуры в регулировании работоспособности», 
«Общая физическая и специальная подготовка в си-
стеме физического воспитания», «Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми», «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 
или систем физических упражнений», «Особенности 
занятий избранным видом или системой физических 
упражнений», «Самоконтроль занимающихся физиче-
скими упражнениями и спортом», «Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов», «Фи-
зическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра и специалиста». В отличие от предыдущих 
программ объем часов теоретического раздела, на-
правленного на формирование научно-теоретических 
основ физической культуры и здорового образа жизни, 
увеличился до 26 часов. В Примерной учебной про-
грамме по физической культуре 2000 г., составленной 
В.И.Ильинич, Ю.И.Евсеевым, в соответствии с требо-
ваниями (федеральный компонент) к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки дипло-
мированного специалиста, теоретический раздел не 
изменился ни по содержанию, ни по объему часов по 
сравнению с предыдущей.

Первый, и единственный на сегодняшний день, 
учебник «Физическая культура студента», предназна-
ченный для всех студентов нефизкультурных вузов, 
появился в 1999 году под редакцией В.И.Ильинич 
[13]. В нем представлен теоретический курс дисци-
плины в полном соответствии с Примерной учебной 
программой по физической культуре. Данный учебник 
регулярно переиздавался, но серьезному анализу не 
подвергался. Опыт лекционной работы со студентами 
на основе материала учебника и результаты зачетов 
и итогового экзамена показали, что материал не всех 
глав (тем) и отдельных разделов учебника усваивается 
одинаково качественно: наблюдаются существенные 
колебания интересов студентов к некоторым разделам 
курса, как на лекциях, так и на самостоятельных за-
нятиях. Социологический опрос, проведенный авто-
ром учебника с целью изучения мнения студентов о 
его содержании, выявил, что студенты способны дать 
деловую, конструктивную и достаточно доброжела-
тельную оценку учебного материала. 

В учебнике отражен тезаурус учебной дисци-
плины, включающий мировоззренческую систему 
научно-практических знаний к физической культуре, 
предназначенных для усвоения студентами, с учетом 
требований федерального компонента Государствен-
ного образовательного стандарта, устанавливающего 
минимальные требования к содержанию и уровню 
подготовки студентов по физической культуре. Регио-
нальный компонент Государственного образователь-
ного стандарта позволяет расширить академические 
свободы кафедр, занимающихся физическим воспи-
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танием студентов по разработке содержания учебных 
планов и программ физического воспитания.

В соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом, написаны и рекомендованы студен-
там вузов учебные пособия Ю.И.Евсеева «Физическая 
культура» (2002), И.С.Барчукова «Физическая культу-
ра» (2003), В.А.Бароненко, Л.А.Рапопорта «Здоровье 
и физическая культура студента» (2003) и др. 

По теоретическому разделу, в соответствии с про-
граммой, во многих городах России изданы учебные 
и методические пособия в период 1996 по настоящее 
время: в Москве, С.-Петербурге, Самаре, Обнинске, 
Оренбурге, Ставрополе, Казани, Красноярске, Белго-
роде, Улан-Уде, Норильске, Ярославле, Брянске, Вла-
дивостоке и др., что свидетельствует о его значимо-
сти, важности, и необходимости для студентов всех 
отделений вуза. 

Содержание тезауруса учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» отражено и представлено в виде 
различных текстов, учебников, учебных пособий, про-
грамм, раскрывающих достигнутый уровень научных 
представлений о предмете и отражающих основной, 
а также временно определенный понятийный аппарат 
учебной дисциплины. 

Выводы. 
Эволюционный путь тезауруса учебной дисци-

плины «Физическая культура» отражает тенденции 
развития общества и высшего образования. Содержа-
тельная сторона физического воспитания до 1991 г. 
ставила цель и задачи, направленные на физическое 
совершенство и гармоничное развитие личности, 
укрепление здоровья, подготовку к труду. После 1994 
года произошли инновационные изменения в содер-
жании государственной программы, имеющие боль-
шое значение для развития и трансформации совре-
менных научных идей в новую стратегию воспитания 
физической культуры личности. 

Тезаурус учебной дисциплины «Физическая куль-
тура» включает мировоззренческую систему научно-
практических знаний предназначенных для усвоения 
и превращения их в личностный физкультурный те-
заурус.

Поэтому, одним из перспективных направлений 
дальнейшего исследования может стать выявление 
особенностей тезауруса у студентов различных отде-
лений вуза, а так же разработка проблемы подготовки 
преподавателя к формированию тезауруса в области 
физической культуры.
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Акмеологічні чинники спортивного зростання
Новицький Ю.В.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

Анотації:
Проаналізовано основні чинники, 
що в найбільшій мірі мають інте-
гральний вплив на побудову осо-
бистої траєкторії досягнення вищого 
ступеня прояву здібностей в обраній 
сфері діяльності. Розглянуто шість 
рівнів інтегральної взаємодії біоло-
гічних, психологічних і педагогічних 
характеристик формування особис-
тої успішності і кар’єрного зростання 
на прикладі спортивної діяльності. 
Існування на найвищих рівнях сус-
пільного або професійного зрос-
тання дуже часто супроводжується 
загубленим потенціалом здоров’я. 
Продуктивність життєдіяльності кож-
ної людини залежить від підтриман-
ня зв’язку кожного рівня реалізації 
успішності з базовим рівнем.

Новицкий Ю.В. Акмеологические факторы 
спортивного роста. В работе проанализиро-
ваны основные факторы, которые в наиболь-
шей мере имеют интегративное влияние на 
построение индивидуальной траектории до-
стижения высшей степени проявления спо-
собностей в избранной сфере деятельности. 
Рассмотрены  шесть уровней интегрального 
взаимодействия биологических, психологи-
ческих и педагогических характеристик фор-
мирования личной успешности и карьерного 
роста на примере спортивной деятельности. 
Существование на высочайших уровнях об-
щественного или профессионального роста 
очень часто сопровождается утерянным по-
тенциалом здоровья. Производительность 
жизнедеятельности каждого человека зави-
сит от поддержания связи каждого уровня 
реализации успешности с базовым уровнем.

Novitskij. U.V. Acmeological factors 
of sports advance. The research pro-
vides an examination of factors which 
have a superlative integrated infl uence 
on constructing an individual trajectory 
of achieving utmost skills development 
in certain fi eld. Have been viewed six 
levels of integrated biological, psycho-
logical and pedagogical characteristics 
interaction while forming an individual 
success and making a career in case of 
sports activity. Existence at the highest 
levels of public or professional growth 
very much is frequently accompanied 
by the lost potential of health. Delivery 
capacity of vital activity of each person 
depends on maintaining connection of 
each level of realization of success with 
a base level.

Ключові слова:
індивідуальна успішність, система, 
психологічні фактори, біологічні 
фактори, адаптація, здоров’я. 

индивидуальная успешность, система, 
психологические факторы, биологические 
факторы, адаптация, здоровье.

individual success, system, 
psychological factors, biological factors, 
adaptation, health. 

Вступ. 1

Розглядаючи актуальну проблему вдосконалення 
ефективності видів людської діяльності, завжди по-
стає питання о необхідності вивчення чинників, шля-
хів та прикладних аспектів використання потенціалу 
людини, зокрема в спортивній сфері . 

Намагаючись розкрити деякі закономірності по-
будови особистої успішності в окремих галузях, 
фахівцями, що вивчали сфери людської діяльності, 
розглядалася система взаємодій людини на стику со-
ціальних, професійних, педагогічних та біологічних 
сфер життя.

В 1928 р. російський вчений-психолог М.О. Риб-
ников ввів в користування термін АКМЕОЛОГИЯ для 
визначення наукової галузі яка вивчає формування 
професійної успішності через педагогічно-виховну ді-
яльність суспільства та спеціальних галузевих інсти-
туцій. Важливою задачею, яку покликана вирішувати 
акмеологія, є визначення характеристик та чинників, 
які повинні бути сформовані у людини на протязі її 
життя від дитячого до зрілого віку.

Акмеологія (гр. akme – найвища ступінь, вершина, 
квітуча сила, досконалість + logos - слово, вчення) - 
наука досягнення вершин людських спроможностей в 
людині, оволодіння досконалістю в обраній сфері ді-
яльності. Найбільше значення і розвиток сучасна ак-
меологія має в управлінській, педагогічній, науковій 
та спортивній діяльності.

Таким чином об’єктом акмеології є професіоналізм 
в сферах діяльності людей, а предметом виступають 
об’єктивні (виховання, освіченість) та суб’єктивні 
(спроможності, талант) чинники вершин професіона-
лізму сумісно з закономірностями організації навчан-
ня.

Фахівцями в галузі акмеології проводяться наукові 
дослідження, що доказують ефективність психологіч-
них та фізіологічних методик, вправ аутогенного та 
фізичного тренування, рольових ігор, розумових на-
© Новицький Ю.В., 2009

вантажень в збереженні ефективності індивідуальної 
діяльності та підвищенні творчої працездатності. 

Важливо те, що акмеологія взаємодіє з широким 
колом наук, які вивчають людину, її особистість та ді-
яльність і така взаємодія визначає наукові та методо-
логічні підходи в акмеології.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було визначення основних 

чинників та систему їх взаємодії для побудови інди-
відуалізації шляхів максимальної реалізації потенціа-
лу особистості в обраних сферах діяльності і в галузі 
спорту зокрема.

Для досягнення поставленої мети аналізувались 
та визначались інтегральні характеристики життєді-
яльності та система їх взаємодії в процесі особистої 
самореалізації людини.

Результати дослідження. 
Результати аналізу психолого-педагогічної літе-

ратури [2, 4, 8] дали можливість систематизувати 
основні інтегральні характеристики об’єктивного та 
суб’єктивного характеру визначення ефективності ви-
дів діяльності людини. Це в свою чергу дало можли-
вість поділити фактори впливу на реалізацію успіш-
ності через ієрархію причинно-наслідкових зв’язків 
ознак та характеристик, які складають особистість та 
впливають на загальну діяльність „людини розумо-
вої”.

Перший рівень побудови шляху успішної реаліза-
ції можна назвати фенотипічно-адаптивний. Він обу-
мовлюється взаємодією між середовищем існування 
людини та потенціалом здоров’я особистості (рис. 1).

Середовище існування може відбиватися харак-
теристиками кліматичних, екологічних умов, якістю 
харчування. А рівень здоров’я відбивається динаміч-
ними характеристиками пристосувальних реакцій до 
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гічних потреб можна віднести потреби в задоволенні 
природних нужд та процесів, які супроводжують жит-
тя людини та забезпечують її біологічне існування.

Під соціальними потребами розуміються  потреби 
в соціальних зв’язках (любов, шанування, спілкуван-
ня), в соціальному захисті, суспільній інфраструктурі 
(медицина, транспорт, харчування). Тобто в узагальне-
ному розумінні це потреби, які реалізуються суспіль-
ством для забезпечення біологічних потреб людей.

На факторах біологічного рівня формуються фак-
тори III-го рівня успішності: особистістного (рис.3).

До них можна віднести ознаки особистості, що 
формують індивідуальність професійного або спор-
тивного зростання та відбивають сформованість осо-
бистості. Це креативність (спроможність до творчос-
ті). Вона узагальнено проявляється як в спортивній 
діяльності, так і в сфері мистецтва, науки, педагогіки і 
носить характер інноваційної діяльності. Відбиваєть-
ся ступенем розвитку творчих здібностей. Мотивація 
(спонукання до дій), що формується свідомими та не-
свідомими бажаннями [3]. Психічні якості – ступінь 
прояву тих чи інших психічних властивостей, що 

подразників, які випливають із середовища існування 
та спадковими ознаками, що можуть забезпечувати 
ефективну протидію деструктивним факторам впли-
ву через адаптивні механізми організму. Або не бути 
ефективним інструментом протидій деструктивним 
(чужерідним) факторам проживання і як результат – 
низький рівень здоров’я, стан хвороби [1, 6].

Другий рівень відрізняється біологічними чинни-
ками реалізації успішності. Він формується взаємо-
дією і динамікою особистих біологічно обумовлених 
психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам’ять, 
мислення, уява, увага, воля, емоції), які значною мірою 
залежать від впливу умов життєдіяльності і форму-
ють психічні властивості, які мають генетичну основу 
(стійкість нервових клітин до тривалого збудження, 
рухливість, врівноваженість, та пластичність нерво-
вих процесів, опір деструктивним подразникам). На 
цьому рівні через індивідуальні психічні властивості 
формуються темперамент (співвідношення індивіду-
альних психічних властивостей) [7], бажання (орга-
нічне хотіння з чітким усвідомленням рішення та цілі) 
[2], біологічні та соціальні потреби  (рис.2). До біоло-

ЗДОРОВ’Я
(Ефективність адаптації до середовища існування, яка обумов-

лена фенотипічною та генотипічною спадковістю)

Рис. 1. I-й рівень: фенотипічно-адаптивний рівень реалізації успішності.

I

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
(Кліматичні та екологічні умови проживання)

Рис. 2. Фактори II-го рівня: біологічного рівня реалізації успішності.
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ЗДОРОВ’Я
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Рис. 3. Фактори III-го рівня реалізації успішності: особистістного.
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характеризують індивідуальність особистості, фор-
мують характер та реакції в поведінці. Вони значною 
мірою формуються під впливом життєдіяльності та 
навчально-виховного процесу. Найбільш ярко мають 
свій прояв в екстремальних ситуаціях з напруженим 
протіканням психічних процесів. Характер (структу-
ра порівняно стійких психічних ознак особистості), 
який вимальовується через пріоритетні та другорядні 
прояви психічних ознак [7, 2].

Перелічені фактори, що віднесені до III-го рівня 
досягнення успішності формують більш інтегральні 
фактори IV-го рівня – професійного (рис.4).

Вони пов’язані з реалізацією соціальних запитів та 
проявом  індивідуальності, що може яскраво ілюстру-
ватись спортивною діяльністю.

Так, ступінь освіченості відбиває ефективність 
навчально-виховного процесу, інтелект (загальна зді-
бність до пізнання, розуміння та вирішення проблем) 
характеризує прояв пізнавальних психічних якостей 
та може служити показником ефективності освіти та 
навчально-виховного процесу. Фізичні спроможності 
відбивають сформованість культури здоров’я особис-
тості, її потенціал фізичної та розумової активності, 
спадковість та особливості індивідуального прояву 
психофізіології людини.

Четвертий рівень впливає на формування соціаль-

ного статусу через прояв і оцінку професійних якос-
тей, спортивні здобутки та узагальнену інтегральну 
адаптивність до запитів суспільства, яка, в свою чер-
гу, дає можливість задовольняти професійні вимоги 
до особистості (рис. 5).

Поєднуючи соціальний статус особистості та ін-
тегральну адаптивність, як можливість пристосову-
ватись до змін в запитах суспільства, до професійних 
вимог, необхідно відмітити, що вказані чинники ре-
алізаційного рівня дають можливість досягти успіш-
ності через такі узагальнені якості людини, як кому-
нікабельність, здібності до спілкування, відсутність 
авторитарності та фаховий професіоналізм. Вони без-
посередньо відбивають рівень особистих досягнень 
людини, які визнаються суспільством.

Реалізаційний рівень закладає шостий – найвищий 
рівень – рівень особистісної компетентності. Він ха-
рактеризується не тільки професійними здобутками, а 
і визнанням особистості в якості суспільного лідера в 
вирішенні фахових та суспільних проблем. 

Таким чином взаємодія психолого-біологічних 
елементів особистої успішності в сукупності запропо-
нованої структури (рис. 6). може розглядатися в якості 
алгоритмів побудови кар’єрного зростання людини в 
видах її діяльності в тому числі в спорті, науці, мис-
тецтві, тощо 

Освіченість

Характер
Психічні
якостіМотивація

IV
Інтелект Фізичні 

спроможності

Рис. 4. Фактори  IV-го рівня реалізації успішності: професійного.

Рис. 5. Фактори  V-го рівня досягнення успішності: реалізаційного
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Безумовно базовими чинниками індивідуальної 
успішності є відповідність до середовища існуван-
ня потенціалу здоров’я особистості, який формуєть-
ся генотипічною та фенотипічною спадковістю. Не 
можна вести мову про реалізацію успішності в разі 
мінімізованого потенціалу здоров’я через невідпо-
відність клімато-географічних або екологічних умов 
існування, зловживанням алкоголем, тютюнопалін-
ням, наркозалежністю та нехтуванням нормами етики 
та моралі суспільства. Так само на базі адаптивного 
потенціалу (особистого здоров’я) біологічний рівень 
успішності відбивається властивостями, ознаками та 
здібностями, що формують біологічну програму роз-
витку і на які, в цілому, спрямовані соціальні механіз-
ми задоволення біологічних потреб.

Найбільш яскраво алгоритми реалізації успішнос-
ті особистості мають прояв в спортивної діяльності.

Наприклад, на першому – фенотипічно-
адаптивному рівні на основі високого рівня адапта-

ційних можливостей, які досталися у спадок, молода 
людина відрізняється міцною статурою та добре роз-
виненою м’язовою системою (мускульний соматотип 
або нормостенічний (атлетичний) тип конституції) [5, 
9]. Завдяки здоровому способу життя, сімейній сфор-
мованості культури здоров’я та успадкованих ознак, 
в процесі особистого розвитку в юнацькому віці на 
другому рівні проявилися такі індивідуальні психічні 
властивості як стійкість нервових центрів до трива-
лого подразнення, а також врівноваженість нервових 
процесів збудження та гальмування. Тобто проявилися 
ознаки флегматичного або сангвіністичного темпера-
менту і через систему впливу соціального середовища 
сформувалося бажання займатися спортом. 

Таким чином елементи другого – біологічного рів-
ня реалізації сприяють формуванню третього – осо-
бистістного рівня успішності. Вступають в дію мо-
тивація до занять спортом, особисті психічні якості, 
що формують особистий характер та здібності до 

ЗДОРОВ’Я
(Ефективність адаптації до середовища існування, яка обумовлена фенотипічною та 
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Рис. 6. Ієрархічна структура системи інтегральних чинників досягнення  успішності особистості.
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творчості – пошук видів спортивної діяльності, форм, 
методів застосування фізичних навантажень. Застосу-
вання спортивних навантажень потребує, в свою чер-
гу, прояву не тільки творчого підходу, а і необхідних 
психічних якостей, що закладають характер спортс-
мена.

Досягнувши певних спортивних успіхів на осо-
бистістному рівні, сформувавшись в особу як члена 
суспільства, людина в подальшому потребує набуття 
професіоналізму у задоволенні своїх схильностей, 
вдосконаленні прояву спроможностей, залучивши 
освіченість та інтелект для збереження потенціалу 
здоров’я і можливого подальшого спортивного вдо-
сконалення або набуття досвіду викладацької діяль-
ності. Таким чином алгоритми реалізації спортивної 
успішності потребують залучення чинників фор-
мування професійного рівня. На ньому реалізувати 
успішність можна тільки залучивши суспільні меха-
нізми формування професійної успішності, присто-
сувавшись до вирішення суспільних задач – набуття 
освіти, професії, високого рівня інтелекту. В спорті це 
інтегрується в суспільне визнання через почесні зван-
ня – Олімпійський чемпіон, Чемпіон світу, Європи, 
країни, Заслужений тренер, тощо.

Реалізувавшись в вирішенні суспільних задач, 
людина переходить до наступного – реалізаційного 
рівня, який відбивається суспільним статусом (по-
сада, шанобливе ставлення, матеріальний дохід) та 
адаптивністю до вирішення професійних та суспіль-
них задач на високому рівні кар’єрного зросту через 
інтеграцію зазначених вище чинників в життєвий 
досвід та за умов збереження фізичної та розумової 
працездатності. За умов адекватного розвитку відпо-
відних чинників професійного та реалізаційного рів-
нів зростання людина може досягти найвищого рівня 
– особистісної компетентності в широкому розумінні 
суспільної корисності.

Висновки. 
Існування на найвищих рівнях суспільного або 

професійного зростання дуже часто супроводжується 
загубленим потенціалом здоров’я та букетом хвороб, 
які призводять до формалізації професіоналізму, пере-
творюють життєдіяльність в факт особистого існуван-
ня і об’єктивно спонукають до споживацького егоїзму. 
Тому продуктивність життєдіяльності кожної людини 
залежить від підтримання зв’язку кожного рівня реа-
лізації успішності з базовим рівнем – рівнем здоров’я 
і на протязі всього терміну життєдіяльності та про-
фесійного зростання необхідно знаходити оптимальні 
шляхи поєднання вимог обраних галузей професіона-
лізму з визначальними характеристиками особистості. 
В загальному розумінні необхідно закладати основи 

формування культури здоров’я – сформованість знань 
не тільки про біологічні закономірності існування, а 
також про гармонійне поєднання фізичних та психіч-
них ознак особистості, місце людини в збереженні 
суспільства та природи в гармонійному поєднанні, 
виконанні морально-етичних норм суспільного життя 
для збереження та розвитку потенціалу нації для на-
ступних поколінь.

Розгляд та аналіз запропонованої системи чин-
ників кар’єрного зростання на прикладі спортивної 
діяльності в подальшому потребує її трансформації 
в прикладному значенні для інших сфер людської ді-
яльності.

Подальші наукові дослідження в напрямку фахо-
вого вдосконалення дають можливість поглибленої 
розробки суміжних позицій на об’єктивному міжрів-
невому та на суб’єктивному горизонтальному векто-
рах акмеологічних чинників формування професійної 
успішності. Це відкриває наступні можливості при-
кладного значення:
Формування культури здоров’я сучасної людини в 1. 
широкому розумінні впровадження здорового спо-
собу життя.
Визначення особистих схильностей, спроможнос-2. 
тей та фахових здібностей з метою професійного 
зростання.
Формування оптимальних шляхів досягнення най-3. 
вищого рівня особистої компетентності та напрям-
ків їх можливої корекції, профілактика професійно-
го „вигоряння”.
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Физическая реабилитация больных 
c паховыми и бедренными грыжами

Ороховский В.И.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
В статье проанализирован опыт физи-
ческой реабилитации 296 пациентов 
c паховыми и бедренными грыжами. 
Предложен способ пластики пахового 
и бедренного каналов с использова-
нием пирамидальной мышцы, сни-
жающий травматичность операции. 
Разработана программа физической 
реабилитации. Оценена ее эффектив-
ность. Использование предлагаемого 
комплекса лечения больных улучшает 
ряд функциональных показателей, со-
кращает сроки реабилитации.

Ороховський В.Й. Фізична реабіліта-
ція хворих з пахвинними і стегнови-
ми грижами. У статті проаналізовано 
досвід фізичної реабілітації  296 пацієн-
тів з пахвинними і стегновими грижами. 
Запропоновано спосіб пластики пахвин-
ного і стегнового каналів з використан-
ням пірамідального м'язу, який знижує 
травматичність операції. Розроблено 
програму фізичної реабілітації, оцінено 
її ефективність. Використання запропо-
нованого комплексу лікування хворих 
покращує ряд функціональних показни-
ків, скорочує термін реабілітації.

Orokhovsky V.I. Physical rehabilitation 
of patients with inguinal and femoral 
hernias. In the article the experience of 
physical rehabilitation of 296 patients with 
inguinal and femoral hernias is analysed. 
A method of plasty of the inguinal and 
femoral canals with the use of pyrami-
dal muscle is proposed, wich reduce the 
traumatism. The program of physical re-
habilitation was designed. Its effi cacy is 
estimated. The functional indexes were 
better because of usage of our complex 
of treatment of patients.
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Введение.1

В настоящее время проблема физической реаби-
литации (ФР) в целях профилактики осложнений у 
пациентов при лечении паховых и бедренных грыж 
остается актуальной из-за наличия в ней дискусси-
онных вопросов [13, 14, 8, 9]. Это можно объяснить 
большой распространенностью данной патологии и 
неудовлетворенностью результатами операций. Так, 
брюшные грыжи встречаются у 6-7 % всех мужчин и 
у 2,5 % женщин нашей планеты, т.е. данной патоло-
гией страдают примерно 510-570 миллионов человек 
[25]. Среди них частота возникновения паховых грыж 
составляет 70-80 %. Бедренные грыжи по частоте 
образования стоят на втором месте после паховых и 
составляют 5-8% от всех грыж живота [11, 12]. Вот 
почему грыжесечение является одной из самых рас-
пространенных операций в абдоминальной хирургии, 
составляющее 10-21 % всех оперативных вмеша-
тельств [4, 18, 7]. 

Наличие грыж нарушает общее состояние боль-
ных, понижает их трудоспособность и нередко при-
водит к тяжелым осложнениям, самым грозным из 
которых является ущемление. Число пациентов с 
ущемленными грыжами достигает 15-18 % от общего 
количества грыженосителей [17, 10]. Послеопераци-
онная летальность составляет 3-8 %, а для больных 
старше 60 лет она возрастает до 16-20 % [11, 5].

Для хирургического лечения различных грыж жи-
вота в настоящее время уже предложено свыше 300 
оперативных способов и модификаций [4, 7]. С целью 
устранения грыжевого дефекта разработаны много-
численные методики – от простых аутопластических 
способов за счет собственных тканей больного до 
сложных реконструктивных операций с использова-
нием биологических и искусственных материалов. 
Однако, как показывает клинический опыт, ни один из 
предложенных способов не гарантирует от рецидивов 
грыж. Их частота варьирует от 0,5 до 37 %, что может 
свидетельствовать о несовершенстве используемых 
методов лечения [15, 21, 3, 20, 16]. Нельзя недооце-
© Ороховский В.И., 2009

нивать и экономическое значение лечения больных с 
грыжами, поскольку ежегодно оно требует огромных 
дополнительных затрат на госпитализацию и амбула-
торное долечивание пациентов [5, 26].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящего исследования является улуч-

шение результатов лечения больных с паховыми и 
бедренными грыжами за счет использования совре-
менных методов физической реабилитации, наиболее 
эффективных способов операций с их клиническим 
обоснованием.

Решению данной проблемы может способствовать 
физическая реабилитация пациентов с выполнением 
современных малоинвазивных способов операции 
при лечении грыжевой болезни на основе сохране-
ния структуры и функции мышц передней брюшной 
стенки [24, 22, 23, 1, 19, 2, 6]. Этим требованиям от-
вечает разработанный нами новый способ пластики 
пахового и бедренного каналов с использованием пи-
рамидальной мышцы (патент на винахід України № 
15067) [16].

Операции выполнены у 222 больных с паховыми и 
у 74 – с бедренными грыжами в хирургических кли-
никах кафедр общей хирургии № 2 и факультетской 
хирургии им. К.Т. Овнатаняна Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горького.

Среди больных мужчин было 85,6 %, женщин – 
14,4 %. Возраст варьировал от 15 до 98 лет, причем 
в трудоспособном возрасте было 76,6 % пациентов. 
Преобладала правосторонняя локализация грыжи 
(59,9 %). Одна больная оперирована одномоментно 
по поводу двусторонней паховой грыжи. Рецидивных 
грыж было 13 (5,8 %). Длительность заболевания ко-
лебалась от 1 месяца до 15 лет.

После вмешательства при отсутствии осложнений 
со стороны операционной раны больных выписывали 
на 4 - 5 сутки со швами. Швы снимали амбулаторно на 
6-7-е сутки. Средняя продолжительность пребывания 
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больного в стационаре составила 4,2 дня.
К процессу физической реабилитации у 125 паци-

ентов (основная группа) в послеоперационном перио-
де мы подходили строго индивидуально с использова-
нием максимально раннего двигательного режима. У 
171 больного (контрольная группа) физическая реаби-
литация не проводилась.

В работе использовались современные клинико-
диагностические, функциональные и статистические 
методы исследования.

Все пациенты в группах были идентичны по воз-
расту, полу, виду и локализации грыжи, сопутствую-
щим заболеваниям. 

Таким образом, выделенные для сравнения основ-
ная и контрольная группы больных являлись репре-
зентативными по всем клиническим характеристи-
кам. Поэтому результаты выполненных исследований 
могут сопоставляться и дать объективную оценку ис-
пользуемому способу физической реабилитации. 

Результаты исследования.
Усовершенствованная нами система ЛФК преду-

сматривает уже через несколько часов после операции 
выполнение больными дыхательных упражнений. По-
скольку углубленное дыхание с участием диафрагмы 
может усиливать боль в области послеоперационной 
раны, оно должно быть в 1-е сутки после вмешатель-
ства преимущественно грудным. С нашей помощью 
пациент делает упражнения для дистальных отделов 
нижних и верхних конечностей, осуществляет ротаци-
онные движения в голеностопных суставах, повторяя 
каждое упражнение по 3-4 раза с паузами для отдыха. 
Каждые 20-40 минут больной делает 3-4 дыхания по 
грудному типу.

Через 14-16 часов пациент, придерживая послео-
перационную рану, выполняет упражнения самосто-
ятельно, может сидеть. Кроме этого мы проводили 
массаж грудной клетки с элементами поглаживания, 
растирания, легкой вибрации. В занятия включали об-
щетонизирующие и специальные упражнения (напри-
мер, подготовка больного к подведению судна). Паци-
ентам рекомендовали как можно чаще поворачиваться 
на бок. В этом положении ему 1-2 раза в день делали 
массаж спины. После этого больному придавали воз-
вышенное положение в постели, подложив под спину 
подушку или приподняв головной конец функцио-
нальной кровати. Ноги согнуты в коленных суставах, 
под них подкладывали валик. Пациент сидит 5-10 мин 
(3-5 раз в день). В этом положении он выполняет ста-
тические и динамические дыхательные упражнения. 
Из исходного положения лежа больной совершает 
«ходьбу» лежа, скользя стопами по матрацу с неболь-
шой амплитудой движений в коленных суставах.

Регулярно выполняя комплекс общетонизирую-
щих и специальных упражнений по 3-5 раз в день 
больной подготавливается к ЛФК из исходного поло-
жения сидя со спущенными с кровати ногами и из ис-
ходного положения «стоя». Ходить пациентам разре-
шалось на 2-е сутки после операции, при этом следует 
носить поддерживающую повязку. Выполняют дина-
мические дыхательные упражнения с палкой, следят 
за правильной осанкой, осуществляют наклоны туло-

вища в стороны с опущенными руками, бросают мячи 
в корзину, проводят занятия у гимнастической стенки. 
Ограничивают упражнения, связанные с напряжени-
ем мышц живота. Интенсивность нагрузки при за-
нятиях постепенно увеличивается, что обеспечивает 
адаптацию больного к бытовым нагрузкам. Каждое 
упражнение повторяют 8-10 раз. Продолжительность 
занятия увеличивается до 25-35 минут. Для постепен-
ного увеличения нагрузки включают общеразвиваю-
щие упражнения для всех мышечных групп.

Помимо лечебной гимнастики использовали 
утреннюю гигиеническую гимнастику.

Об эффективности занятий судили по уменьшению 
метеоризма, улучшению моторной функции кишеч-
ника, увеличению подвижности диафрагмы, умень-
шению одышки, тахикардии, исчезновению инфиль-
трата вокруг раны, адаптации сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы к возрастающей физической 
нагрузке по данным физиологической кривой (пульс, 
АД, до и после нагрузки, время восстановления этих 
показателей, электромиография, исследование внеш-
него дыхания).

Через 2-3 месяца после грыжесечения и регуляр-
ных занятий дома и в поликлинических условиях 
рекомендовали выполнять комплекс лечебной гимна-
стики, способствующей укреплению мышц брюшно-
го пресса.

В целях оценки эффективности ФР методом гра-
фической регистрации биоэлектрической активности 
мышц (БЭАМ) паховой области мы использовали у 5 
больных после герниопластики пирамидальной мыш-
цей метод электромиографии (ЭМГ). Контрольная 
группа состояла из 5 пациентов, которым ФР не про-
водилась. Исследования выполняли на аппарате поли-
граф электронный П4Ч-02 производства Львовского 
завода радиоэлектронной медицинской аппаратуры. 
Для регистрации электрической активности внутрен-
ней косой мышцы живота до операции и через 1, 5, 10 
суток после вмешательства электроды накладывались 
в точке Мак Бурнея. 

Второй точкой служило место пересечения про-
дольной оси прямой мышцы с линией, соединяющей 
передние верхние ости подвздошных костей. Эта 
зона соответствует нижнему сегменту прямой мыш-
цы живота. 

Ввиду технических возможностей аппарата ре-
гистрация биологической активности проводилась 
одновременно с внутренней косой и прямой мышц 
живота правой и левой сторон. Это также повышало 
достоверность результатов исследования, поскольку 
условия, при которых измерялась биолектрическая 
активность всех четырех мышц, были идентичными. 

Во всех исследованиях порядок регистрации элек-
трической активности мышц брюшной стенки был 
следующий: а) фон, б) при кратковременном (2-3 се-
кунды) подъеме на высоту 15-20 см ног. 

Подъем вытянутых ног при горизонтальном поло-
жении тела вызывает интенсивное сокращение брюш-
ных мышц. 

Таким образом, мы изучали исходное состояние 
мышц и их электрическую активность при интенсив-
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ном включении. Для отведения потенциалов действия 
использовались металлические электроды диаметром 
0,8 см. 

При анализе картины состояния брюшной муску-
латуры у больных основное внимание было обращено 
на следующие показатели: 

а) наличие фоновой электрической активности; 
б) степень проявления электрической реакции 

мышц в симметричных участках брюшной стенки при 
функцоинальных нагрузках. 

Значение средних амплитуд электромиограмм ис-
числялось в микровольтах (мкв).

Об интенсивности физических нагрузок у больных 
можно судить по изменениям сердечных сокращений 
(ЧСС) на протяжении занятий лечебной гимнастикой 
(ЛГ). Подсчет пульса проводился пациентам с 10-се-
кундными интервалами времени: 1 раз до занятия, 9 
раз на протяжении занятия и 1 раз после занятия ЛГ. 
На основании полученных результатов строилась фи-
зиологическая кривая.

Функциональные исследования легочной венти-
ляции изучали методом спирографии, измеряя основ-
ные интегральные показатели дыхательных объемов: 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), объем форсиро-
ванного выдоха (вдоха) за 1 сек (ОФВ1), максималь-
ную объемную скорость форсированного выдоха на 
уровне 25, 50, 75 % (МОС 25, 50, 75). 

Методика проведения компьютерной спирометрии 
заключалась в следующем. Пациент берет трубку 
спирометра в рот таким образом, чтобы губы и зубы 
плотно ее обхватывали, на нос накладывается зажим. 
Далее пациент делает обычный выдох, затем сильный 
вдох и сразу же (без паузы) – сильный резкий макси-
мальный выдох.

Для оценки  изменений в дыхательной системе мы 
использовали процентные показатели форсированно-
го выдоха (табл. 1.) [14]. 

Согласно таблицы нормальные значения функции 
внешнего дыхания (ФВД) следующие: ОФВ1 – больше 
80 % от должного значения, МОС25 больше 73 % от 
должного значения, МОС50 больше 71 % от должного 
значения, МОС75 больше 61 % от должного значения.

Умеренное нарушение ФВД при: ОФВ1 от 67 до 
80 % от должного значения, МОС25 от 50 до 73 % от 
должного значения, МОС50 от 47 до 71 % от должно-
го значения, МОС75 от 26 до 61 % от должного зна-
чения.

Значительное нарушение ФВД при: ОФВ1 мень-
ше 67 % от должного значения, МОС25 меньше 50 
% от должного значения, МОС50 меньше 47 % от 
должного значения, МОС75 меньше 26 % от долж-
ного значения.

Цифровые данные, полученные в результате ис-
следований, статистически обрабатывали методом 
малых выборок. Этот метод основан на определении 
вероятности сходства между рядами независимых из-
мерений.

На основании коэффициента t  по таблице Стью-
дента определяли достоверность коэффициента кор-
реляции.

Статистически достоверными считали изменения 
при Р≤0,05. Обработка цифровых значений произво-
дилась на компьютере типа «Athlon 2500+” c  исполь-
зованием программ «Excel».

Изучение электрической активности мышц пе-
редней брюшной стенки выявило эффективность 
усовершенствованного комплекса ФР. Электромио-
графическая картина у больных основной группы 
свидетельствовала о нормальной функции прямой и 
косых мышц живота с перемещенной пирамидальной 
мышцей. В контрольной группе пациентов, у которых 
усовершенствованный комплекс ФР не проводился, 
отмечено снижение ЭМГ активности прямой и боко-
вых мышц живота. 

При анализе данных исследований сердечно-
сосудистой системы (пульсометрии) в основной груп-
пе пациентов можно сделать вывод о том, что нагруз-
ка при занятиях ЛГ была распределена методически 
правильно.

Пульс постепенно возрастал до второй половины 
основной части занятия и достигал своей максималь-
ной величины (на 20-ой минуте занятия ЛФК).

Физическая нагрузка была для пациентов в основ-
ном средней интенсивности, усталость – небольшая 
или средняя. Затем пульс снижался и до конца занятия 
практически достигал своей исходной величины, что 
говорило о восстановлении организма больных после 
физической нагрузки.

Исследование средних значений ЧСС показали, 
что до проведения ФР число сердечных сокращений 
(в покое, в средине и в конце занятия ЛГ) в основной 
и контрольной группах достоверно не отличалось (p 
>0,05). Так, в основной группе ЧСС в покое соста-
вило 83,5±7,2 уд/мин, в средней части занятия ЛГ – 
142,8±15,6 уд/мин, в конце занятия ЛГ – 84,9±7,0 уд/
мин. В контрольной группе ЧСС в покое составило 
84,5±8,7 уд/мин, в середине занятия ЛГ – 143,7±15,5 
уд/мин, в конце занятия ЛГ – 85,6±8,9 уд/мин.

Статистическая обработка по t – критерию Стью-
дента показала высокий уровень значимости расхо-
ждений между обоими группами после прохождения 
усовершенствованного курса ФР у больных основной 
группы.

Таблица 1.
Процентные показатели форсированного выдоха

Показатели форсированного 
выдоха Норма Умеренное нарушение Значительное на-

рушение
ОФВ1 >80 80-67 <67
МОС25 >73 73-50 <50
МОС50 >71 71-47 <47
МОС75 >61 61-26 <26
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Измерения, проведенные через 1 месяц после опе-
рации говорят о том, что в основной группе больных 
в сравнении с контрольной группой улучшение функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы 
было достоверно выше (при р<0,05).

В основной группе пациентов наблюдалось мень-
шее увеличение максимальной ЧСС в середине заня-
тия лечебной гимнастикой и более быстрое восста-
новление пульса после физической нагрузки.

Сравнение показателей функции внешнего дыха-
ния (ОФВ1, МОС 25, МОС 50, МОС 75) до реабили-
тации (исходные значения) в основной и контроль-
ной группах показало, что достоверных расхождений 
между ними не существует (р>0,05).

В основной группе ОФВ1 составил 72,3±12,8 % от 
должного значения, МОС 25 – 62,4±12,1 % от должно-
го значения, МОС 50 – 59,9±14,5 % от должного зна-
чения, МОС 75 – 49,3±14,8 % от должного значения.

В контрольной группе ОФВ1 составил 74,5±11,7 
% от должного значения, МОС 25 – 61,7±13,2 % от 
должного значения, МОС 50 – 60,1±12,9 % от долж-
ного значения, МОС 75 – 50,5±13,9 от должного зна-
чения.

Уже в середине процесса ФР в основной группе 
наблюдалось достоверное увеличение МОС 75 на 
26 % в сравнении с исходным уровнем, что говорит 
об улучшении функции дыхания (МОС 75 состави-
ла 62,5±15,5 % от должного значения). Исследова-
ния, проведенные в конце процесса ФР у пациентов 
основной группы, выявили достоверное увеличение 
(при р<0,05) средних показателей ФВД в сравнении с 
исходным уровнем. ОФВ1 возрос в среднем на 29 % 
и составил 93,2±13,9 % от должного значения, МОС 
25 – на 33% и составил 83,3±10,3 от должного зна-
чения, МОС 50 – на 35 % и составил 80,9±15,2 % от 
должного значения, МОС 75 – на 55 % (76,2±11,2 % от 
должного значения). Изменение средних показателей 
ФВД в контрольной группе были менее значимыми и 
не достоверными (р>0,05). ОФВ1 вырос в среднем на 
12 % и составил 83,2±11,4 % от должного значения, 
МОС 25 – на 16 % и составила 71,7±16,6 % от долж-
ного значения, МОС 50 – на 17 % и достигла 70,3±13,8 
% от должного значения, МОС 75 – на 20 % (75,6±14,1 
% от должного значения).

Выводы.
Достоверное улучшение всех средних показателей 

функции внешнего дыхания (ОФВ1, МОС 25, МОС 
50, МОС 75) и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы в основной группе пациентов, по 
сравнению с контрольной группой, свидетельствует о 
высокой эффективности усовершенствованной про-
граммы физической реабилитации, позволившей со-
кратить пребывание больных на больничном листе 
после пахового и бедренного грыжесечения в среднем 
с 36,6 до 27,4 дня.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в разработке, научном обосновании и обобще-
нии программы физической реабилитации у пациен-
тов при лечении рубцовых грыж передней брюшной 
стенки.
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Визначення організаційно-педагогічної обумовленості  цілей 
формування моральних якостей учнів у процесі інтерактивного 

професійно орієнтованого фізичного виховання
Осіпцов А.В.

Маріупольський державний гуманітарний університет

Анотації:
У процесі проведеного досліджен-
ня визначення цілей виховання мо-
ральних орієнтацій учнів в умовах 
інтерактивного професійно спря-
мованого фізичного виховання 
встановлено, що їх реалізація по-
винна відбуватися з урахуванням 
основних закономірностей цілепо-
кладання у розвитку особистості. 
Мета розглядається як прогнозо-
ваний результат виховання осо-
бистості та розуміється як перед-
бачуваний рівень сформованості 
моральних якостей учнів щодо за-
безпечення високих темпів розви-
тку їх професійних знань, умінь і 
навичок за фахом, а також профе-
сійної мобільності.

Осипцов А.В. Определение организаци-
онно-педагогической обусловленности 
целей формирования нравственных ка-
честв учащихся в процессе интерактивно-
го профессионально ориентированного 
физического воспитания. В процессе про-
веденного исследования определения целей 
воспитания моральных ориентаций учащихся 
установлено, что их реализация должна осу-
ществляться с учетом основных закономер-
ностей целеполагания в развитии личности. 
Цель рассматривается как прогнозированный 
результат воспитания личности и понимается 
как предполагаемый уровень формирования 
нравственных качеств учащихся для обеспе-
чения высоких темпов развития их професси-
ональных знаний, умений и навыков, а также 
профессиональной мобильности.

Osipsov A.V. Determination of orga-
nizational pedagogical conditional-
ity of aims of forming moral qualities 
of a student in the process of inter-
active professionally oriented physi-
cal education. The purpose of educa-
tion of moral orientations of student is 
certain. Realization of purpose must be 
carried out taking into account basic 
conformities to law of teleologism in de-
velopment of personality. A purpose is 
examined as the forecast result of edu-
cation of personality. It is understood as 
the supposed level of forming of moral 
qualities of student. It is necessary for 
providing of high rates of development 
of their professional knowledge, abili-
ties and skills, professional mobility..

Ключові слова:
інтерактивність, принципи, умо-
ви, моральність, цінності, цілі, 
розвиток, моделювання, серед-
овище, учні.

интерактивность, принципы, условия, мо-
ральность, ценности, цели, развитие, мо-
делирование, среда, учащиеся.

interactivity, principles, conditions, 
morality, values, goals, development, 
modelling, environment, students. 

 

Вступ.1

Однією з актуальних проблем сучасної теорії та 
методики виховання, а також теорії і методики фі-
зичного виховання залишається розробка ефектив-
них організаційно-педагогічних умов формування 
особистості людини, яка б гармонійно поєднувала в 
собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну 
досконалість. У даному аспекті фізична культура є со-
ціальне явище, яке певним чином впливає на розвиток 
культурного, економічного й суспільно-політичного 
стану країни. Історія фізичної культури свідчить, що 
це специфічна сфера перетворення природи людини і 
самої людини шляхом формування все більш доскона-
лого організму та його свідомості, волі, моральності.

У наш час усе більшої актуальності набуває про-
блема вдосконалення системи неперервної професій-
ної освіти учнівської молоді з метою забезпечення 
якості сформованості особистості з певними власти-
востями, якостями і функціями до високопродуктивної 
професійної діяльності. У зв’язку із цим, президент 
АПН України, академік В. Кремень у своїх публікаці-
ях за останній час зазначає, що через освітній простір 
реалізуються найбільш актуальні проблеми цивіліза-
ції, зокрема, проблеми розвитку особистості, а також 
наголошує на необхідності модернізації національ-
ної системи освіти в контексті загальноцивілізацій-
них трансформацій на засадах застосування синер-
гетичних підходів як сучасної методології вивчення 
соціально-педагогічних систем [12].

Відомі українські вчені (І. Бех, М. Євтух, І. Зязюн, 
В. Кремень, В. Мадзігон, Н. Миропольська, О. Сухом-
линська, Н. Ткачова, Г. Шевченко) вважають, що до-
слідження духовного розвитку суспільства та окремої 
людини, формування соціально корисної ціннісної 
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системи у кожної особистості можливо ефективно 
здійснювати тільки крізь призму загальнолюдських та 
національних цінностей. Вдосконалення навчально-
виховного процесу повинно здійснюватись шляхом 
ціннісного наповнення та визначення його як систе-
ми соціальних норм, концептуальних ідей, ідеалів, 
що відображають провідні гуманістичні пріоритети 
суспільства та виступають головним орієнтиром для 
розвитку освітньої системи в цілому [2, 3, 10, 11, 12, 
13, 15, 20, 21].

Одним із актуальних напрямів удосконалення сис-
теми освіти вчені вважають формування нової педа-
гогічної свідомості та мислення, які б передбачали 
безумовне прийняття природи учня такою, якою вона 
є; опору на діалогічне спілкування та піклування про 
фізичне і моральне здоров’я учнівської молоді; ство-
рення атмосфери комфортності і «аури добра», тобто 
того що сприяло б вивільненню сутнісних сил і учня, і 
самого вчителя з метою розвитку і самоактуалізації їх 
особистості [4, 5, 6, 18, 19].

Робота виконана за планом НДР Маріупольського 
державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні та на-

уковому обґрунтуванні ефективності функціонуван-
ня організаційно-педагогічної умови формування 
цілей розвитку моральних якостей учнів професійно-
технічних навчальних закладів засобами інтерактив-
ного професійно орієнтованого фізичного виховання

Результати дослідження.
Розробку даної організаційно-педагогічної умови 

ми пов’язуємо з метою поглибленого уявлення в учнів 
категорії знань з професійно орієнтованого фізично-
го виховання як ефективної педагогічної системи, в 
структурі якої здійснюється розвиток особистості та її 
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соціально-суспільна адаптація до сучасних соціально-
економічних відносин у країні.

Процес формування особистості учнів професійно-
технічних навчальних закладів є багатокомпонентним 
і складним педагогічним явищем та потребує сис-
темного підходу в його розумінні. Для підвищення 
його ефективності на засадах розробки і використан-
ня інноваційних технологій, слід визначити мету як 
провідний компонент навчально-виховної системи, 
як організаційно-виховну категорію в структурно-
функціональних складових її змісту та педагогічних 
технологій, що повинні бути реалізовані в умовах 
професійно орієнтованого фізичного виховання.

У філософському контексті категорія «ціль» ви-
значається як ідеальна уява, передбачення результатів 
діяльності та способів їх досягнення за допомогою 
адекватних засобів [3, 7, 9]. Більшість учених у галузі 
педагогіки дотримуються наукових поглядів відносно 
розробки педагогічних цілей в аспекті того, що цей 
процес повинен базуватись на системі спеціальних 
принципів та відображати основні закономірності ці-
лепокладання в формуванні особистості [4, 5, 6, 8, 16]. 
У процесі проведеного дослідження визначення цілей 
виховання моральних орієнтацій учнів спиралося на 
наступні закономірності цілепокладання, а саме:

• принцип діагностичного визначення цілей роз-
робки педагогічної системи, завдань її функціонуван-
ня в інтерактивному середовищі;

• принцип прогностичності мети функціонування 
педагогічної системи формування моральних орієнта-
цій особистості;

• принцип верифікації мети функціонування педа-
гогічної системи в межах експериментально визначе-
них її параметрів та реально досягнутих;

• принцип організаційно-педагогічної обумовле-
ності цілей формування моральних якостей особис-
тості в системі професійно-технічної освіти.

Сутність викладених теоретичних положень, що ві-
дображають основні закономірності цілепокладання, а 
також спираючись на концепт, коли мета розглядаєть-
ся як прогнозований результат виховання особистості, 
ми розуміємо її як передбачуваний рівень сформова-
ності моральних якостей учнів щодо забезпечення ви-
соких темпів розвитку їх професійних знань, умінь і 
навичок за фахом, а також професійної мобільності в 
сучасних умовах суспільно-економічних відносин.

Визначення мети функціонування педагогічної 
системи в умовах професійно орієнтовано фізичного 
виховання дозволяє конкретизувати сутність поняття 
«організаційно-педагогічні умови». В контексті на-
шого дослідження системо-утворююча функція мети 
функціонування педагогічної системи дозволила 
сформулювати поняття «організаційно-педагогічні 
умови» - як комплекс об’єктивних і суб’єктивних пе-
дагогічних чинників, єдність реалізації яких формує 
позитивні організаційно-управлінські тенденції ефек-
тивного розв’язання завдань виховання моральних 
якостей особистості учнів в умовах професійно орієн-
тованого фізичного виховання (рис. 1).

Реалізацію організаційно-педагогічних умов 
функціонування освітніх, виховних, професійно орі-

єнтованих педагогічних систем учені (В. Григоренко, 
С. Гришак, О. Пометун, В. Пристинський, Г. Шев-
ченко) розглядають як утворення ефективно діючого 
освітньо-виховного інтерактивного середовища [6, 7, 
17, 18, 21]. Сутність поняття «середовище» в педаго-
гічній науці розглядається як комплекс умов, що ото-
чують людину і взаємодіють з нею як з біологічною й 
соціальною системою, як з особистістю [6, 7, 17, 21]. 
У взаємодії середовища й людини виникають різно-
манітні якісні зміни, які можуть не отримувати пев-
ного розвитку щодо формування моральних якостей 
особистості в залежності від цих умов. У зв’язку із 
таким протиріччям, в педагогіці необхідно постійно 
враховувати вплив оточуючих людину соціальних, 
матеріальних, морально-духовних умов її життя й ді-
яльності [6, 7, 16, 17, 21].

Отже, об’єктивно існуюче явище соціального, 
економічного, освітнього середовища дозволяє вва-
жати, що розробка освітньо-виховного середовища, 
яке здійснює вплив на розвиток особистості та утво-
рене системою організаційно-педагогічних умов, які 
передбачають використання сучасних інтерактивних 
форм і методів навчання та виховання, забезпечува-
тимуть максимально ефективну готовність учнів до 
соціально-економічної інтеграції.

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо 
інтерактивне навчально-виховне середовище як сис-
тему організаційно-педагогічних чинників, що мають 
сталий вплив на виховання моральних якостей учнів, 
домінантними з яких є й засоби професійно орієнто-
ваного фізичного виховання. Вони здатні забезпечува-
ти оптимізацію процесу професійно-технічної освіти 
за обраним фахом, а також реалізацію творчого потен-
ціалу особистості учнів. Визначення сутності поняття 
інтерактивне освітньо-виховне середовище дозволяє 
систематизувати низку формуючого, розвиваючого 
й виховного впливів домінантних чинників даного 
організаційно-педагогічного явища щодо виховання 
моральних якостей учнів, а саме:

• чинник відповідності діагностичне визначеної 
мети розробки і функціонування педагогічної систе-
ми щодо цілей утворення й існування інтерактивного 
освітньо-виховного середовища;

• чинник адекватного комплексу інструментальних 
і програмних засобів виховання;

• чинник відповідності змісту професійно орієнто-
ваної фізичної культури цілям і завданням виховання 
моральних якостей учнів;

• чинник інтеграції засобів, методів і форм профе-
сійно орієнтованої фізичної культури в системі вихо-
вання особистості учнів;

• чинник розробки й використання педагогічних 
технологій формування моральних якостей в процесі 
професійно орієнтованої фізичної культури;

• чинник активної і креативної взаємодії учнів з 
педагогами в системі відносин «суб’єкт-суб’єктний», 
спрямованих на виховання моральних якостей учнів;

• чинник забезпечення темпів формування в учнів 
потреби самостійного розв’язання проблемних за-
вдань щодо розвитку моральних якостей в процесі 
професійно орієнтованого фізичного виховання;
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• чинник органічного поєднання динаміки вивчен-
ня професійно-технічних дисциплін з професійно орі-
єнтованим фізичним вихованням;

• чинник постійно діючого педагогічного моніто-
рингу якості функціонування педагогічної системи 
виховання моральних якостей учнів у процесі профе-
сійно орієнтованого фізичного виховання;

• чинник кумуляції впливу психолого-педагогічних 
факторів формування мотиваційно-потребнісної сфе-

ри учнів засобами професійно орієнтованого фізично-
го виховання;

• чинник сталої дії організаційно-педагогічних 
механізмів взаємодії суб’єктів виховання моральних 
орієнтацій учнів в умовах професійно орієнтованого 
фізичного виховання (інтеграція, співпраця, коорди-
нація дій, зворотній зв'язок, педагогічний і соціальний 
моніторинги);

Рис. 1. Організаційно-педагогічні умови структурування компонентів педагогічної системи професійно 
орієнтованого фізичного виховання, спрямованого на розвиток моральних якостей учнів
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• чинник управління організаційно-педагогічними 
умовами функціонування педагогічної системи в про-
цесі реалізації завдань професійно орієнтованого фі-
зичного виховання в освітньо-виховному інтерактивно-
му середовищі (планування, організація, регулювання, 
контроль, педагогічна корекція, стимулювання).

Названі чинники виконували стабілізуючу функ-
цію в інтерактивному освітньо-виховному середови-
щі професійно орієнтованого фізичного виховання та 
сприяли досягненню наступних системних ефектів:

• креативної взаємодії учнів і педагогів в системі 
відносин «суб’єкт-суб’єктний», яка забезпечує фор-
мування партнеродомінантності;

• формування в учнів системи професійно актуаль-
них знань, умінь і навичок за фахом в аспекті самови-
ховання моральних якостей особистості;

• виникнення умов використання поліканальної 
комунікації в аспекті виховання моральних якостей 
учнів засобами професійно орієнтованого фізичного 
виховання;

• реалізація самооцінки і зворотного зв’язку в про-
цесі використання інтерактивних педагогічних техно-
логій виховання моральних якостей учнів засобами 
професійно орієнтованого фізичного виховання;

• інтенсивне формування свідомого ставлення 
учнів до сформованості моральних здібностей осо-
бистості, адекватних викликам існуючого соціально-
економічного стану країни;

• виникнення умов, що стимулюють оптимальну 
психомоторну активність учнів, яка спрямована на 
виховання моральних якостей в процесі професійно 
орієнтованого фізичного виховання.

Систематизація ознак і властивостей цільової при-
роди інтерактивного середовища, в якому здійснюєть-
ся формування особистості учнів визначає доцільною 
необхідність розкрити сутність поняття «інтерактив-
ність». О. Пометун аргументовано доводить, що «… 
лінгвістичне тлумачення слова свідчить, що поняття 
“інтерактивність”, “інтерактив” запозичені з англій-
ської мови. “Inter” – поміж –, серед –, взаємо – ; “act” 
– діяти, отже interact – взаємодіяти. Інтерактивність 
у навчанні слід визначати як взаємодію учнів, 
перебування їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії. 
Отже, дослівно, інтерактивним може бути названо 
метод, у якому той, хто навчається, є учасником, який 
здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, 
малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, 
спостерігачем, а приймає активну участь у тому що 
відбувається, створює це» [17, с. 13].

Зважаючи на високий освітньо-виховний потенціал 
інтерактивного середовища у вихованні моральних 
якостей учнів засобами професійно орієнтованого 
фізичного виховання, вважаємо за доцільне 
формулювання принципів його моделювання. У 
контексті проведеного дослідження ми орієнтувались 
на деякі теоретичні положення науково-методичних 
принципів формування особистості, які були 
розроблені К. Бахановим [1], О. Пометун [17], Б. Мен-
дель [14]. Основні закономірності моделювання інтер-
активного середовища, адаптованого до особливостей 
виховання моральних якостей учнів засобами профе-

сійно орієнтованого фізичного виховання відображені 
у наступних принципах.

1. Принцип системності та цілісності, який 
передбачає, що всі структурно-функціональні ком-
поненти, а також суб’єкти освітньо-виховного се-
редовища утворюють єдине ціле, але його складові 
та їх властивості не вичерпуються їх сутністю та не 
зводяться до них. Навпаки, властивості компонентів, 
суб’єктів залежать від організаційно-педагогічних 
умов функціонування інтерактивного виховного се-
редовища до якого вони входять. Кожна педагогічна 
система, технологія формування моральних якостей 
учнів в інтерактивному середовищі має в своїй струк-
турі суб’єкт-суб’єктний підхід, цільовий, змістовний, 
організаційно-технологічний, виховний і контрольно-
оцінний компоненти. Цілісність освітньо-виховного 
інтерактивного середовища передбачає наявність та-
кого рівня взаємозв’язку між усіма його компонента-
ми та суб’єктами, коли зміст в одному із них викликає 
очікувані позитивні зміни в інших та появу системних 
ефектів розвитку професійно-технічної компетент-
ності й мобільності за обраним фахом, а також сфор-
мованості рівня психосоматичного здоров’я. Систем-
ність і цілісність інтерактивного освітньо-виховного 
середовища забезпечує комплементарну єдність тео-
ретичної і фахової підготовленості учнів з професійно 
орієнтованим фізичним вихованням, яке виконує пе-
дагогічну функцію транспозиції психомоторних зді-
бностей в напряму опанування професією, інтеграції 
і диференціації цілей, змісту, засобів і методів форму-
вання моральних якостей учнів, адекватних викликам 
соціально-економічних змін у країні.

2. Принцип структурності та ієрархічності ін-
терактивного освітньо-виховного середовища, спря-
мованого на формування моральних якостей учнів, 
регламентує певний структурно-функціональний 
взаємозв’язок його компонентів і суб’єктів, а також 
визначає механізми відносин між ними, які є домі-
нантними у визначенні ефективності функціонуван-
ня кожної педагогічної системи та всього освітньо-
виховного середовища в цілому. Така регламентація 
структурно-функціональних відносин в освітньо-
виховному середовищі свідчить, що в ньому існують 
найсуттєвіші, визначальні взаємозв’язки, які викону-
ють системо-утворюючу функцію. У зв’язку із цим, 
при зміні певних компонентів і суб’єктів освітньо-
виховного середовища з використанням засобів про-
фесійно орієнтованого фізичного виховання в ньому 
зберігаються сформовані структурно-функціональні 
зв’язки, що свідчить про належність педагогічному 
явищу властивості структурованості.

Структурованість освітньо-виховного серед-
овища обумовлює ієрархічність його компонентів і 
об’єктів. Це означає, що кожний компонент, або об’єкт 
освітньо-виховного середовища має системний ста-
тус – підсистеми, які в свою чергу можуть розгляда-
тись як самостійна педагогічна система. Ієрархічність 
структурно-функціональних компонентів й об’єктів 
освітньо-виховного середовища обумовлюють подвій-
ну значущість сутності педагогічної системи, а саме:

- у широкому розумінні – система формування 
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моральних якостей учнів засобами професійно орієн-
тованого фізичного виховання охоплює увесь педаго-
гічний процес впливу виховних чинників, до яких від-
носяться форми, засоби, методи, педагогічні методики 
і технології, компоненти змісту та контролю за рівнем 
виховних досягнень в цілісній системі професійно-
технічної освіти;

- у більш конкретному значенні – це складова ін-
тегрованої педагогічної системи освітньо-виховного 
середовища, яка охоплює окремі компоненти чи 
суб’єкти, що спрямовані на формування однієї, або 
декількох моральних якостей особистості.

Усі педагогічні системи виховання ціннісних 
орієнтацій учнів перебувають у взаємозалежності з 
освітньо-виховним середовищем та формуються й 
проявляють свої властивості щодо виховних впливів 
на особистість у процесі взаємодії з ним. Освітньо-
виховне середовище, в якому відбувається форму-
вання моральних якостей особистості засобами про-
фесійно орієнтованого фізичного виховання, активно 
впливає на структурування інтерактивних педагогіч-
них технологій, програм, проектів інтеграції учнів у 
суспільно-економічні відносини.

3. Принцип єдності соціалізації і професіоналі-
зації особистості учнів обумовлений змістом понят-
тя «соціалізації». У сучасній педагогіці це поняття 
визначається як процес формування особистості й 
професіоналізму засобами педагогічного управління, 
що забезпечує ефективне її виховання та інтеграцію 
в суспільно-соціальні відносини. При цьому, особис-
тість повинна в повній мірі відповідати в моральному, 
духовному, професіональному й фізичному аспектах 
вимогам і викликам соціально-економічного стану 
країни. Освітньо-виховне інтерактивне середовище 
формування моральних якостей учнів засобами про-
фесійно орієнтованого фізичного виховання пови-
нне бути структуроване як полікомпонентне педаго-
гічне явище, функціонування якого забезпечується 
організаційно-педагогічними умовами та вважатись 
визначальною формою соціалізації учнів у системі 
професійно-технічної освіти.

4. Принцип модульності означає, що ефективне 
розв’язання комплексних завдань формування осо-
бистості засобами професійно орієнтованого фізич-
ного виховання досягається в педагогічному процесі, 
що організований на квантуванні змісту навчально-
виховного матеріалу для виокремлення його модулів 
та поетапного їх засвоєння учнями. В експеримен-
тальних, а потім і в практичних умовах формування 
моральних якостей учнів, навчально-виховний модуль 
є самостійним і логічно завершеним елементом зміс-
ту навчання, який передбачає розуміння провідних 
понять професійно орієнтованої фізичної культури, 
теорії та методики виховання особистості, дисциплін 
професійно-технічної підготовки учнів.

Педагогічна поетапність у формуванні моральних 
орієнтацій учнів є відображенням актуальності таких 
організаційно-педагогічних форм реалізації виховного 
процесу, як: послідовність, наступність, циклічність, 
стадійність, фазовість, періодичність, стабільність 
розвитку інтегрованих педагогічних систем, до яких 

у повній мірі відноситься й процес фізичного вихо-
вання учнів у системі професійно-технічної освіти. 
Реалізація модульності процесу виховання мораль-
них якостей особистості учнів сприяє формуванню 
організаційно-педагогічної умови ефективного управ-
ління цим процесом на рівні планування компонентів 
його змісту, організації педагогічного процесу, контро-
лю параметрів ефективності, регулювання структурно-
функціональних зв’язків, корекції його структурно-
функціональних параметрів, стимулювання розвитку 
педагогічної системи, що забезпечує успішність реалі-
зації педагогічного етапу, циклу, фази.

5. Принцип інтенсифікації процесу виховання 
моральних якостей особистості засобами професій-
но орієнтованого фізичного виховання обумовлює 
необхідність оперативного й науково обґрунтовано-
го впровадження в освітньо-виховне середовище ін-
новаційних педагогічних технологій, інтерактивних 
методів, інтегрованих навчальних програм, реалізація 
яких забезпечує формування професійно-технічної 
мобільності учнів. Професійно-технічна мобільність, 
як психомоторна професійне структурована здібність, 
забезпечує учням, а згодом молодим кваліфікованим 
робітникам спроможність оперативно опановувати 
новими професіями, технологіями та бути конкурент-
ноздатними на сучасному ринку праці.

У фізіологічній, психологічній і педагогічній осно-
ві професійної мобільності знаходиться, так би мови-
ти, феномен транспозиції психомоторних, біомеха-
нічних й енергетичних параметрів рухових навичок й 
умінь, що за такими характеристиками наближаються 
до структури професійних навичок й умінь.

Отже, визначення цільової природи інтерактив-
ного освітньо-виховного середовища, педагогічних 
технологій, принципів структурування педагогічного 
процесу засобами професійно орієнтованого фізично-
го виховання, дозволяє розробити програму, яка забез-
печуватиме оптимальне функціонування цієї педаго-
гічної системи відкритого типу.

Мета функціонування такої педагогічної системи 
є методологічною основою структурування процесу 
формування моральних якостей особистості в умо-
вах професійно орієнтованого фізичного виховання. 
У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне деталізувати 
сутність таких базових понять нашого дослідження, 
як «професійно орієнтована фізична культура», «про-
фесійно орієнтоване фізичне виховання».

У процесі проведеного дослідження професійно-
орієнтовану фізичну культуру ми розглядали як 
невід’ємну складову загальної культури суспіль-
ства, що включає теоретичні, матеріально-технічні, 
програмно-нормативні, організаційно-управлінські, 
методичні, технологічні, наукові досягнення ефектив-
ного використання загальнооздоровчих, спортивних 
і професійно орієнтованих фізичних вправ з метою 
раціонального формування ціннісних орієнтацій осо-
бистості, психомоторної сфери, психосоматичного 
здоров’я учнів у відповідності до сучасних вимог фа-
хової діяльності та професійної мобільності.

Визначаючи сутність структурно-функціональних 
компонентів змісту процесу формування особистості 
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учнів засобами професійно орієнтованого фізично-
го виховання, це поняття розумілось як педагогічний 
процес, спрямований на ефективне розв’язання на-
ступних завдань:

• реалізація освітніх завдань – це педагогічний 
процес формування спеціальних знань, життєво акту-
альних рухових навичок й умінь;

• реалізація функціонально-оздоровчих завдань – 
це педагогічний процес розвитку основних фізичних 
здібностей (сили, швидкості, швидкісно-силових зді-
бностей, спритності, гнучкості, аеробної витривалос-
ті, координаційних можливостей), а також психомо-
торної працездатності, психосоматичного здоров’я;

• реалізація завдань професійно-прикладної фізич-
ної підготовки – це педагогічний процес формування 
професійно орієнтованих рухових умінь і навичок, 
рухових здібностей за обраним фахом, а також інте-
грованої здібності до позитивної транспозиції рухо-
вих умінь, навичок, адаптаційних механізмів з одного 
виду професійної діяльності на інший, або зі спортив-
ної практики на види професійної діяльності;

• реалізація виховних завдань – це педагогічний 
процес формування особистості на засадах загаль-
нолюдських і професійно актуальних морально-
духовних норм і вимог, а також виховання культури 
здоров’я як особистісно-соціальної цінності.

Методологічною ознакою професійно орієнтовано-
го фізичного виховання слід вважати те, що воно ви-
конує освітню, розвивальну, навчально-тренувальну, 
виховну, оздоровчу, соціально-адаптуючу функцію 
професійно орієнтованої фізичної культури.

Висновки.
Таким чином, у контексті теоретико-

методологічного обґрунтування ефективності дії 
організаційно-педагогічної умови функціонування 
системи фізичного виховання, спрямованого на фор-
мування моральних якостей учнів, нами була сфор-
мульована мета (як системо-утворюючий чинник) та 
розроблена інтерактивна педагогічна технологія інтер-
іорізаційного сприйняття її підцілей (на рівні уроків 
професійно орієнтованого фізичного виховання, форм 
позаурочної фізкультурно-оздоровчої і спортивної ро-
боти, заходів формування здорового способу життя).

Відповідно до визначеної мети і підцілей інтерак-
тивного освітньо-виховного середовища професійно 
орієнтованого фізичного виховання і фахової підготов-
ки учнів, дана умова була реалізована на основі роз-
робки і впровадження в навчально-виховний процес 
ціннісно-виховних, змістовних, суб’єкт-суб’єктних, 
організаційно-технологічних, контрольно-оцінних 
компонентів змісту процесу фізичного виховання. 
Реалізація цих компонентів здійснювалась на засадах 
принципу цільової природи мети, завдань інтерактив-
них форм навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання, засобів, методів, педагогічних технологій 
у вихованні кожного учасника (партнера) освітньо-
виховного процесу.

Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямку вважаємо потребу розробки технологій 
педагогічної корекції параметрів психоемоційної і 
моральної структури особистості учнів професійно-

технічних навчальних закладів з метою їх адаптації 
до умов ринку праці, виробництва на рівні формуван-
ня здібності до професійної мобільності, неперервної 
професійно-технічної освіти.
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Вплив тренувань з шейпінгу на розвиток 
духовних якостей студентів
Охріменко О.В. , Верещагіна О.П., Котегова Л.І. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Представлені основні напрямки 
тренування з шейпінгу та наведе-
ні результати їх впливу на розви-
ток духовних якостей студентів. 
Тренування з шейпінгу психомо-
торної спрямованості є духовним 
наповненням занять по фізичній 
культурі і веде до розвитку духо-
вних якостей студентів. Заняття 
шейпінгом сприяють підвищенню 
фізичного, психічного, морфологіч-
ного стану студентів. Встановлено, 
що оптимальним для активізації 
пізнавальних процесів студентів є 
фізичне навантаження при частоті 
серцево-судинних скорочень рів-
ною 120-137 ударів в хвилину.

Охрименко А.В., Верещагина Е.П. Коте-
гова Л.И. Воздействие тренировок по 
шейпингу на развитие духовных качеств. 
Представленные основные направления 
тренировки по шейпингу и приведены ре-
зультаты их воздействия на развитие духов-
ных качеств студентов. Тренировка психомо-
торной направленности является духовным 
наполнением занятий по физической куль-
туре и ведет к развитию духовных качеств 
студентов. Занятие шейпингом оказывают 
содействие повышению физического, пси-
хического, морфологического состояния сту-
дентов. Установлено, что оптимальным для 
активизации познавательных процессов сту-
дентов является физическая нагрузка при 
частоте сердечно-сосудистых сокращений 
равной 120-137 ударов в минуту.

Okhrimenko A.V., Vereschagina E.P. 
Kotegova L.I. Infl uence of trainings on 
shaping on development of spiritual 
qualities. In this article the presented ba-
sic directions of training on shaping and 
the results of their affecting are resulted 
development of spiritual qualities of stu-
dents. Aging of a psychomotor directed-
ness is spiritual fi lling up of exercises on 
physical training and conducts to devel-
oping spiritual qualities of students. Exer-
cises by shaping assist raise of physical, 
mental, morphological state of students. It 
is installed, that for activation of cognitive 
processes of students the exercise stress 
is optimum at frequency of cardiovascular 
reducings equal 120-137 shocks in one 
minute.
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Вступ.1

Фізичне виховання людини практично невіддільно 
від інших видів виховання. Об’єктивною стороною їх 
органічного взаємозв’язку є, з одного боку, єдність фі-
зичного і духовного розвитку людини; з іншої – осно-
вні соціальні закономірності побудови системи вихо-
вання в суспільстві.

В процесі фізичного виховання здійснюються не 
лише фізичний розвиток індивіда, зміцнення його 
здоров’я, досягнення високого рівня сили, прудкос-
ті, витривалості, координації рухів, хорошого функ-
ціонального стану, фізичної готовності до праці, але 
також відбувається осмислення сенсу фізичного ви-
ховання, спортивної етики; накопичення знань в об-
ласті спортивної гігієни; з’являється переконаність у 
важливості підтримки хорошого фізичного стану для 
кожної людини; виробляються стійкі звички до регу-
лярних фізичних вправ, дотримання відповідних гігіє-
нічних норм [12]. При правильній побудові виховного 
процесу на заняттях по фізичній культурі змінюються 
і багато ціннісних орієнтацій студентів [8]. Так, в ході 
наукових досліджень [12] було встановлено, що до-
сить виражені показники розвитку сили, спритності, 
витривалості, ряду функціональних реакцій мають 
високозначимі кореляційні зв’язки з результатами 
тестування таких високих особових проявів, як від-
чуття гідності, сміливість, благородство, поблажли-
вість, або навпроти брехливість, хитрість, схильність 
до пристосовництва, підлабузництва. Не дивлячись 
на те, що ці зв’язки лише опосередковані імовірнісні, 
вони, безумовно, в цілому ряді випадків мають місце 
і свідчать про те, що в ході виконання фізичних вправ 
визначається досить виражена тенденція в розвитку 
тих або інших особових якостей. Проте всі ці можли-
вості фізичного виховання можуть залишитися лише 
можливостями, якщо не будуть реалізовані за допо-
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могою відповідно-направленій грамотній діяльності 
педагога.

На жаль, на сьогоднішній день організація і про-
ведення учбових занять по фізичному вихованню у 
вищих учбових закладах не на належному рівні [2, 6, 
11]. Заняття по фізичній культурі не викликають за-
цікавленості у студентів і не відповідають їх сьогод-
нішнім вимогам. За даними літературних джерел [2, 
6], у більшості студентів (приблизно 79%) заняття по 
фізичній культурі найчастіше викликають негативні 
емоції – пригніченість, поганий настрій, дискомфорт. 
Слабка мотивація або її відсутність на заняттях ро-
бить неможливим досягнення основних (вищеперелі-
чених) цілей фізичного виховання. Досягненню висо-
кого рівня мотивації студентів, оптимізації учбового 
процесу, а також вихованню духовних якостей може 
сприяти вживання сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій.

Однією з фітнес–програм, що заслуговують на наш 
погляд увагу фахівців, є шейпінг. Шейпінг дозволяє 
удосконалюватись тому хто ним займається як фізич-
но, так і естетично. У основі тренувань із шейпінгу 
лежить принцип раціонального використання потен-
ціалу напрямів ритмопластик і силової гімнастики, 
синтез вправ яких сприяє позитивній динаміці цілого 
комплексу найважливіших морфофункціональних по-
казників організму [3].

Робота виконана згідно з планом кафедри фізично-
го виховання Черкаського національного університе-
ту ім. Б.Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − вивчити вплив тренувальних 

занять з шейпінгу на формування духовних якостей 
студентів.

Для вирішення поставленої мети були обстежені 
150 студентів ЧНУ різних педагогічних спеціальнос-
тей у віці 17 − 21-го року, що відвідували тренувальні 
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заняття по шейпінгу.
Методи і організації дослідження. Аналіз науково-

методичної і спеціальної літератури; комплексна діа-
гностична методика психомоторного розвитку Б.Б. 
Косова [7, 10], адаптована нами для студентів; антро-
пометрія (вимір довжини тіла, талії, живота, сідниць, 
стегон; визначення масо-ростового індексу Кетле, фі-
зіологічні методи визначення частоти серцевих ско-
рочень (ЧСС) Артеріального тиску систолічного(АТ 
сист), діастолічного (АТ діаст), середнього (АТ се-
редн.); педагогічні методи (педагогічне спостережен-
ня і педагогічне тестування), методи математичної 
статистики.

Сто п’ятдесят учасників дослідження за станом 
здоров’я відносилися до основної і підготовчої медич-
них груп. Заняття проводилися два рази на тиждень з 
педагогом по шейпінгу згідно навчального розкладу 
ЧНУ тривалістю 90 хвилин (30 хвилин - лекція і 60 
хвилин – практичне заняття) і двічі самостійно удома 
за завданням педагога.

Лекції були присвячені теоретичним знанням по 
шейпінгу: «Теорія оздоровчого тренування», «Струк-
тура занять шейпінгом», «Зміст занять шейпінгом», 
«Вчення і управління рухами», «Управління наван-
таженням», «Вправи на розтягання (стретчинг)», 
«Музичний супровід», «Управління масою і складом 
тіла», «Поєднання фізичного тренування і харчуван-
ня при управлінні масою і складом тіла», «Контроль 
фізичного стану при заняттях шейпінгом», «Функціо-
нальні тести» «Антропометричні виміри».

Підготовча частина заняття (15 хвилин) включала 
стрибкові, танцювальні вправи, стретчинг [1, 13].

Основна частина (20-35 хвилин) складалася з 
комплексів фізичних вправ психомоторної спрямова-
ності. Під час виконання цих вправ здійснювалося на-
вантаження на всі м’язові групи.

У заключній частині (10 хвилин) були вправи на 
розслаблення, дихання [1].

Під час виконання рухових завдань студенти сте-
жили за правильним диханням, яке полегшувало ви-
конання вправ [4].

З метою визначення оздоровчої ефективності про-
грами впродовж всього заняття реєструвалося ЧСС, 
на початку і в кінці вимірювався АТ.

Перед початком і в кінці виконання запропонова-
ної нами програми проводилося анкетування студен-
тів [5, 9].

Результати дослідження.
Аналіз показників самопочуття, морфофункціо-

нального стану, фізичної підготовленості дозволив 
виявити деякі відхилення стану здоров’я студентів: в 
44% виявлені ознаки тахікардії, в 46% - надлишкова 
маса тіла, в 20% - головний біль, в 38% - слабкість, в 
13% - АТ сист. перевищувало норму в середньому на 
10 мм. ртутного стовпа, АТ діаст. було виявлено в 12%. 
Згідно результатів анкетування такий стан здоров’я 
студентів пояснюється інтелектуальним, емоційним 
перенапруженням, нераціональною організацією пра-
ці, відпочинку і харчування. Лише 3% студентів, окрім 
занять по фізичному вихованню займалися руховою 
діяльністю (на момент тестування).

Дослідження рівня фізичного стану студентів по-
казало, що 28% студентів мали низький рівень фізич-
ного стану, 40% - нижче середнього, 27% середній і 
5% нижче середнього.

Опитування студентів відносно успішності їх на-
вчання у Виші показав, що 9% навчаються на відмін-
но, 43% - (на добре і відмінно), більшість навчаються 
на задовільно.

Анкетування студентів, що прийшли на спеціалі-
зацію шейпінг вперше, дозволило з’ясувати, що біль-
шість з них мали шкідливі звички і не вели здоровий 
спосіб життя. Так 56% систематично палили, 61% 
вживали спиртні напої: раз на місяць – 8%, щонеділі 
- 3%. Нераціонально харчувалися – 67%, не дотриму-
валися режиму харчування – 78%.

Отримані результати дають підстави вважати, що 
в студентському колективі не дотримуються норми і 
правила здорового способу життя, багато хто не усві-
домлює наслідку шкідливих звичок, що приводить 
до хвороб і пропусків занять. 57% студентів не знали 
свій пульс у спокої.

На пропозицію визначити свій рівень зацікавле-
ності в заняттях по фізичному вихованню відповіді 
студентів, що прийшли вперше на заняття по шейпін-
гу, були наступними: більше половини (61%) визна-
чила свій рівень зацікавленості як середній, 12% - як 
низький, 13% - високий. В 14% інтерес до занять і фі-
зичних вправ повністю був відсутній. Більшість сту-
дентів (87%), що вибрали шейпінг із запропонованих 
на їх вибір видів спорту, керувалися лише модою на 
цей вид і не мали чіткого уявлення, чим же їм дове-
деться займатися.

Запропонована нами програма по шейпінгу була 
направлена на розвиток:

1) довільності рухів (умінь зберігати темп і інтен-
сивність рухових дій в умовах будь-яких перешкод 
(наприклад, педагог виконує інше, що «збиває» впра-
ву); перемикатися в координації рухів по показу, по 
мовній команді в будь-якому темпі; умінні в думках 
виконувати по мовних командах ланцюжок рухів в 
різному темпі (повороти тіла, рухи руками, ногами);

2) розрізняльній чутливості (умінь тонко розрізня-
ти рух по параметрах простору, (амплітуді, напряму, 
траєкторії рухів), зусиль, часу (темпу, ритму і ін.);

3) руховій пам’яті і мислення (умінь виразно і 
адекватно сприймати і запам’ятовувати власні рухові 
дії);

4) руховій уяві (умінь створювати нові вправи, на-
правлені на розвиток рухових якостей, психомотор-
них здібностей, умінь складати комплекси вправ для 
занять шейпінгом; аналізувати і планувати опануван-
ня нових рухових дій);

5) самоконтролю (контролювати свої рухи і корек-
тувати відповідно до умов, що змінюються, їх вико-
нання).

Для успішної реалізації запропонованої нами про-
грами ми керувалися наступними принципами:

1) з’єднання навчальних і виховуючих дій на сту-
дентів, що пов’язані з вирішенням завдань розвитку 
психомоторики і виховання особистості;

2) постійний педагогічний для психологотипу 



176

контроль індивідуального розвитку студентів в проце-
сі їх психомоторного вдосконалення (така інформація 
необхідна для реалізації диференційованого підходу);

3) формування позитивної мотивації студентів за 
допомогою доброзичливої демократичної взаємодії 
педагога із студентами (при оцінюванні рівня підго-
товленості студентів враховувалося не стільки вико-
нання середніх нормативів, скільки індивідуальний 
прогрес, технічне виконання вправи, а також творчий 
підхід в пошуку нових рухів);

4) максимально можливе надання ініціативи, вибо-
ру, самостійності (надання студентам права вибиран-
ня засобів і методів тренування);

5) послідовність і узагальненість в організації 
вправ на психомоторний розвиток.

Впродовж всього семестру наголошувалася висока 
відвідуваність занять студентами, що, у свою чергу, 
свідчить про значну стимулюючу роль психомотор-
них вправ. З кожним заняттям зростала зацікавленість 
студентів. Вони брали активну участь в обговоренні 
матеріалів лекцій, пропонували теми, що цікавлять 
їх.

Результати досліджень дозволяють стверджувати, 
що використання розробленої нами програми протя-
гом навчального року сприяло позитивним змінам за 
всіма показниками (Р<0,05).

Під дією систематичних занять шейпінгом із за-
пропонованої нами програми простежується досто-
вірне поліпшення самопочуття. Так, 68% студентів 
оцінили своє здоров’я як добре, 22% - як відмінне, 
82% студенток відзначили підвищення фізичної і ро-
зумової працездатності. Слід звернути увагу на той 
факт, що достовірно змінився і рівень знань студен-
тів по спеціальних і загальноосвітніх предметах. А 
це вказує на розвиток їх вольових якостей (завзятість, 
наполегливості), на підвищення організованості і від-
повідальності.

Кількість студентів з низьким рівнем фізичного 
стану змінилася з 28% до 5%, нижче середнього – з 
40% до 15%, середнього збільшилося до 50%, 23% 
досягли вище середнього, 7% - високого. Багато сту-
дентів відмовилися від шкідливих звичок, усвідомили 
значення здорового способу життя і його перевага.

Всі студенти продемонстрували уміння грамотно, 
відповідно до принципів фізичного виховання, скла-
дати комплекси вправ.

Впродовж всього дослідження спостерігалося по-
ступове поліпшення показників фізичного, психічно-
го і морфологічного стану студентів. Слід також від-
значити значне поліпшення техніки виконання вправ 
студентами, що підтверджується статистично досто-
вірними позитивними змінами за всіма основними по-

казниками психомоторних тестів (Р<0,05). Так зокрема 
в ході досліджень було встановлено, що оптимальним 
для активізації пізнавальних процесів студентів є фі-
зичне навантаження при частоті серцево-судинних 
скорочень рівною 120-137 ударів в хвилину.

Висновки:
1. Тренування з шейпінгу психомоторної спрямо-

ваності є духовним наповненням занять по фізичній 
культурі і веде до розвитку духовних якостей студен-
тів.

2. Заняття шейпінгом сприяють підвищенню фі-
зичного, психічного, морфологічного стану студен-
тів.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямі вивчення інших проблем дії тренування з 
шейпінгу на розвиток духовних якостей студентів.
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Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до роботи у сучасних оздоровчих центрах

Погонцева О.В.
Запорізький національний університет

Анотації:
Визначено особливостей підготов-
ки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації у сучасних оздоровчих 
центрах. Проведений аналіз свід-
чить про необхідність формуван-
ня у майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації стійкого усвідомлення 
того, що сучасні оздоровчі центри 
є закладами де вони мають здій-
снювати свою професійну профі-
лактичну та оздоровчу діяльність. 
Система професійної підготовки 
фахівців з фізичної реабілітації по-
требує відчутної оптимізації, вдо-
сконалення змісту навчання і зміни 
педагогічної парадигми, системного 
опрацювання і створення діючої 
моделі ефективного навчально-
виховного процесу. 

Погонцева О.В. Особенности подготовки 
будущих специалистов по физической ре-
абилитации к работе в современных оздо-
ровительных центрах. Определены осо-
бенности подготовки будущих специалистов 
по физической реабилитации в современных 
оздоровительных центрах. Проведенный 
анализ свидетельствует о необходимости 
формирования у будущих специалистов по 
физической реабилитации стойкого осо-
знания того, что современные оздорови-
тельные центры являются организациями, 
в которых они должны осуществлять свою 
профессиональную профилактическую и 
оздоровительную деятельность. Система 
профессиональной подготовки специалистов 
по физической реабилитации нуждается в 
ощутимой оптимизации, совершенствовании 
содержания обучения и изменения педаго-
гической парадигмы, системной обработки и 
создание действующей модели эффективного 
учебно-воспитательного процесса. 

Pogonceva O.V. Features  of prepara-
tion of the future experts in physical 
rehabilitation for work in the modern 
improving centres. Features of prepara-
tion of the future experts on a physical re-
habilitation at the modern improving cen-
tres are defi ned. The conducted analysis 
testifi es to necessity of formation at the 
future experts on a physical rehabilitation 
of resistant comprehension of commit-
ments of the centre. The modern improv-
ing centres are organizations in which 
they should realize the professional pre-
ventive and improving activity. The sys-
tem of professional training of experts on a 
physical rehabilitation requires appreciable 
optimisation Perfecting of the contents of 
training and change of a pedagogical para-
digm. Systemic machining and making of 
the working model of effi cient educational 
educational process. 

Ключові слова:
підготовка, профілактична, оздо-
ровча, професійна діяльність, 
майбутній фахівець, оздоровчий 
центр, сучасний, фізична реабі-
літація.

подготовка, профилактическая, оздорови-
тельная, профессиональная деятельность, 
будущий специалист, оздоровительный 
центр, современный, физическая реабили-
тация.

preparation, preventive healthy, 
professional work, future expert, improving 
centre, modern, physical rehabilitation.

Вступ. 1

Серед основних завдань професійної підготовки 
на сучасному етапі розвитку освіти в Україні є фор-
мування особистості, яка може, свідомо, самостійно і 
творчо визначити мету своєї майбутньої професійної 
діяльності, здатна до саморегуляції, що забезпечить 
досягнення цієї мети. Як зазначає Л.В.Безкоровайна 
[1, с.12] «На нашу думку, що у майбутнього фахівця 
повинні бути сформовані професійна направленість 
(стійкий інтерес до педагогічної діяльності, прагнен-
ня оволодіти знаннями уміннями та навичками в на-
вчальній та виховній роботі, формування необхідних 
для рис характеру), готовність до виконання майбут-
ньої професійної діяльності, під час якої на високому 
професійному рівні вирішуються проблеми, що по-
стають під час здійснення профілактичної та оздоров-
чої діяльності в оздоровчому центрі».

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить 
про те, що показники професійної готовності необхід-
но пов’язувати з особистістю та діяльністю. Відпо-
відно складовими професійної готовності визнаються 
такі аспекти: зміст потреб та мотивацій педагогічної 
діяльності, рівень знань про сутність професій; сту-
пінь усвідомлення відповідальності за результати 
педагогічної діяльності; рівень мобілізації та акти-
візації знань, умінь, навичок і професійно-значущих 
якостей особистості; якість соціальних установок на 
педагогічну діяльність, рівень стабільності професій-
них інтересів. К.Дурай-Новакова пов’язує професій-
ну готовність з направленістю на професійну діяль-
ність та стійкими установками на працю. При цьому 
готовність не є єдністю якостей та психічного стану 
особистості. вона вказує, що в структурі професійної 
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готовності визначають наступні компоненти: моти-
ваційний, пізнавально-оцінний, емоційно-вольовий, 
операційно-дієвий, мобілізаційний [3].

Л.П.Сущенко вказує, що „професійна підготовка 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації це процес, 
який відображає науково й методично обґрунтовані 
заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на 
формування протягом певного терміну навчання рівня 
професійної компетентності особистості, достатньо-
го для проведення фізичної реабілітації різних верств 
населення регіону й успішної праці в лікувально-
профілактичних закладах з урахуванням сучасних 
вимог ринку праці” [5, с. 277-278]. В.Кукса вважає, 
що підвищення якості підготовки спеціалістів оздо-
ровчої сфери, розвиток національної, зорієнтованої 
на здоров’ятворчу підготовку спеціалістів, фізично-
реабілітаційної освіти - головна передумова активізації 
інтелектуальних сил і професійних резервів нації, мо-
білізації психофізичних, духовно-людських і трудових 
ресурсів. Це розуміння ролі фізично-реабілітаційної 
освіти об’єктивно актуалізує проблему фундаменталь-
ної переорієнтації загальної філософії освіти, зміни 
оздоровчо-освітньої парадигми в цілому [4, с. 41]. Ана-
ліз наукових досліджень, проведений Л.Б.Волошко, 
свідчить, що окремі аспекти професійної підготов-
ки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації були 
предметом досліджень В.Г.Григоренко, В.О.Кукси, 
Ю.О.Лянного, О.Д.Міхеєнко, В.П.Мурзи, В.М.Мухіна, 
С.М.Лопова, Л.П.Сущенко та ін. [2, с. 42].

Умови, що висуває сучасне суспільство майбутнім 
фахівцям з фізичної реабілітації, які працюватимуть в 
оздоровчих центрах, потребує їх всебічної професій-
ної підготовки. Проблема актуальна в останні роки, її 
розглядає багато вітчизняних і закордонних фахівців, 
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дослідників та науковців, які працюють у галузі тео-
ретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації до здійснення профілактичної 
та оздоровчої роботи в сучасних оздоровчих центрах.

Робота виконана у відповідності до плану НДР За-
порізького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було з’ясування ставлення 

майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до сучас-
них оздоровчих центрів, як закладів де здійснюється 
їх професійна профілактична та оздоровча діяльність. 
Основні завдання: 1. Провести аналіз наукової літера-
тури та інформації з мережі Інтернет окремих аспек-
тів дослідження. 2. Провести анкетування студентів 
вищих навчальних закладів.

Результати дослідження. 
Система професійної підготовки фахівців з фізичної 

реабілітації у зв’язку з провідними тенденціями в сучас-
ній освітній сфері потребує відчутної оптимізації, вдо-
сконалення змісту навчання і зміну педагогічної парадиг-
ми, системного опрацювання й створення діючої моделі 
ефективного навчально-виховного процесу підготовки 
висококваліфікованих фахівців у галузі фізичної реабі-
літації. Аналіз літератури з проблеми готовності пока-
зав, найбільш визнаними компонентами педагогічної 
діяльності та професійної готовності є наступні: 

1) теоретичні та методичні знання; 
2) професійні вміння; 
3) психологічні якості особистості (властивості 

особистості, мотивація, тощо).
З метою з’ясування окремих аспектів ставлення 

майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до сучас-
них оздоровчих центрів, як закладів де здійснюється 
їх професійна профілактична та оздоровча діяльність 
було опитано 469 студентів вищих навчальних закла-
дів, зокрема 116 студентів Національного педагогіч-
ного університету імені М.П.Драгоманова (НПУ), 186 
осіб Запорізького національного університету (ЗНУ), 
58 осіб Класичного приватного університету (КПУ), 
Кримського факультету Запорізького національного 
університету 59 осіб (КФ ЗНУ), 50 студентів Луцького 
інституту розвитку людини Університету „Україна” 
(ЛІРОЛ).

Відповіді студентів на питання анкети „Чи має-
те Ви ґрунтовні знання про специфіку діяльності фа-
хівця з фізичної реабілітації у оздоровчих центрах?” 
(рис.1) розподілилися наступним чином: вважають, 
що мають ґрунтовні знання про специфіку діяльності 
фахівця з фізичної реабілітації у оздоровчих центрах 
57,06% студентів; не мають цих знань 20,43% опита-
них; важко відповісти на питання 22,52% респонден-
тів. Відповідно вказали, що мають ґрунтовні знання 
про специфіку діяльності фахівця з фізичної реабіліта-
ції у оздоровчих центрах 22,41% студентів НПУ іме-
ні М.П.Драгоманова; 53,23% опитаних ЗНУ; 65,52% 
респондентів КПУ; 88,14% студентів КФ ЗНУ; 56% 
респондентів ЛІРОЛ „Україна”. Зазначили, що не ма-
ють ґрунтовних знань про специфіку діяльності фахів-
ця з фізичної реабілітації у оздоровчих центрах 44,83% 
студентів НПУ імені М.П.Драгоманова; 25,27% опи-
таних ЗНУ; 10,34% респондентів КПУ; 1,69% студен-
тів КФ ЗНУ; 20% опитаних ЛІРОЛ „Україна”. Важко 

відповісти на питання 32,76% студентам НПУ імені 
М.П.Драгоманова; 21,51% студентам ЗНУ; 24,14% 
опитаних КПУ; 10,17% студентам КФ ЗНУ; 24% рес-
пондентів ЛІРОЛ „Україна”. Як свідчить проведений 
аналіз лише 57,06% респондентів мають ґрунтовні 
знання про специфіку професійної діяльності фахівця з 
фізичної реабілітації у оздоровчих центрах, що підтвер-
джує необхідність здійснення професійної підготовки 
майбутнього фахівця з фізичної реабілітації до роботи 
в оздоровчих центрах відповідно сучасним вимогам 
суспільства та усвідомлення ними сучасних оздоровчих 
центрів, як закладів здійснення професійної профілак-
тичної та оздоровчої діяльності майбутніми фахівцями 
з фізичної реабілітації.

Відповідаючи на питання анкети „Чи здатні Ви ре-
алізувати на практиці обрану технологію відновлення 
здоров’я пацієнта в оздоровчих центрах і проаналізувати 
її ефективність?” (рис.2) студенти зазначили, що здатні 
реалізувати на практиці обрану технологію відновлення 
здоров’я пацієнта в оздоровчих центрах і проаналізу-
вати її ефективність 43,56% студентів; не здатні цього 
зробити на практиці, працюючи в оздоровчому центрі 
18,14% опитаних; важко відповісти на питання 38,29% 
студентів. Відповідно зазначили, що здатні реалізувати 
на практиці обрану технологію відновлення здоров’я па-
цієнта в оздоровчому центрі, проаналізувати її ефектив-
ність 26,72% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова; 
36,02% опитаних ЗНУ; 53,45% респондентів КПУ; 
57,63% студентів КФ ЗНУ; 44% опитаних ЛІРОЛ 
„Україна”. Вказали, що не здатні цього самостійно 
зробити на практиці 31,03% студентів НПУ імені 
М.П.Драгоманова; 23,66% респондентів ЗНУ; 8,62% 
опитаних КПУ; 3,39% студентів КФ ЗНУ; 24% рес-
пондентів ЛІРОЛ „Україна”. Важко відповісти на пи-
тання 42,24% студентам НПУ імені М.П.Драгоманова; 
40,32% опитаних ЗНУ; 37,93% респондентів КПУ; 
38,98% студентів КФ ЗНУ; 32% респондентів ЛІРОЛ 
„Україна”. Результати аналізу відповідей студентів 
свідчать про недостатню підготовку майбутнього фа-
хівця з фізичної реабілітації до самостійної практич-
ної і аналітичної діяльності в оздоровчому центрі, що 
в умовах сьогодення є необхідною вимогою до здій-
снення професійної діяльності.

Результати анкетування при відповіді на питання 
анкети „Чи спрямовуєте Ви свої зусилля на власне са-
мовдосконалення з метою самостійного пошуку еле-
ментів новизни в галузі фізичної реабілітації?” свід-
чать про те, що спрямовують свої зусилля на власне 
самовдосконалення з метою самостійного пошуку еле-
ментів новизни в галузі фізичної реабілітації 60,41% 
студентів; не спрямовують зусилля на власне самовдос-
коналення 22,26% студентів; важко відповісти на пи-
тання 17,33% респондентів. Відповідно спрямовують 
зусилля на власне самовдосконалення 43,97% студен-
тів НПУ імені М.П.Драгоманова; 55,91% опитаних 
ЗНУ; 67,24% респондентів КПУ; 94,92% студентів 
КФ ЗНУ; 40% респондентів ЛІРОЛ „Україна”. Вказа-
ли, що не роблять цього 26,72% студентів НПУ іме-
ні М.П.Драгоманова; 23,66% опитаних ЗНУ; 25,86% 
респондентів КПУ; 5,08% студентів КФ ЗНУ; 30% 
опитаних ЛІРОЛ „Україна”. Важко відповісти на пи-
тання 29,31% студентам НПУ імені М.П.Драгоманова; 
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20,43% опитаним ЗНУ; 6,9% студентам КПУ; 30% ре-
ципієнтам ЛІРОЛ „Україна”.

Висновки. 
Проведений аналіз свідчить про необхідність фор-

мування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
стійкого усвідомлення того, що сучасні оздоровчі цен-
три є закладами де вони мають здійснювати свою про-
фесійну профілактичну та оздоровчу діяльність. 

Система професійної підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації потребує відчутної оптимізації, вдоскона-
лення змісту навчання і зміни педагогічної парадигми, 
системного опрацювання і створення діючої моделі 
ефективного навчально-виховного процесу. 

Перспектива подальших досліджень полягає в 
розробці комп’ютерної програми, яка дозволить здій-
снювати оцінювання рівнів сформованості готовності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи 
в оздоровчих центрах; а також сприяти впроваджен-
ню сучасних інформаційних технологій у навчально-
виховний процес у вищому навчальному закладі при 

здійсненні професійної підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації з урахуванням особливостей їх 
діяльності в сучасних оздоровчих центрах.

Література.
Безкоровайна Л. Визначення мотивації до управлінської 1. 
діяльності студентів факультету фізичного виховання та спорту 
/ Л.Безкоровайна // педагогіка, психологія та медико-біологічні 
проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. - № 4. – 
С.12-14.
Волошко Л.Б. Організаційно-педагогічні умови формування 2. 
професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації в процесі медико-біологічної підготовки / 
Л.Б.Волошко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. – 2005. - № 24. – С.42-44.
Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готов-3. 
ности студентов к педагогической деятельности: Автореф. дис. 
…д-ра пед. Наук / К.М.Дурай-Новакова. – М., 1983. – 32 с.
Кукса В. Переорієнтація професійної самосвідомості студента-4. 
фізреабілітолога / В.Кукса // Теорія і методика фізичного вихо-
вання і спорту. – 2002. - № 4. – С.40-47.
Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців 5. 
фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний 
аспект): [монографія] / Л.П.Сущенко. – Запоріжжя: Запорізький 
державний університет, 2003. – 442 с.

Надійшла до редакції 24.09.2009р. 
Погонцева Оксана Вадимівна

oksanochika@mail.ru

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
НПУ імені 
Драгоманова

ЗНУ КПУ
так, маю;

ЗНУ, Крим
ні, не маю;

ЛІРОЛ
важко відповісти

НПУ імені 
Драгоманова

ЗНУ КПУ
так, маю;

ЗНУ, Крим
ні, не маю;

ЛІРОЛ
важко відповісти

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Рис. 2. Показник кількості студентів, опитаних щодо наявності вмінь реалізувати на практиці обрану 
технологію відновлення здоров’я пацієнта в оздоровчих центрах і проаналізувати її ефективність (%)

Рис. 1. Показник кількості студентів, опитаних щодо наявності ґрунтовних знань про специфіку діяльності 
фахівця з фізичної реабілітації у оздоровчих центрах (%)
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Методика збереження здоров’я дівчаток початкової школи 
у позакласній роботі з фізичної культури

Почтар О.М.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Анотації:
Обґрунтовано та експериментально 
перевірено ефективність застосуван-
ня методики збереження здоров’я ді-
вчаток початкової школи у позакласній 
роботі з фізичної культури. Теоретично 
та експериментально обґрунтовано до-
цільність розширення та збільшення 
об’єму позакласної роботи з фізичної 
культури на прикладі секції з худож-
ньої гімнастики. Цим досягається по-
зитивний адаптаційний ефект в рівні 
розвитку складових здоров’я. Отримані 
результати мають теоретичне і прак-
тичне значення для розробки техноло-
гій розвитку, зміцнення та збереження 
здоров’я дівчаток початкової школи. 

Почтарь Е.М. Методика сохранения 
здоровья девочек начальной школы 
во внеклассной работе по физиче-
ской культуре. Обоснованна и экс-
периментально проверена эффектив-
ность методики сохранения здоровья 
девочек начальной школы во внекласс-
ной работе по физической культуре. 
Теоретически и экспериментально 
обоснована целесообразность расши-
рения и увеличения объема внекласс-
ной работы по физической культуре 
на примере секции художественной 
гимнастики. Этим достигается поло-
жительный адаптационный эффект в 
уровне развития составляющих здоро-
вья. Полученные результаты имеют те-
оретическое и практическое значения 
для разработки технологий развития, 
укрепление и сохранение здоровья де-
вочек начальной школы. 

Pochtar O.M. Technique of preserva-
tion the health of elementary school 
girls in out-of-class work on physical 
culture. It is reasonable and experimen-
tally effi ciency of a procedure of conser-
vation of health of girls of an elementary 
school in out-of-class operation on physi-
cal training is verifi ed. Theoretically and 
experimentally the expediency of expan-
sion and increase of volume of out-of-
class operation on physical training on 
an instance of a section of art gymnastics 
is justifi ed. It attains positive adaptive ef-
fect in a level of development constitut-
ing health. The received outcomes have 
theoretical and practical importance for 
development of technologies of develop-
ment, strengthening and conservation of 
health of girls of an elementary school. 

Ключові слова:
управління, адаптація, функціональна 
система,  методика, здоров’я.

управление, адаптация, функциональ-
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operation, adaptation, functional system, 
technique, health.

 
Вступ.  1

Несприятливі демографічні процеси в нашому сус-
пільстві супроводжуються різким погіршенням стану 
здоров’я дітей і підлітків. За даними Міністерства 
Охорони здоров’я, поширеність захворювань дітей 
усіх вікових груп за останні п’ятнадцять років значно 
виросла. Наукові дослідження вказують на значний 
вплив на стан здоров’я дітей навантажень, що спо-
стерігаються в шкільному віці [2, 3, 4, 5]. Кількість 
хронічно хворих дітей збільшується за роки навчання 
в школі в 2,5 рази. 

Аналіз спеціальної літератури показує, що одним  
із перспективних і найбільш ефективних напрямків 
практичного вирішення завдань фізичного розвитку 
організму та збереження здоров’я учнівської молоді 
є удосконалення традиційних засобів, форм і методів 
позакласної та позашкільної роботи, спрямованої на 
формування та збереження морального та фізично-
го здоров’я підростаючого покоління [6, 9]. Подібні 
заняття передбачають помірні навантаження, опти-
мальні режими чергування роботи і відпочинку, в ході 
секційних занять вчитель-тренер може здійснювати 
особистісно-орієнтований підхід до кожного учня та 
корегувати навчально-тренувальний процес у відпо-
відності до особливостей розвитку кожної дитини. 
Актуальність проблеми, недостатня її теоретична роз-
робленість, нові соціально-педагогічні умови і вимоги 
шкільної практики та суспільства до розвитку та жит-
тєдіяльності сучасної молоді й потребують ретельних 
досліджень.

Передбачалося, що позакласні заняття фізичною 
культурою позитивно впливатимуть на фізичний роз-
виток та стан здоров’я дівчаток початкової школи (на 
прикладі художньої гімнастики).

Дослідження виконано відповідно до тематичного 

© Почтар О.М., 2009

плану науково-дослідної роботи факультету фізично-
го виховання Чернігівського державного педагогіч-
ного університету імені Т.Г. Шевченка за темою “Ди-
дактичні основи формування рухової функції осіб, які 
займаються фізичним вихованням і спортом”, держав-
ний реєстраційний номер 0108U000854. 

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

та розробка методики збереження здоров’я дівчаток 
початкової школи у позакласній роботі з фізичної 
культури.

Завдання дослідження:
Вивчити, проаналізувати, узагальнити сучасні тео-1. 
ретичні та методичні підходи до процесу управлін-
ня формуванням та збереженням здоров’я учнів у 
педагогічному процесі.
Визначити провідні критерії та показники рівня фі-2. 
зичного розвитку та здоров’я дівчаток початкової 
школи. 
Теоретично обґрунтувати та розробити зміст мето-3. 
дики збереження здоров’я дівчаток початкової шко-
ли у позакласній роботі з фізичної культури та пере-
вірити її ефективність.
Об’єкт дослідження – процес позакласних занять 

з фізичної культури дівчаток початкової школи. 
Предмет дослідження – методика збереження 

здоров’я дівчаток початкової школи у позакласній ро-
боті з фізичної культури.

Методи дослідження: вивчення та узагальнення 
досвіду провідних спеціалістів з фізичної культури, 
аналіз спеціальної наукової та науково-методичної 
літератури, педагогічне спостереження, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики.

Дослідження проводились в три етапи на факуль-
теті фізичного виховання Чернігівського державного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка в лабо-
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раторії Біомеханічних проблем формування рухової 
функції осіб, які займаються фізичним вихованням і 
спортом та лабораторії проблем адаптації.  В межах 
досліджень проведено констатуючий та порівняльний 
педагогічний експеримент. В результаті констатуючо-
го педагогічного експерименту було визначено рівень 
фізичного розвитку, здоров’я та координаційних зді-
бностей у дівчаток початкової школи. Порівняльний 
педагогічний експеримент дав змогу проаналізувати 
показники рівня фізичного розвитку, здоров’я та коор-
динаційних здібностей дівчаток початкової школи, які 
відвідують та не відвідують секцію художньої гімнас-
тики і є подібними за рівнем фізичної підготовленості 
та визначити вплив занять художньою гімнастикою на 
їх здоров’я. В дослідженні прийняли участь 80 дівча-
ток, які відвідують та не відвідують секцію художньої 
гімнастики (по 40 чоловік в кожній групі).  

Результати дослідження. 
На підставі аналізу літературних джерел [2, 3, 5, 

7, 8] очевидно, що в нинішніх соціально-економічних 
умовах позакласні заняття фізичною культурою є най-
більш оптимальним засобом адаптації учнів до умов 
середовища, що змінюються та як наслідок зміцнен-
ня та збереження здоров’я школярів. Подібні заняття 
є економічно вигідними і соціально корисними. Вони 
не потребують спеціальних коштів на обладнання, ін-
вентар та приміщення, і, завдяки вмілому управлінню 
механізмами впливу фізичних вправ на дитячий орга-
нізм, дають бажаний результат – збереження здоров’я 
молодого покоління. Головною вимогою до ефек-
тивної реалізації управління педагогічним процесом 
адаптації дівчаток до занять фізичними вправами є 
компетентність, вміння та відповідальне свідоме став-
лення вчителів до здоров’язбережувального напрямку 
фізичної культури.

Визначено, що підхід до процесу управління 
розвитком організму, зміцненням та збереженням 
здоров’я дівчаток шкільного віку потребує перегляду 
та реформування. Сучасними авторами [2, 3, 5, 10] 
відмічаються протиріччя між потребою суспільства у 

здоровому поколінні та певними недоліками (органі-
заційні, методичні та інші) в системі фізичної куль-
тури школярів. Отже, урізноманітнення форм та засо-
бів фізичної культури, шляхом впровадження різних 
секційних занять в позакласний час та спрямування 
роботи в них за напрямком збереження здоров’я пови-
нні усунути вказані протиріччя і сприяти збереженню 
та зміцненню здоров’я школярів. 

На основі констатувального педагогічного експе-
рименту був відібраний комплекс складових здоров’я 
(соматичне здоров’я, фізичне здоров’я, фізична під-
готовленість, медичні показники, біомеханічні по-
казники) та критеріїв оцінки фізичного розвитку та 
стану здоров’я дівчаток. Підбір компонентів відпо-
відає основним принципам побудови ефективного 
процесу управління адаптацією учнів і збереження 
їх здоров’я та враховує основні критерії здоров’я: рі-
вень соматичної складової здоров’я, функціональний 
стан опорно-рухового апарату і вегетативних систем, 
фізичну підготовленість, психічне здоров’я, достат-
ній рівень адаптивності з врахування впливу факторів 
зовнішнього середовища. На нашу думку, саме така 
функціональна система повною мірою відображає 
гармонійний розвиток особистості та дозволяє більш 
точно управляти процесом фізичного розвитку шко-
лярів та досягненням високого рівня здоров’я. 

В результаті дослідження показників вказаних кри-
теріїв оцінки здоров’я (табл. 1) виявлено відмінності 
у фізичному розвитку, стані здоров’я та рівні про-
яву координаційних здібностей дівчаток початкової 
школи, що відвідують позакласні заняття з фізичної 
культури (художньої гімнастики) (група 1) та дівчаток 
цього ж віку, які не залучені до позакласних форм ор-
ганізації фізичної культури (група 2). Достовірність 
різниці між досліджуваними групами виявлена за по-
казниками м’язової сили (динамометрія кисті), фізич-
ної працездатності (індекс Руф’є), постави (плечовий 
індекс), прояву координаційних здібностей (співвід-
ношення частотно-амплітудних характеристик), рів-
ню резистентності організму негативним зовнішнім 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку організму та стану здоров’я дівчаток початкової школи

№
з/п Показники Одиниці

виміру

Досліджувані
РГрупа 1

(n=40)
Група 2
(n=40)

X +S X +S 1-2
1 Довжина тіла см 138,21± 2,02 134,15 ± 0,80 < 0,05
2 Маса тіла кг 26,79± 0,66 28,84± 0,94 < 0,05
3 Екскурсія грудної клітки см 5,95 ± 1,01 2,25 ± 1,15 < 0,05
4 Життєва ємкість легенів л 1,74 ± 0,06 1,62± 0,04 > 0,05
5 Індекс Руф’є бали 9,39± 0,34 12,04± 0,48 < 0,001
6 Динамометрія правої кисті кг 15,58±  0,46 11,00 ± 0,26 < 0,001
7 Динамометрія лівої кисті кг 13,88 ± 0,60 9,98±  0,29 < 0,001
8 Захворюваність раз на рік 1-2 3 < 0,001
9 Плечовий індекс % 98,13 ± 0,35 87,09 ± 0,42 < 0,05

10 Рівень фізичної підготовленості бали 12 10,6 > 0,05

11 Співвідношення частотно-
амплітудних характеристик ум. од. 1,34 0,17 <0,05

12 Комплексна оцінка здоров’я бали 9,93 ± 0,70 4,40± 0,42 < 0,001
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впливам (захворюваність) та, що звертає на себе ува-
гу, комплексної оцінки стану здоров’я (за методикою 
Л. Г. Апанасенка) (р < 0,05), що може бути обумов-
лено впливом регулярних специфічних навантажень. 
Однорідність вибіркових даних (V < 10 %) була зареє-
стрована в більшості показників.

Теоретично обґрунтована концепція розробки 
методики збереження здоров’я дівчаток початкової 
школи в позакласній роботі з фізичної культури (рис. 
1), яка спирається на теорії управління, адаптації, 
функціональних систем, освіти і навчання [1] та діа-
лектичну розробку моделей соціально організованого 
навчально-виховного процесу. Визначені принципи 
реалізації методики збереження здоров’я дівчаток 
початкової школи у позакласній роботі з фізичної 
культури, розроблений її зміст на прикладі позаклас-
них занять з художньої гімнастики.

Можна вважати, що комплексний показник 
здоров’я відображає інтегральний рівень адаптивнос-
ті організму дівчаток, він вищий у тих, хто дотриму-
ється достатнього рухового режиму і його доцільного 

дозування.
Зміст розробленої нами методики збереження 

здоров’я дівчаток початкової школи в позакласній 
роботі з фізичної культури полягає у спрямованості 
педагогічних впливів на підвищення адаптивності ор-
ганізму дітей і складових здоров’я за рахунок регуляр-
них занять фізичними вправами в позакласній роботі 
та вмілого управління дозуванням рухового режиму 
дівчаток з боку вчителя, а також батьків та здатності 
учнів до саморегуляції адаптивної рухової поведінки.

Дана методика включає різноманітні заняття фі-
зичними вправами в секціях, гуртках, самостійні за-
няття під контролем вчителя.

З метою оперативного регулювання зміни показ-
ників складових здоров’я рекомендовано здійснення 
науково-педагогічного контролю (оперативного, по-
точного, підсумкового) з застосуванням об’єктивних, 
інформативних психофізіологічних, біомеханічних та 
педагогічних методик.

Доступність процедури науково-педагогічного 
контролю обумовлена доцільністю, інформативністю, 

Рис. 1. Теоретико-методологічні основи побудови методики збереження здоров’я дівчаток початкової школи
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економічністю в кількості показників та часі отриман-
ня об’єктивної зворотної інформації.

В результаті аналізу даних порівняльного 
педагогічного експерименту (рис. 3) доведено 
ефективність впровадження методики збереження 
здоров’я дівчаток початкової школи в позакласній 
роботі з фізичної культури (на прикладі секції 
з художньої гімнастики) в практику. Виявлено 
достовірні відмінності між більшістю досліджуваних 
показників у дітей контрольної та експериментальної 
груп за t-критерієм Стьюдента  (в експериментальній 
групі спостерігалися кращі показники (р < 0,05)).

Висновки.
Результати досліджень підтверджують те, що 

вирішення проблеми збереження здоров’я дівчаток 
початкової школи можливе і більш ефективне при 
використанні спеціальної, розробленої нами мето-
дики збереження здоров’я. Теоретично та експери-
ментально обґрунтовано доцільність розширення 
та збільшення об’єму позакласної роботи з фізичної 
культури, для досягнення позитивного адаптаційного 
ефекту в рівні розвитку складових здоров’я, що оче-
видно на прикладі художньої гімнастики.

Отримані результати мають теоретичне і прак-
тичне значення для розробки технологій розвитку, 
зміцнення та збереження здоров’я дівчаток початкової 
школи. Вони розширюють наше уявлення в питанні 
пошуку оптимальних шляхів управління адаптацією 
організму людини до умов середовища та, як наслідок 
покращення здоров’я. 

експериментальна група                                      контрольна група
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Рис. 2. Зміна комплексного показнику здоров’я дівчаток початкової школи в результаті порівняльного 
педагогічного експерименту

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем збереження 
здоров’я дівчаток початкової школи у позакласній 
роботі з фізичної культури.
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Фізична підготовленість дітей молодшого шкільного віку
Репневський С.М., Попов В.І.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Анотації:
В статті розглядаються результати 
дослідження фізичної підготовле-
ності дітей молодшого шкільного 
віку, які порівнюються з належними 
нормами фізичного стану школярів. 
Підсумки проведеного дослідження 
показали, що у значної частини ді-
тей молодшого шкільного віку  зни-
жені показники, які характеризують  
розвиток  фізичних якостей. Літера-
турні дані та аналіз результатів на-
шого дослідження також свідчать, 
що недостатня увага до фізичного 
виховання не забезпечує гармоній-
ний розвиток фізичних якостей та 
працездатності школярів. Набуті 
висновки можуть бути використані 
для вдосконалення учбового про-
цесу фізичного виховання школя-
рів.

Репневский С.М., Попов В.И. Физическая 
подготовленность детей младшего школь-
ного возраста. В статье рассматриваются 
результаты исследования физической под-
готовленности детей младшего школьного 
возраста. Полученные результаты сравнива-
ются с должными нормативами физического 
состояния школьников. Итоги проведенного 
исследования показали, что у значительной 
части детей младшего школьного возраста 
снижены показатели, которые характеризуют 
развитие физических качеств. Литературные 
данные и анализ результатов нашего иссле-
дования также свидетельствуют, что недоста-
точное внимание к физическому воспитанию 
не обеспечивает гармоническое развитие 
физических качеств и работоспособности 
школьников. Полученные выводы могут 
быть использованы для совершенствования 
учебного процесса физического воспитания 
школьников.

Repnevskiy S.M., Popov V.I. Physical 
preparedness of junior pupils. In the 
article is expounded results of research-
es of physical preparedness of children. 
The given results are compared with 
norms of physical state. The results of 
such research show that majority of ju-
nior schoolchildren has descent indices 
which characterize insuffi cient develop-
ment of physical qualities. Studied liter-
ature and the analysis of our research 
results show that insuffi cient attention 
to physical education doesn’t provide 
the harmonious development of physi-
cal preparation and fi tness to work of 
schoolchildren especially in modern 
market conditions of society. These 
results can be used for improvement 
teaching process of physical education 
of schoolchildren.

Ключові слова:
фізичне виховання, школярі, фізич-
на підготовленість, сила, пруд-
кість, витривалість, спритність, 
гнучкість.

физическое воспитание, школьники, физи-
ческая подготовленность, сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость.

physical education, schoolboys, 
preparedness, speed, force, fl exibility, 
endurance, the norms of physical 
state.

 

Вступ. 1

Фізичне виховання школярів є органічною скла-
довою частиною усієї системи державної освіти дітей 
та підлітків Воно повинне забезпечити розвиток їх фі-
зичного, морального здоров’я, комплексний підхід до 
формування розумових і фізичних якостей особистос-
ті, підготовку до активного життя та професійної ді-
яльності, використання засобів оздоровчої спрямова-
ності на принципах індивідуального підходу. У зв’язку 
з цим в Україні розроблена науково обґрунтована та 
диференційна система фізичного виховання школярів, 
яка розрахована на залучення до фізичної культури ді-
тей та підлітків. Основа цієї системи – обов’язковий 
курс фізичного виховання, який здійснюють згідно 
державної програми. Він поєднується також з різними 
формами фізичної культури та спорту у режимі учбо-
вого дня та вільного часу школярів [2, 4, 7].

Система фізичного виховання базується на фізі-
ологічних, психологічних та загально-педагогічних 
закономірностях. Вона безперервно розвивається і 
удосконалюється з урахуванням потреб сучасного 
суспільства. Система фізичного виховання школярів 
покликана підвищити фізичну підготовленість і пра-
цездатність учнів до рівня гармонійно розвитої люди-
ни[1, 2, 4, 5, 6].

Основні завдання фізичного виховання в школі:
Сприяти зміцненню здоров’я і належному фізично-1. 
му розвитку;
Сприяти розвитку рухових якостей та працездат-2. 
ності до належного рівня;
Засвоєння знань із галузі фізичної культури та їх ви-3. 
користання для вдосконалення свого організму;
Формування умінь та навичок до щоденних занять 4. 
фізичними вправами у різноманітних раціональних 
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формах;
Формування основ техніки життєво-прикладних і 5. 
спортивних видів рухів;
Забезпечення впровадження фізичної культури в ре-6. 
жим учбового дня та вільного часу школярів. 
При цьому процес фізичного виховання характе-

ризується такими особливостями [4, 6]:
це спланований педагогічний процес, який передба-1. 
чає активну діяльність вчителя;
це процес активної і свідомої участі учнів у вирі-2. 
шенні поставлених завдань по формуванню нави-
чок, удосконаленню фізичних якостей, придбанню 
знань;
фізичне виховання пов’язане з подоланням трудно-3. 
щів, що сприяє розвитку морально-вольових якос-
тей.
Саме цьому планування та організація фізичного 

виховання потребує необхідно враховувати біологіч-
ну потребу дітей та підлітків у руховій активності. 
При цьому необхідно також враховувати, що тільки 
достатня рухова активність зростаючого організму 
– важлива умова фізичного розвитку, поліпшення фі-
зичного і духовного здоров’я дітей та підлітків.

Загальновідомим є і той факт, що основи здоров'я 
закладаються в дитячому і підлітковому віці. Форму-
вання здорового організму, уміння керувати ним, роз-
вивати і удосконалювати його можливості - це показ-
ники здорового способу життя. Без сумніву у складній 
системі факторів, що впливають на стан здоров'я, фі-
зичну підготовленість та працездатність дітей і підліт-
ків, ведучу роль, як стверджують наукові дослідження 
відіграє рухова активність [3,4,6].

Однак спеціальні дослідження свідчать, що рухо-
ва активність школярів у теперішній час значно ниж-
ча належного рівня. Обумовлено це тим, що учбове 
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навантаження у сучасній школі досягло граничного 
рівня. Це привело до порушення основних режимних 
моментів дня і тижня учнів, що стримує реалізацію 
біологічної потреби організму дітей і підлітків у ру-
ховій активності [3, 4]. 

У цих умовах першорядне  значення має раціо-
нальний режим навчання і відпочинку, відповідний 
гігієнічним вимогам. При цьому особливу роль по-
винно грати фізичне виховання, тому що тільки воно 
може сприяти зміцненню здоров'я дітей і підлітків, 
сприяти всебічному і гармонійному розвитку їх орга-
нізму, досягненню високої фізичної підготовленості 
і працездатності протягом всього періоду навчання в 
школі.

Літературні джерела [3,4,6] і аналіз результатів на-
шого дослідження показав, що недостатня увага до 
фізичного виховання у сім’ї та школі веде до знижен-
ня біологічної потреби організму дітей і підлітків у 
руховій активності. Внаслідок цього значна частина 
школярів мають негативні зміни у стані здоров’я, а 
юнаки не в змозі проходити військову службу. За на-
слідками досліджень, здоровими вважаються лише 
10-15% дітей та юнаків [5,7].

Саме цим пояснюється вибір даної роботи яка ви-
конана за планом НДР Донецького державного інсти-
туту здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити та оцінити показники 

фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного 
віку, які відвідували тільки учбові заняття з фізичного 
виховання згідно державної програми. 

Гіпотеза роботи – досягнення високої фізичної 
підготовленості дітей молодшого шкільного віку за-
лежить від багатьох чинників, в тому числі першочер-
гово від якісного та ефективного учбового процесу по 
фізичному вихованню.

Завдання роботи:
Визначити показники фізичної підготовленості ді-1. 
тей молодшого шкільного віку.
Провести індивідуальну оцінку рівня розвитку ве-2. 
дучих фізичних якостей: сили, прудкості, витрива-
лості, спритності та гнучкості дітей
Визначити результативність впливу учбового проце-3. 
су по фізичному вихованню на показники фізичної 
підготовленості дітей молодшого шкільного віку.
Фізична підготовленість визначалась у хлопчиків і 

дівчаток, які відвідували тільки учбові заняття по фі-
зичному вихованню згідно  з шкільною програмою.

Було обстежено 187 школярів молодшого шкільно-
го віку (вік – 7-9 років).

В процесі виконання дослідження застосовували-
ся наступні методи:
Методи одержання ретроспективної інформації. 1. 
Аналіз та синтез літературних та методичних дже-
рел, пов'язаних з плануванням та організацією ро-
боти по фізичному вихованню у загальноосвітніх 
школах, а також вивчення програмних і норматив-
них документів, розроблених державними органами 
управління у сфері фізичної культури і спорту.
Методи вивчення навчально-виховного процесу 2. 
школярів.

Методи збору поточної інформації:3. 
а). Методика і оцінка виконання стандартних вправ 

за програмою для середньої загальноосвітньої школи 
[7]. 

б). Методика хронометражу.
в). Методика фіксації результатів за допомогою ві-

зуального спостереження.
г). Вимірювання результатів за допомогою присто-

сувань для вимірювання довжини.
Методи математичної статистики .4. 
Результати дослідження. 
Аналіз фізичної підготовленості школярів молод-

ших класів, як установлено в процесі нашого дослі-
дження показав, що діти 7 років (як хлопчики, так і 
дівчата) не змогли в ряді випадків виконати належні 
нормативи, що характеризують силу, прудкість, ви-
тривалість, швидкісно-силові якості (таблиця 1.). Так, 
у нормативі стрибок у довжину з місця, що характе-
ризує розвиток сили м’язів ніг, координації рухів рук і 
ніг, стану нервово-м’язової системи, опорно-рухового 
апарату - відставання показаних результатів від нор-
мативних досить суттєве: у хлопчиків на 19% нижче 
нормативних, у дівчат - на 12%. У нормативі на прояв 
швидкісних якостей (біг на 30 м), різниця показаних 
результатів з нормативними також досить істотна.

Істотну різницю між рівнем розвитку силових 
якостей школярів молодшого віку і нормативними ви-
могами підтвердив тест на силову витривалість (під-
німання тулуба в сід за 1 хв.). Як видно з таблиці 1, 
належний рівень цієї якості у хлопчиків нижче на 15 
%, а у дівчат - на 10 %.

Нижче, в зрівнянні з належним, у учнів 7 ро-
ків і показники у бігу на 1000м, які характеризують 
про розвиток загальної аеробної витривалості, (стан 
серцево-судинної, дихальної, і других систем організ-
му). У хлопчиків відставання цієї якості в зрівнянні з 
належним на 12 %, у дівчаток - на 16 %.

Разом з тим, у першокласників знижені і показ-
ники, які характеризують гнучкість. Так, у хлопчиків 
цей показник нижче належного на 21%, а у дівчаток 
- на 44 %.

Аналіз результатів дослідження фізичної підго-
товленості школярів 8 років дозволив установити на-
ступні особливості розвитку у них сили, швидкості, 
витривалості, швидкісно-силових якостей, спритнос-
ті, та гнучкості.

Як видно з таблиці 2, хлопчики і дівчатка не змо-
гли виконати нормативи, що характеризують швид-
кісні здібності. У хлопчиків виконання цього нор-
мативу нижче належного на 15%, у дівчат на - 8,9%. 
Швидкісно-силові здібності в порівнянні з належним 
рівнем також нижче у хлопчиків - на 21 %, у дівча-
ток - на 13 %. Нижче в порівнянні з нормативами у 
школярів 8 років і показники, що характеризують ви-
тривалість, та гнучкість.

У таблиці 3 представлені результати дослідження 
фізичної підготовленості школярів 9 років. Як видно з 
таблиці, у дітей цього віку значно знижені показники 
фізичної підготовленості в порівнянні з належними 
нормативами.

Таким чином, результати дослідження фізичної 
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підготовленості учнів молодших класів, свідчить, що 
у значної частини школярів у цьому віці знижені по-
рівняно з належними величинами показники, які ха-
рактеризують розвиток основних фізичних якостей.

Поряд з тим, результати нашого дослідження як і 
літературні дані, свідчать, що шкільний вік, як в ціло-
му, так і в окремі його періоди, є найбільш сприятли-
вим для розвитку багатьох рухових здібностей. 

Вибираючи склад засобів і методів для розвитку 
фізичних здібностей школярів, необхідно цілеспрямо-
вано впливати як на органи і структури, що інтенсивно 
розвиваються, так і на ті, що у своєму розвитку тим-
часово відстають. Виконання цієї вимоги, як свідчать 
наукові дослідження [1,4,6] є обов'язковим, оскільки 
її недотримання може негативно позначитися на тем-
пах розвитку фізичних здібностей у наступні вікові 
періоди. Надмірний розвиток функцій одних органів 

гнітить подальший розвиток інших, а отже, гальмує 
розвиток відповідних фізичних здібностей.

Індивідуалізація процесу фізичного виховання 
— одна з важливих вимог принципу відповідності 
педагогічних впливів. Залежно від темпів біологіч-
ного дозрівання індивідуалізація в диференціюванні 
фізичних навантажень припускає обмеження параме-
трів механічної роботи, що зумовлюють ту або іншу 
функціональну активність органів і структур. Вибір 
засобів допускає обмеження біомеханічних параме-
трів рухових дій, які впливають на органи і структури, 
що розвиваються. 

У процесі фізичного виховання орієнтація на 
індивідуальні та вікові особливості школярів є 
обов’язковою при індивідуальному підході, а загаль-
ні властивості, характерні для різних індивідів, дають 
можливість спрямовано проводити групові заняття.

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості школярів 7 років

Показники
Хлопчики (n=16) Дівчата (n=17)

M + m Норматив M + m Норматив
Біг на 30 м, с 5,96± 0,01 5,4 6,16±0,03 5,8
Човниковий біг 4x9 м, с 11,6 ±0,04 11,7 122 ±0,05 12,2
Стрибок в довжину з місця, см 126 ±0,8 156 119 ±0,8 135
Біг на 1000 м, хв. 5,33±0,02 4,75 6,2±0,04 5,4
Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 29,2±0,2 33 29,6±0,8 33
Нахили тулуба вперед з положення 
сидячи, см 7,9±0,2 10 7,8±0,2 14

Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості школярів 8 років

Показники
Хлопчики (n=46) Дівчата (n=47)

M + m Норматив M + m Норматив

Біг на 30 м, с 5,86± 0,01 5,4 5,97±0,01 5,5

Човниковий біг 4x9 м, с 12,0 ±0,01 11,4 123 ±0,02 12,0

Стрибок в довжину з місця, см 132 ±0,3 167 124 ±0,3 143

Біг на 1000 м, хв. 4,85±0,01 4,7 5,7±0,01 5,2

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 36,2±0,2 36 31,6±0,2 36

Нахили тулуба вперед з положення 
сидячи, см 8,4±0,1 11 10,1±0,1 16

Таблиця 3.
Показники фізичної підготовленості школярів 9 років

Показники
Хлопчики (n=37) Дівчата (n=30)

M + m Норматив M + m Норматив

Біг на 30 м, с 5,29± 0,01 4,8 5,76±0,01 5,5

Човниковий біг 4x9 м, с 11,2 ±0,02 11,1 12,2±0,02 12,0

Стрибок в довжину з місця, см 152 ±0,4 177 126 ±0,5 143

Біг на 1000 м, хв. 4,65±0,01 4,4 5,53±0,01 4,9

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 39,2±0,2 38 32,5±1,3 38
Нахили тулуба вперед з положення 
сидячи, см 11,2±0,1 12 13,5±0,2 17
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Таким чином, проведений нами аналіз результа-
тів дослідження фізичної підготовленості школярів 
молодшого віку свідчить, що фізичне виховання, яке 
проводиться за шкільною програмою, не в повній мірі 
вирішує задачі фізичного вдосконалення дітей і під-
літків, недостатньо сприяє їх всебічному і гармоніч-
ному розвитку, а також про необхідність підвищення 
ефективності фізичного виховання в загальноосвітній 
школі.

На наш погляд однією з причин, а можливо осно-
вною, неефективної сучасної системи фізичного ви-
ховання школярів є недостатньо науково-обґрунтовані 
вікові нормативи фізичної підготовленості дітей і під-
літків. Наукова розробка так званих «нормативів» фі-
зичної підготовленості повинна будуватися для дітей 
і підлітків не на основі календарного, а біологічного 
віку.

Висновки. 
1. Результати дослідження фізичної підготовле-

ності дітей молодшого шкільного віку показали, що 
у більшості школярів у цьому віці знижені порівняно 
з належними величинами показники, які характеризу-
ють розвиток основних фізичних якостей.

2. Літературні дані та аналіз результатів дослі-
дження показав, що простежується чітко виражений 
зв'язок показників фізичної підготовленості з органі-
зацією фізичного виховання.

3. Система сучасного фізичного виховання у 
шкільних установах, як про це свідчать результати на-

шого дослідження, все ще далека від досконалості і 
не так ефективна, як того вимагають інтереси нашої 
держави. 

Встановлені нами показники фізичної підготов-
леності дітей молодшого шкільного віку можуть роз-
глядатися як реальні і сприяти розробці та реалізації 
оптимальної програми з фізичного виховання школя-
рів.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичної підготов-
леності дітей молодшого шкільного віку.
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Показники рівня розвитку силових і швидкісно-силових якостей 
юних спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате

Саєнко В. Г., Мельниченко О. В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут фізичного виховання і спорту

Анотації:
Досліджені параметри рівня роз-
витку силових і швидкісно-силових 
якостей юних каратистів, що за-
безпечують підвищення спортивної 
майстерності. Отримані кількісні 
дані можуть використовуватися при 
побудові та контролі тренувального 
процесу юних спортсменів, які спе-
ціалізуються з кіокушинкай карате, 
та в інших бойових єдиноборствах. 
Статистично значимі розбіжності 
зареєстровані між показниками груп 
каратистів без розряду, 3 і 2 розря-
ду у всіх контрольних випробуван-
нях. Силові якості: динамометрія 
м’язів сильнішої кисті, вис на зігну-
тих руках, згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи, піднімання тулуба із 
положення лежачи протягом 30 с. 
Швидкісно-силові якості: стрибки у 
довжину й у висоту з місця, метання 
набивного м’яча масою 2 кг знизу 
вперед, стрибки через скакалку.

Саенко В. Г., Мельниченко А. В. По-
казатели уровня развития силовых 
и скоростно-силовых качеств юных 
спортсменов, специализирующихся 
в киокушинкай каратэ. Исследованы 
параметры уровня развития силовых 
и скоростно-силовых качеств юных ка-
ратистов, обеспечивающих повышение 
спортивного мастерства. Полученные 
количественные данные могут использо-
ваться при построении и контроле трени-
ровочного процесса юных спортсменов, 
специализирующихся в киокушинкай 
карате и других боевых единоборствах. 
Статистически значимые расхождения 
зарегистрированы между показателями 
групп каратистов без разряда, 3 и 2 раз-
ряда во всех контрольных испытаниях. 
Силовые качества: динамометрия мышц 
более сильной кисти, вис на согнутых ру-
ках, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища из положе-
ния лежа на протяжении 30 с. Скоростно-
силовые качества: прыжки в длину и в 
высоту с места, метание набивного мяча 
массой 2 кг снизу вперед, прыжки через 
скакалку.

Saenko V. G., Melnichenko O. V. The 
parameters of a level of development 
of force and force-high-speed quali-
ties of the young sportsmen specializ-
ing in кyoкushinkai karate. Parameters 
of force and force-high-speed qualities 
development level in young karatekas, 
providing increase of sports skill are es-
tablished were studied in the article. 
Obtained quantitative data can be used 
at construction and the control of training 
process of the young sportsmen special-
izing in кyoкushinkai karate and other 
fi ghting single combats. Statistically sig-
nifi cant variances are registered between 
parameters of groups of karatekas without 
the category, 3 and 2 categories in all in-
spection control tests. Force qualities: a 
dynamometry of muscles more the strong 
paintbrush, a hovering on the bent arms, 
an infl ection and an extension of hand in 
a stop laying, rise of a trunk from a prone 
position during 30 with. Velocity force 
qualities: broad jumps and in height from a 
place, a throwing of a stuffed ball in weight 
of 2 kg from below forward, leaps through 
a skipping rope.

Ключові слова:
силові, швидкісні, якості, параме-
три, розвиток, юний, карате.

слова: силовые, скоростные, качества, 
параметры, развитие, юный, каратэ.

force, high-speed, qualities, parameters, 
development, young, karate.

Вступ.1

Як показав аналіз літературних джерел з різних ви-
дів спорту та карате в тому числі [1-6, 8-9, 13-14], до 
числа провідних факторів підготовки варто віднести 
інформацію про необхідні зміни структури фізичної 
підготовленості спортсменів у процесі багаторічно-
го тренування від рівня 3 розряду до майстра спорту 
міжнародного класу. Для досягнення високого рівня 
майстерності, необхідне дослідження оптимальних 
параметрів фізичної підготовленості згідно кваліфі-
кації і віку спортсмена. Знання цих параметрів осо-
бливо важливе у юному віці, коли закладається осно-
ва фізичної підготовленості та починає формуватися 
технічна майстерність спортсменів.

Параметри фізичної підготовленості спортсменів 
різної кваліфікації дослідженні авторами з легкої ат-
летики в легкій атлетиці [5-6, 12], спортивних іграх 
[12], боксі [8, 14], різних видах східних єдиноборств 
[1, 3-4, 7, 9-10]. В сучасних науково-методичних пу-
блікаціях з карате виявлено численний ряд робіт при-
свячених дослідженню різноманітних аспектів трену-
вального процесу [2, 11, 15]. Але дослідження рівня 
розвитку силових и швидкісно-силових якостей юних 
спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай кара-
те досі не проводились. Тому в даній статті робиться 
спроба дослідження цих показників, а обрана тема до-
слідження є актуальною.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
© Саєнко В. Г., Мельниченко О. В., 2009

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 рівень розвитку 

силових і швидкісно-силових якостей юних 
спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай 
карате.

Завдання дослідження – дослідити рівень 
розвитку силових і швидкісно-силових якостей юних 
спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай 
карате.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 3. 
Методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження прово-
дились у м. Луганську, де групи спортсменів, з кіо-
кушинкай карате формувалась в учбово-виховному 
комплексі школа-гімназія „Нове покоління” (спор-
тивний клуб вищої майстерності „Ресінкай-кан”). 
Тестування спортсменів проводилося в змагальному 
періоді тренувань, коли спортивна підготовленість 
учасників дослідження знаходилась на найвищому 
рівні. Для виконання поставленого завдання були ві-
дібрані 44 каратиста чоловічої статі – 14 каратистів 
без розряду віком 8-9 років зі спортивним стажем за-
нять кіокушинкай карате до двох років; 14 каратистів 
3 розряду віком 10-11 років зі спортивним стажем за-
нять три-чотири роки; 16 каратистів 2 розряду віком 
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12-13 років зі спортивним стажем занять п’ять-сім ро-
ків. В змагальній обстановці спортсменам було запро-
поновано виконати тести, що застосовувалися раніше 
у інших видах спорту та інформативно визначають 
рівень розвитку зазначених фізичних якостей. Силові 
якості каратистів досліджували за показниками педа-
гогічних тестів динамометрії м’язів сильнішої кисті, 
вису на зігнутих руках, згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи, піднімання тулуба із положення лежачи 
протягом 30 с. Швидкісно-силові якості спортсменів 
тестувалися за даними контрольних вправ: стрибки у 
довжину й у висоту з місця, метання набивного м’яча 
масою 2 кг знизу вперед, стрибки через скакалку.

Методики проведення вказаних тестів та доціль-
ність їх застосування у контролі тренувального про-
цесу доведено у джерелах [5-6, 8, 12-13]. Обробка 
результатів тестування проводилась за методами 
математичної статистики з розрахунком визначен-
ня вірогідності розходжень (Р<0,05) за t-критерієм 
Стьюдента.

Результати дослідження. 
Результати тестування рівня розвитку силових і 

швидкісно-силових якостей юних спортсменів, які 
спеціалізуються з кіокушинкай карате наведені у 
табл. 1.

Аналізуючи дослідження показників рівня розви-
тку силових і швидкісно-силових якостей юних кара-
тистів, спостерігається статистично значуще (P<0,05) 
поліпшення у всіх результатах наведених тестів між 
групами спортсменів без розряду, 3 і 2 розрядів. Це 
свідчить про те, що рівень досліджуваних фізичних 
якостей юних каратистів зі зростанням кваліфікації 
має суттєве покращення, про що підтверджує відсо-
тковий приріст.

У показниках силових якостей результат динамо-
метрії м’язів сильнішої кисті має статистично зна-
чуще поліпшення (P<0,05) від 9,71 кг у спортсменів 
без розряду до 18,38 кг у спортсменів 2 розряду, що 
складає приріст 47%. У висі на перекладині показни-
ки зростають від 8,71 с у спортсменів без розряду до 
22,69 с у спортсменів 2 розряду, що складає приріст 
62%. Кількість повторень у тесті згинання рук в упорі 
лежачи збільшується від 8,21 у спортсменів без розря-
ду до 25,88 у спортсменів 2 розряду, що складає при-
ріст 68%. Результати піднімання тулуба із положен-
ня лежачи протягом 30 с зростають від 13,79 разів у 
спортсменів без розряду до 22,38 разів у спортсменів 
2 розряду, що складає приріст 38%.

Дослідженням рівня розвитку швидкісно-силових 
якостей каратистів за тестами – стрибок у довжину з 

Таблиця 1
Показники рівня розвитку сили і швидкісно-силових якостей юних каратистів

Контрольні ви-
пробування

Кваліфікація Приріст від
без 

розрядників
до 2 роз-
ряду

Без розряду
8-9 років

n=14 P

3 розряд
10-11 років

n=14 P

2 розряд
12-13 років

n=16
X +m X +m X +m

Силові якості:
динамометрія 
м’язів
сильнішої кисті, 
кг 9,71 ± 0,83 <0,05 13,43 ± 0,91 <0,05 18,38 ± 1,04 47%
вис на 
перекладині, с 8,71 ± 0,25 <0,05 14,71 ± 0,58 <0,05 22,69 ± 0,52 62%

згинання рук в 
упорі лежачи, 
разів

8,21 ± 0,91 <0,05 16,07 ± 1,82 <0,05 25,88 ± 1,86 68%

піднімання тулу-
ба із положення
лежачи протягом 
30 с, разів 13,79 ± 0,66 <0,05 19,21 ± 0,58 <0,05 22,38 ± 0,37 38%
Швидкісно-
силові якості:

стрибок у до-
вжину з місця, 
см

132,29 ± 3,15 <0,05 156,07 ± 1,33 <0,05 178,31 ± 2,23 26%

стрибок у висоту 
з місця, см 29,79 ± 0,91 <0,05 35,07 ± 0,91 <0,05 38,38 ± 0,82 22%

метання набив-
ного м’яча
знизу вперед, м 2,81 ± 0,12 <0,05 4,04 ± 0,12 <0,05 6,26 ± 0,12 55%
стрибки через 
скакалку за 1 хв., 
разів

66,86 ± 2,65 <0,05 99,64 ± 3,40 <0,05 145,63 ± 4,54 54%
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місця, стрибок у висоту з місця, метання набивного 
м’яча вагою 2 кг знизу вперед, стрибки через скакал-
ку за 1 хв. також визначається загальна тенденція до 
зростання показників. Так, результати стрибка у до-
вжину з місця мають статистично значуще поліпшен-
ня (P<0,05) між групою спортсменів без розряду і 3 
розряду, 3 і 2 розряду. Дані стрибка у довжину з місця 
мають зростання результату: від 132,29 см у спортс-
менів без розряду до 178,31 см у спортсменів 2 роз-
ряду, що складає приріст 26%. Показники стрибка у 
висоту з місця зростають від 29,79 см у спортсменів 
без розряду до 38,38 см у спортсменів 2 розряду, що 
складає приріст 22%. Результати метання набивного 
м’яча двома руками знизу вперед поліпшуються від 
2,81 м у спортсменів без розряду до 6,26 м у спортс-
менів 2 розряду, що складає приріст 55%. У стрибках 
через скакалку за 1 хв. здійснюється поліпшення від 
66,86 разів у спортсменів без розряду до 145,63 разів у 
спортсменів 2 розряду, що складає приріст 54%.

Висновки.
Проведені дослідження дозволили отримати на-

ступні результати.
Виявлені параметри рівня розвитку силових і 1. 
швидкісно-силових якостей юних каратистів, що за-
безпечують підвищення спортивної майстерності.
Статистично значимі розбіжності зареєстровані між 2. 
показниками груп каратистів без розряду, 3 і 2 роз-
ряду у всіх контрольних випробуваннях: динамоме-
трія м’язів сильнішої кисті, вис на зігнутих руках, 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, підніман-
ня тулуба із положення лежачи протягом 30 с – си-
лові якості; стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг знизу вперед, 
стрибки через скакалку – швидкісно-силові якості.
Отримані кількісні дані можуть використовуватися 3. 
при побудові та контролі тренувального процесу 
юних спортсменів, які спеціалізуються з кіокушин-
кай карате, та в інших бойових єдиноборствах.
Перспективи подальших досліджень. Планується 

дослідження ефективності застосування раціональ-
ного обсягу тренувальних навантажень в підготовці 
юних каратистів.
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Особливості підготовки майбутнього тренера-викладача до 
професійної діяльності у вищих навчальних закладах

Сватьєв А.В., Власова Г.С.
Запорізький національний університет

Анотації:
З’ясовано особливості та про-
блеми підготовки майбутнього 
тренера-викладача до професій-
ної діяльності у вищих навчальних 
закладах. Підготовка майбутніх 
фахівців даного напрямку усе ще 
не відповідає сучасним вимогам. 
Вони повинні враховуватися при 
організації навчального процесу. 
Показано особливості підготовки 
майбутнього тренера викладача 
до професійної діяльності у ви-
щих навчальних закладах. Вони 
ґрунтуються на комплексному під-
ході до визначення й відновлен-
ня змісту, застосуванню методів, 
форм і засобів навчання. Все це 
сприяє підвищенню ефективності 
навчального процесу.

Сватьев А.В., Власова А.С. Особен-
ности подготовки будущего тренера-
преподавателя к профессиональной 
деятельности в высших учебных заве-
дениях. В статье на основе теоретического 
анализа литературы и анкетирования сту-
дентов высших учебных заведений опреде-
лены особенности и проблемы подготовки 
будущего тренера-преподавателя к профес-
сиональной деятельности в высших учеб-
ных заведениях. Подготовка будущих спе-
циалистов данного направления все еще не 
отвечает современным требованиям. Они 
должны учитываться при организации учеб-
ного процесса. Показаны особенности под-
готовки будущего тренера преподавателя к 
профессиональной деятельности в высших 
учебных заведениях. Они основываются 
на комплексном подходе к определению и 
обновлению содержания, применение ме-
тодов, форм и средств обучения. Все это 
оказывает содействие повышению эффек-
тивности учебного процесса.

Svatyev A.V., Vlasova A.S. Features of 
preparation of future trainer-teacher 
to professional activity in higher edu-
cational establishments. In the article 
on the basis of theoretical analysis of 
literature and questionnaire of students 
of higher educational establishments 
features and problems of preparation of 
future trainer-teacher are found out to 
professional activity in higher educational 
establishments. Preparation of the future 
experts of the given direction still does not 
meet the modern demands. They should 
be taken into account at organization of 
educational process. Features of prepa-
ration of the future trainer of the teacher 
to professional work in higher educational 
establishments are exhibited. They are 
based to package approach to determin-
ing and renovation of the contents, ap-
plication of methods, forms and training 
tools. All this assists increase of effi ciency 
of educational process.

Ключові слова:
підготовка, майбутній тренер-
викладач, професійна діяльність.

подготовка, будущий тренер-
преподаватель, профессиональная дея-
тельность.

preparation, future trainer-teacher, pro-
fessional activity.

Вступ. 1

Зміни, що відбуваються в українському сус-
пільстві у сучасний період, розбудова держа-
ви, процеси глобалізації та інтеграції в європей-
ську спільноту, визначили нові орієнтири щодо 
організації професійної підготовки майбут-
ніх фахівців у вищих навчальних закладах Украї-
ни відповідно до європейських стандартів підготовки 
кваліфікованих фахівців усіх галузей господарства.

Основними умовами, які нині визначають напря-
ми модернізації сучасної української освіти, є спря-
мування на розвиток творчого самостійного мислення 
студентів, їх професійних здібностей до майбутньої 
професійної діяльності, завдяки акцентуванню на 
творчу самостійну працю й підвищення активності 
у навчанні, використання активних методів у процесі 
навчання з метою ефективної професійної підготовки 
майбутніх фахівців. Все це також стосується процесу 
підготовки майбутнього тренера-викладача до про-
фесійної діяльності у вищих навчальних закладах. 
Сприяє цим процесам прийняття останніми роками 
нормативно-правових документів [1, 2, 3].

Різні аспекти організації процесу професійної під-
готовки студентів у вищих навчальних закладах стали 
предметом дослідження багатьох науковців: профе-
сійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фі-
зичного виховання: теорія та методика (Р.П.Карпюк); 
професійна підготовка з інформаційних техноло-
гій майбутніх менеджерів-економістів (Т.І.Коваль); 
теоретико-методологічні й організаційні основи фор-
мування фізичної культури студентів (Л.І.Лубишева); 
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індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки 
вчителя (О.М.Пехота); саморегуляція професійного 
мислення в системі фахової підготовки практичних 
психологів (Н.І.Пов’якель); професійна підготовка 
учителів фізичної культури на основі культурологіч-
ного підходу (Ф.І.Собянін); професійна підготовка 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
(теоретико-методологічний аспект) (Л.П.Сущенко); 
психологічні особливості професійної підготовки сту-
дентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяль-
ності (О.П.Федик); теоретичні основи професійної 
підготовки учителя (Н.Д.Хмель) та ін.

Разом з тим, поза увагою досліджень залиша-
ються проблеми підвищення якості навчального 
процесу та особливості підготовки майбутнього 
тренера-викладача до професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах.

Робота виконана відповідно до плану НДР Запо-
різького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Визначені аспекти означеної проблеми окрес-

люють мету статті, яка полягає у з’ясування 
особливостей підготовки майбутнього тренера-
викладача до професійної діяльності у вищих на-
вчальних закладах.

Основні завдання дослідження:
Здійснити теоретичний аналіз психолого-1. 
педагогічної літератури щодо з’ясування особли-
востей підготовки майбутнього тренера-викладача 
до професійної діяльності у вищих навчальних за-
кладах.
Провести анкетування студентів вищих навчальних 2. 
закладів України для з’ясування особливостей під-
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готовки майбутнього тренера-викладача до профе-
сійної діяльності.
Результати дослідження.
Проведений нами теоретичний аналіз наукових 

джерел засвідчив актуальність проблеми підготовки 
майбутнього тренера-викладача до професійної ді-
яльності як у теоретичному, так і у практичному ас-
пектах. Нами з’ясовано, що зусилля науковців, роботи 
яких присвячено дослідженню питань, пов’язаних 
з означеною проблемою, спрямовані на обґрунту-
вання та оновлення змісту, форм, методів, засобів та 
організаційно-педагогічних умов, які повинні забез-
печити ефективність професійної підготовки майбут-
ніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

У Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови поняття “підготовка” тлумачиться як “за-
пас знань, навичок, досвід та ін., набутий у процесі 
навчання, практичної діяльності [4]”. 

Досліджуючи сутність поняття “професійна під-
готовка”, Л.П.Сущенко зазначає, що “у професійній 
підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту особистісний підхід доцільно розглядати як 
один із важливих наукових принципів, що забезпечує 
розуміння, пізнання, розвиток та самореалізацію осо-
бистості майбутнього фахівця в її цілісності та гармо-
нійності [9, с. 21]”. 

Учені Г.І. Хозяінова, Н.В. Кузьміної, Л.Є. Вар-
фоломеєвої вважають, що такими самостійними рі-
шеннями, які повинен приймати майбутній фахівець, 
мають бути: вибір професії на основі самосвідомості 
творчого потенціалу; вибір вищого навчального за-
кладу, у якому можна одержати певну професію; ви-
бір індивідуальної системи діяльності, пов’язаної з 
усвідомленням перспектив та можливостей самореа-
лізації творчого потенціалу у творчій діяльності [10, 
с. 9]. Ми підтримуємо твердження вчених про те, що 
початок професійної діяльності майбутніх фахівців 
пов’язаний з розвитком у студентів здатності бути 
суб’єктом майбутньої професійної діяльності; здат-
ності приймати самостійні рішення, які забезпечать 
шлях до творчого ставлення до діяльності.

За ствердженням науковців Н.Зволинскої та 
В.Маслова, провідною тенденцією розвитку профе-
сійної освіти, яка повинна впливати на усі складові 
змісту підготовки фахівця – на визначення мети, пла-
нування, наповнення програм, на методи і засоби на-
вчання, поведінки суб’єктів освітнього процесу, на 
оцінку рівня готовності до діяльності – необхідно 

визначити посилення особистісної функції поряд з 
традиційно основною – соціальною функцією змісту 
навчання [5, с. 482].

На основі теоретичного аналізу психолого-
педагогічної літератури та власного досвіду, ми 
з’ясували, що особливості організації професійної 
підготовки майбутнього тренера-викладача поляга-
ють у тому, що формування змісту, підбір методів, 
форм та засобів підготовки майбутнього тренера-
викладача до професійної діяльності повинно вра-
ховувати певні вимоги. Основними чинниками, які 
мають враховуватися при організації процесу підго-
товки майбутнього тренера-викладача у вищих на-
вчальних закладах, нами визначено: системний під-
хід до організації навчального процесу; професійна 
спрямованість дисциплін професійної підготовки; 
відповідність змісту меті і завданням професійної 
підготовки майбутнього тренера-викладача; відпо-
відність навчально-методичного матеріалу тенден-
ціям розвитку професійної діяльності майбутнього 
тренера-викладача згідно соціально-економічного 
розвитку суспільства; раціональний добір дисциплін 
відповідно до професійної діяльності майбутнього 
тренера-викладача.

З метою з’ясування особливостей підготовки май-
бутнього тренера-викладача до професійної діяльнос-
ті у вищих навчальних закладах, нами було проведено 
дослідження студентів за спеціально розробленою ан-
кетою. У анкетуванні брали участь 168 респондентів 
вищих навчальних закладів України, зокрема 77 сту-
дентів Національного педагогічного університету іме-
ні М.П.Драгоманова (НПУ імені М.П.Драгоманова), 
43 студента Львівського державного університету фі-
зичної культури (ЛДУФК), 48 студентів Вінницького 
державного педагогічного університету (ВДПУ).

Аналіз результатів відповідей на запитання анкети 
“Чи вважаєте Ви за необхідне здійснювати у вищих 
навчальних закладах України підготовку майбутніх 
тренерів-викладачів до професійної діяльності?”, 
наведених в таблиці 1, свідчить, що вважають необ-
хідним здійснювати підготовку майбутніх тренерів-
викладачів до професійної діяльності у вищих на-
вчальних закладах України 90% студентів, частково 
вважають необхідним 8,3% студентів, не вважають 
необхідним 0,43% студентів, важко було відповісти 
1,55% респондентів (рис. 1). Вважають необхідним 
здійснювати підготовку 89,61% студентів НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 83,72% студентів ЛДУФК, 95,83% 

Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних щодо необхідності здійснювати у вищих навчальних закладах 

України підготовку майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності (%)

Відповіді 
респондентів

Загальний по-
казник

Вищий навчальний заклад

НПУ імені 
М.П.Драгоманова 77 чол.

ЛДУФК
43 чол.

ВДПУ
48 чол.

Так, вважаю 90 89,61 83,72 95,83
Частково 8,3 9,09 11,63 4,17

Ні, не вважаю 0,43 1,3 0 0
Важко відповісти 1,55 0 4,65 0
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респондентів ВДПУ. Частково вважають 9,09% рес-
пондентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 11,63% сту-
дентів ЛДУФК та 4,17% студентів ВДПУ. Не вважа-
ють необхідним здійснювати у вищих навчальних 
закладах України підготовку майбутніх тренерів-
викладачів до професійної діяльності 1,3% студентів 
НПУ імені М.П.Драгоманова, 0% студентів ЛДУФК, 
0% респондентів ВДПУ. Важко було відповісти на це 
питання 0% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 
4,65% студентів ЛДУФК та 0% респондентів ВДПУ.

Отже, на підставі результатів анкетування 
з’ясовано, що найвищий показник серед студентів, які 
вважають необхідним здійснювати підготовку май-
бутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності 
у вищих навчальних закладах України, має Вінниць-
кий державний педагогічний університет (відповідно 

– 95,83% студентів), що на 5,83% перевищує середній 
показник опитаних респондентів.

На основі аналізу результатів відповідей на дру-
ге запитання анкети “Наскільки Ви особисто підго-
товлені для діяльності у якості тренера-викладача?”, 
нами встановлено, що із 168 студентів вищих на-
вчальних закладів, вважають себе повністю особис-
то підготовленими для діяльності у якості тренера-
викладача 11,48% студентів, вважають себе частково 
підготовленими 66,28% студентів, не вважають себе 
підготовленими 8,13% студентів, важко відповісти 
було 14,1% респондентів. Вважають себе повністю 
особисто підготовленими 5,19% студентів НПУ іме-
ні М.П.Драгоманова, 20,93% респондентів ЛДУФК 
та 8,33% студентів ВДПУ, що вдало демонструє ри-
сунок 2. 

Частково вважа-
ють необхідним

Вважають 
необхідним

8,3%

90%

Важко було 
відповісти1,55%

Не вважають 
необхідним 0,43%

Рис. 1. Розподіл студентів, опитаних щодо необхідності здійснювати у вищих навчальних закладах України 
підготовку майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності (%)

Рис. 2. Розподіл студентів, опитаних, наскільки вони повністю особисто підготовлені для діяльності у 
якості тренера-викладача (%)
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Частково підготовленими для діяльності у якості 
тренера-викладача вважають себе 74,03% студен-
тів НПУ імені М.П.Драгоманова, 58,14% студен-
тів ЛДУФК та 66,67% опитаних студентів ВДПУ. 
Вважають себе не підготовленими для діяльності 
у якості тренера-викладача 2,6% опитаних студен-
тів НПУ імені М.П.Драгоманова, 9,3% респондентів 
ЛДУФК та 12,5% студентів ВДПУ. Важко було від-
повісти на це питання 18,18% студентів НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 11,63% студентів ЛДУФК та 12,5% 
респондентів ВДПУ.

Опитування показало, що найвищий показник 
серед студентів, які особисто підготовлені для ді-
яльності у якості тренера-викладача, має Львівський 
державний університет фізичної культури (відповідно 
– 20,93% студентів), що на 9,45% перевищує середній 
показник опитаних респондентів.

Отже, результати здійсненого нами анкетуван-
ня студентів вищих навчальних закладів засвідчили, 
що незначна кількість студентів вважає себе повніс-
тю особисто підготовленими для діяльності у якості 
тренера-викладача (відповідно 11,48% студентів). У 
той же час переважна, а саме 90% студентів, згідно їх 
відповідей, вважають необхідним здійснювати підго-
товку майбутніх тренерів-викладачів до професійної 
діяльності у вищих навчальних закладах України.

Висновки. 
На основі теоретичного аналізу психолого-

педагогічної літератури і проведеного анкетування 
студентів вищих навчальних закладів України щодо 
з’ясування особливостей організації підготовки май-
бутнього тренера-викладача до професійної діяльнос-
ті у вищих навчальних закладах, нами визначено, що 
сучасна підготовка майбутніх фахівців даного напрям-
ку все ще не відповідає вимогам, які мають враховува-
тися при організації цього процесу. Так, залишаються 
нерозв’язаними питання забезпечення відповідності 
змісту і способів організації навчальної діяльності 
студентів вищих навчальних закладів особливостям 
та тенденціям майбутньої професійної діяльності 
згідно сучасних соціально-економічних умов країни. 
З’ясовано, що особливості підготовки майбутнього 

тренера-викладача до професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах полягають у тому, що дана сис-
тема повинна ґрунтуватися на комплексному підході 
до визначення й оновлення змісту, застосування мето-
дів, форм і засобів навчання, що сприяє підвищенню 
ефективності означеного процесу.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 
вивченні інших аспектів процесу підготовки майбут-
нього тренера-викладача до професійної діяльності у 
вищих навчальних закладах. 
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Исследования физического состояния школьников, 
проживающих в различных условиях 
радиационного загрязнения среды

Севдалев С.В., Зацепин А.В.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Аннотации:
Представлены результаты исследо-
вания физического развития, функ-
ционального состояния и физической 
подготовленности школьников 6-17 
лет, проживающих в различных усло-
виях радиационного загрязнения сре-
ды. Выявлены некоторые отклонения 
показателей от нормы. Это - частота 
сердечных сокращений, артериальное 
давление. Настораживают показатели 
уровня артериального давления. Физи-
ческая подготовленность находится на 
среднем уровне. Вызывают опасения 
низкие показатели выносливости. Для 
снижения этого дисбаланса необходи-
ма разработка конкретных мероприя-
тий по устранению дефицита данного 
физического качества с учетом среды 
проживания.

Севдалев С.В., Зацепiн А.В. Дослі-
дження фізичного стану школярів, 
що проживають в різних умовах ра-
діаційного забруднення середовища. 
Представлено результати дослідження 
фізичного розвитку, функціонального 
стану і фізичної підготовленості школя-
рів 6-17 років, що проживають у різних 
умовах радіаційного забруднення се-
редовища. Виявлено деякі відхилення 
показників від норми. Це - частота сер-
цевих скорочень, артеріальний тиск. 
Насторожують показники рівня артері-
ального тиску. Фізична підготовленість 
перебуває на середньому рівні. Викли-
кають побоювання низькі показники ви-
тривалості. Для зниження цього дисба-
лансу необхідна розробка конкретних 
заходів щодо усунення дефіциту даної 
фізичної якості з урахуванням серед-
овища проживання.

Sevdalev S., Zatsepin A. Research of a 
physical condition of the schoolboys 
living in various conditions radiating 
pollution of environment. Outcomes 
of research of physical development, 
functional condition and physical 
readiness of schoolboys of 6-17 years 
living in different conditions of radiation 
pollution of a medium are presented. 
Some deviations of parameters from 
standard are revealed. It - frequency of 
cardiac reductions, arterial pressure. 
Guard parameters of a level of arterial 
pressure. Physical readiness is found 
on an average level. Call fears low 
parameters of fatique. Development 
of concrete provisions is necessary for 
decrease of this disbalance on shortage 
control of the given physical quality with 
allowance for living environments.

Ключевые слова:
радиационное загрязнение, физичес-
кое развитие, физическая подготов-
ленность, функциональное состоя-
ние, школьники.

радіаційне забруднення, фізичний 
розвиток, фізична підготовленість, 
функціональний стан, школярі.

radiating pollution, physical development, 
physical readiness, a functional condition, 
schoolchildren.

Введение.1

Процессы роста и развития человеческого организ-
ма зависят от многих факторов, как эндогенного, так и 
экзогенного характера. Одним из ведущих экзогенных 
факторов является воздействие окружающей среды, 
непосредственно зависящее от текущей экологической 
обстановки в конкретном регионе, области [1,7]. 

Гомельская область отличается от других областей 
Республики Беларусь наличием повышенного радиа-
ционного фона, образовавшегося в результате аварии 
1986 г. на Чернобыльской АЭС и сохраняющегося до 
настоящего времени. 

Согласно данным статистики [2,4], радиоактивное 
загрязнение области обусловлено цезием-137 и строн-
цием-90, в меньшей степени – изотопами плутония, 
выпавшими, в основном, в 30-км зоне ЧАЭС и на 
прилегающих территориях. В результате аварии цези-
ем-137 плотностью более 1 Кu/км2 загрязнено 20 рай-
онов Гомельской области из 21 (все, кроме Октябрь-
ского), или 64,1% общей территории области.

Площадь радиоактивного загрязнения цезием-137 
с уровнями от 1 до 5 Кu/км2 составляет 42,4% терри-
тории области, от 5 до 15 Кu/км2 – 14,0%, от 15 до 40 
Кu/км2 – 4,2%, более 40 Кu/км2 – 3,5%. Загрязнение 
территории области стронцием-90 от 0,15 Кu/км2 и 
выше составляет около 37% и не обнаруживается там, 
где уровни загрязнения почвы цезием-137 не превы-
шают 1 Кu/км2. 

Воздействие любых эндо- и экзогенных факторов 
вызывает компенсаторные сдвиги в организме, с вы-
ходом на более напряженный уровень жизнедеятель-
ности [3]. 

Данные литературных источников свидетельству-
© Севдалев С.В., Зацепин А.В., 2009

ют, что после аварии на Чернобыльской АЭС отме-
чается устойчивый рост заболеваемости детей и под-
ростков, проживающих на территориях, загрязненных 
радионуклидами. Так, в постчернобыльский период у 
школьников и дошкольников наблюдается увеличе-
ние заболеваний сердечно-сосудистой системы, на-
рушения со стороны дыхательной, пищеварительной, 
эндокринной и кровеносной систем, иммунного и 
вегетативного статуса. Также выявлены нарушения 
функционального состояния нервной системы и пси-
хического состояния детей и подростков [1,5,7,8].

Всякое заболевание, даже непродолжительное, как 
в своем течении, так и в фазе выздоровления изменяет 
реактивность организма, ухудшая функциональное со-
стояние центральной нервной системы, обуславливая 
высокую утомляемость, низкую работоспособность и 
неблагоприятные реакции функциональных систем. 
Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня 
физической подготовленности и функциональных 
возможностей детского организма, увеличение коли-
чества школьников с дисгармоничным физическим 
развитием [1,8]. 

Несомненный научный интерес представляет из-
учение вопроса развития растущего организма при 
постоянном воздействии радиационного облучения, 
даже если это имеет отношение к действию малых 
доз радиации.

Можно предположить, что проживание детей 
школьного возраста в специфических экологических 
условиях своеобразно влияет на их физическое со-
стояние. С целью проверки данной гипотезы нами 
были проведены исследования физической подготов-
ленности, функционального состояния и физического 
развития школьников 1-11-х классов, проживающих 
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на территориях радиоактивного загрязнения 1-5 Кu/
км2, 5-15 Кu/км2. Данные исследования проводились 
в рамках выполнения подпрограммы «Дети Чернобы-
ля» Президентской программы «Дети Беларуси».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: исследование физического состоя-

ния учащихся школьного возраста проживающих на 
территории радиоактивного загрязнения среды 1-15 
Кu/км2. 

Задачи работы:
исследовать физическое развитие и функциональ-1. 
ное состояние школьников;
определить уровень физической подготовленности 2. 
школьников;
оценить показатели физического состояния детей и 3. 
подростков с учетом условий среды проживания.
Методы и организация исследования.
Исследования проводились в период 2008-2009 го-

дов, на базах средних общеобразовательных школ Го-
мельского региона: Брагинском, Буда-Кошелевском, 
Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, На-
ровлянском, Рогачевском, Хойникском, Гомельском, 
Чечерском районах и городе Гомеле. Всего было об-
следовано более 10 000 школьников. 

Оценка физической подготовленности проводилась 
с использованием контрольных нормативов, рекомен-
дованных комплексной программой по физическому 
воспитанию учащихся общеобразовательных школ:
Скоростно-силовые качества оценивались при по-1. 
мощи теста «прыжок в длину с места». 
Уровень развития координационных способностей 2. 
и скоростных качеств оценивался при помощи теста 
«челночный бег 4х9м». 
Уровень общей (аэробной) выносливости оценивал-3. 
ся по тесту «бег 1500м, 1000м» (юноши и девушки 
старших классов); «бег 1000м» (мальчики и девочки 
среднего звена); «шестиминутный бег» (мальчики и 
девочки младших классов). 
Мышечная сила (сила мышц плечевого пояса) у 4. 
юношей оценивалась по количеству подтягиваний в 
висе на перекладине из исходного положения - вис 
хватом сверху. 
У девушек - поднимание туловища из положения 5. 
лёжа за 1 минуту (девочки младших классов 30с), 
показатель силы мышц брюшного пресса.
Показатель гибкости позвоночного столба и эла-6. 
стичности мышечного аппарата определялся вы-
полнением наклона вперед из положения сидя. 
Для оценки физического развития детей, про-

живающих в регионах с различным уровнем радиа-
ционного загрязнения среды (РЗС), нами изучались 
показатели длины и массы тела, жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), окружности грудной клетки (в паузе), 
показатели задержки дыхания на вдохе (проба Штан-
ге), показатели кистевой динамометрии. При изуче-
нии функционального состояния нами исследовались 
показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 
артериального давления (АД).

Для выявления особенностей физического состоя-
ния школьников, проживающих в различных экоради-
ационных условиях, нами было проведено сравнение 

полученных результатов тестирования учащихся Го-
мельского региона с данными учащихся, проживаю-
щими в «чистой зоне» (город Минск, по данным про-
фессора В.М. Колоса) [6].

Результаты исследований.
Проведенные исследования показали, что у 

школьников, проживающих на загрязненных радио-
нуклидами территориях, не выявлено ярко выражен-
ных отличий по показателям физического развития 
от модельных характеристик. Однако в сравнении со 
школьниками, проживающими в г. Минске (уровень 
загрязнения менее 1 Кu/км2), выявлены некоторые от-
личия. В показателях относительной кистевой динамо-
метрии и задержке дыхания на вдохе (проба Штанге) 
выявлены достоверные отличия в пользу школьников, 
проживающих в более чистой зоне. 

Анализируя полученные результаты ЖЕЛ, можно 
констатировать, что девочки, проживающие в зоне 
5-15 Кu/км2, имеют ниже результаты в сравнении с 
испытуемыми, проживающими в других регионах, и 
их показатели незначительно отличаются от эксперт-
ных оценок. У мальчиков, выявленные показатели не-
сколько ниже должных норм, но достоверно не отли-
чаются от должных величин для лиц того или иного 
возраста. 

Сравнительный анализ морфологических пока-
зателей позволил выявить незначительные различия 
между исследуемыми группами. По большинству по-
казателей учащиеся, проживающие на территории за-
грязнения окружающей среды в 1-5 Кu/км2, уступают 
в физическом развитии школьникам из «чистой» зоны 
(г. Минск). 

Исследования функционального состояния пока-
зало, что как у школьников, так и у школьниц, про-
живающих на загрязненных территориях, показатель 
ЧСС значительно ниже (табл. 1). 

Следует отметить и тот факт, что у минских школь-
ниц выше показатели относительно эталонных значе-
ний на всех годах обучения.

Полученные результаты не исключают возмож-
ность предполагать, что загрязнение окружающей 
среды оказывает воздействие на вегетативную нерв-
ную систему, а через нее влияет на ритм сердца. 

Анализ данных артериального давления показал, 
что систолическое давление у девочек, проживающих 
на территориях радиоактивного загрязнения 1-5 Кu/
км2, практически находится в пределах нормативных 
величин. Исключение выявлено в первых классах – 
СД зарегистрировано на уровне 109 мм рт. ст. (табл. 
2). С возрастом средние значения СД в классах прихо-
дит к норме. Однако, если учитывать, что в отдельных 
классах сигмальные отклонения варьируют от 5 до 18 
единиц, то более половины учениц находятся на уров-
не риска. У девочек из гор. Минска СД достоверно 
ниже в 1-х – 4-х, 5-х, 9-х и 10-11-х классах.

У школьниц из зоны 5-15 Кu/км2 в пределах нор-
мы выявлены показатели только в 3-х классах. В дру-
гие возрастные периоды индивидуальные значения 
выше относительно нормативных показателей. По 
сравнению с минскими школьницами эти показатели 
достоверно выше во все возрастные периоды. Напри-
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мер, в 3-х классах СД из зоны 5-15 Кu/км2.больше на 
15 мм рт. ст.

У школьников, проживающих на территории за-
грязнения в 1-5 Кu/км2, СД только в четырех классах 
находится в пределах нормы (5-е, 7-е, 8-е и 9-е). В 
другие возрастные периоды СД выше нормативных 
значений, особенно в начальной школе. По сравне-
нию с минчанами СД достоверно выше с 1-х по 4-е и 
в 6-х классах (табл. 2).

У мальчиков, проживающих в зоне 5-15 Кu/км2 , в 
младшем школьном возрасте показатели СД находятся 
на уровне нормы. В среднем школьном возрасте оно 
увеличивается и достоверно отличается от минских 
школьников. Особую тревогу вызывают исследуемые 
показатели, начиная с 7-х классов. Данный показатель 
превышает должные величины(табл. 2). 

 Диастолическое давление у девочек младшего 
школьного возраста, проживающих на загрязненных 
территориях 1-5 Кu/км2, достоверно выше норматив-
ных значений. В среднем школьном возрасте среднее 
значение ДД находится в пределах нормативных оце-
нок. Однако, оно достоверно выше показателей у мин-
ских школьниц в 1-х – 4-х и 9-х классах (табл. 3).

У школьниц, проживающих в зоне 5-15 Кu/км2 
, средние значения ДД во все возрастные периоды 
выше верхних пределов нормы. ДД достоверно выше 
показателей относительно минских школьниц в 1-х − 
4-х и 9-х классах и достоверно отличается от показа-
телей, выявленных на территории 1-5 Кu/км2 в 7-х и 
9-х классах. В другие возрастные периоды различий 
не выявлено. 

У школьников, проживающих в зоне 1-5 Кu/км2, в 
подавляющем большинстве случаев, средние значения 
ДД находятся в пределах нормированных значений. 
Исключение выявлено в пяти случаях – в 1-х, 2-х, 4-х, 
6-х классах, когда средние значения находятся выше 
верхнего уровня нормы.

У мальчиков из зоны 5-15 Кu/км2 во все возрастные 
периоды ДД находится на уровне или выше предель-
ных значений нормы. Особого внимания заслуживают 
показатели в 7-х – 8-х классах, которые существенно 
отличаются от нормативных показателей.

Результаты физической подготовленности отобра-
жены в рисунках 1-8. Из представленного материала 
видно, что уровень физической подготовленности 
школьников, проживающих в различных экорадиаци-

Таблица 1
Показатели частоты сердечных сокращений школьников, проживающих в различных условиях радиационного 

загрязнения среды

Класс

Девочки Мальчики
Менее 1 Кu/

км2

(г. Минск)

1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2 Менее 1 Кu/
км2

(г. Минск)

1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2

1 101 86 86 105 84 86
2 100 92 89 101 88 86
3 97 93 78 96 89 80
4 97 81 81 94 76 77
5 91 89 81 95 82 78
6 95 85 83 90 86 78
7 91 81 84 82 79 81
8 92 82 85 86 80 77
9 89 77 70 79 72 75
10 88 76 72 77 70 73
11 86 76 70 75 70 69

Таблица 2
Показатели систолического давления (мм рт. ст.) школьников, проживающих в различных условиях радиаци-

онного загрязнения среды

Класс Школьницы Школьники
Нормы 1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2 Нормы 1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2

1 87,7 – 104,8 109,5±16,0 106,6±14,1 87,7 – 104,5 116,4±15,9 106,6±17,8
2 89,0 – 104,4 105,2±11,3 106,7±17,6 87,7 – 106,7 110,6±14,3 104,2±17,8
3 91,2 – 108,8 105,6±12,5 106,2±10,8 93,5 – 110,1 112,4±16,0 109,8±11,6
4 92,7 – 105,9 106,5±15,0 108,8±8,9 94,6 – 107,4 112,7±19,1 105,4±9,4
5 93,9 – 107,6 97,1±13,3 113,3±12,2 95,0 – 108,9 106,1±22,1 112,1±15,2
6 96,2 – 110,2 109,3±15,4 116,1±9,4 99,4 – 112,2 118,5±18,1 113,8±15,4
7 94,3 – 114,2 93,7±7,4 120,6±4,8 95,0 – 110,7 114,0±15,0 122,2±7,2
8 97,4 – 117,0 110,7±13,4 119,7±9,6 101,0 – 116 115,3±14,4 120,4±12,4
9 100,6 – 115,2 112,2±11,1 117,2±11,2 103,1 – 119 115,3±18,6 123,3±8,9

9-(10) 103,8 – 118,4 114,7±12,6 118,2±10,9 105,0 – 123,2 116,7±16,2 125,1±9,4
11 104,3 – 120,7 116,4±9,8 119,5±12,8 105,3 – 124,5 119,3±14,2 126,7±10,8
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онных условиях, имеет некоторые различия. 
Так, показатели гибкости (наклон вперед из по-

ложения сидя) у мальчиков и девочек Гомельского 
региона, проживающих как в условиях загрязнения 
окружающей среды 1-5 Кu/км2, так и 5-15 Кu/км2, в 
сравнении с Минскими школьниками, в основном, на-
ходятся на более высоком уровне. Так, у школьников 
6-11 классов (рисунок 1) зафиксирована достовер-
ность различий в пользу учащихся Гомельского ре-
гиона (P>0,05).

Показатели гибкости в 1, 4, 5 классах выше у 
школьников города Минска, однако это различие не-
достоверно (P<0,05). У школьниц (рисунок 2), досто-
верность различий в пользу учащихся Гомельского 

региона наблюдается во 2,3,4,5,7,8,9,10,11 классах 
(P>0,05). В остальных исследуемых группах досто-
верность различий не обнаружена (P<0,05). 

Уровень развития координационных способно-
стей и скоростных качеств (челночный бег 4х9м) как 
у мальчиков, так и у девочек находится практически 
на одинаковом уровне и не имеет достоверности раз-
личий (P<0,05). 

Анализ результатов, показанных школьниками в 
тестах, определяющих мышечную силу у мальчиков 
(подтягивание на перекладине), выявил достовер-
ность различий в пользу учащихся Гомельского регио-
на в 3, 4 и 11 (в зоне проживания 5-15 Кu/км2) классах. 
В остальных параллелях достоверности различий не 

Таблица 3
Показатели диастолического давления (мм рт. ст.) школьников, проживающих в различных условиях радиа-

ционного загрязнения среды

Класс Школьницы Школьники
Нормы 1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2 Нормы 1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2

1 44,5 – 61,5 72,6 ± 14,1 65,7 ± 10,4 45,1 – 61,1 74,7 ± 15,3 63,2 ± 11,6
2 44,0 – 63,2 68,1 ± 14,0 64,4 ± 10,3 46,0 –61,2 76,1 ± 13,7 66,7 ± 10,4
3 50,2 – 65,4 66,9 ± 9,3 67,2 ± 7,9 52,2 – 67,0 61,6 ± 19,0 70,2 ± 9,5
4 50,8 – 62,2 75,2 ± 15,8 67,5 ± 6,2 51,9 – 64,7 76,7 ± 11,7 67,9 ± 7,9
5 52,7 – 62,9 58,2 ± 12,0 71,2 ± 8,4 53,6 – 64,0 63,5 ± 14,6 66,5 ± 13,1
6 54,0 – 70,0 65,7 ± 11,6 72,9 ± 10,2 56,1 – 70,7 71,7 ± 12,4 70,1 ± 9,9
7 55,9 – 71,8 53,7 ± 6,4 79,5 ± 5,8 52,3 – 69,9 66,0 ± 7,8 75,4 ± 6,0
8 53,8 – 69,4 70,1 ± 10,9 71,3 ± 7,5 56,4 – 69,8 69,9 ± 10,8 75,7 ± 9,3
9 56,6 – 71,2 68,0 ± 9,2 75,1 ± 8,9 58,1 – 72,4 69,2 ± 10,8 72,8 ± 8,3
10 62,0 – 72,9 70,1 ± 8,9 74,3 ± 8,2 62,4 – 77,0 72,5 ± 9,6 76,5 ± 7,4
11 63,1 – 74,0  72,4 ± 8,2 76,2 ± 9,3 63,6 – 78,4  74,3 ± 10,5 79,2 ± 8,2

 Рис. 1. Показатели гибкости школьников, проживающих в различных условиях радиационного загрязнения 
среды

Мальчики
наклон вперед, см

16  
14  
12  
10  

8  
6  
4  
2  
0  

1   2   3  4   5  6   7   8   9   10   11  классы  
3,6   2,2   2,3   4,2   5   1,8   2,2   6,5   6,2   5,2   7,2  г. Минск  
3,3   3,1   2,5   3,1   3,9   5,2   5,3   7,9   8,8   9,7   11  Гом. рег.1-5 Ки/км  
3,4   7,1   7,9   14   5,5   4,2   5,2   5,8   8,3   12   16  Гом. рег.5-15 Ки/км  

Рис. 2. Показатели гибкости школьниц, проживающих в различных условиях радиационного загрязнения среды
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7   6   7   6   7,3   9   10   11   12   14   14  Гом. рег.1-5 Ки/км  
Гом. рег.5-15 Ки/км          8    11    10   10   15    11    14   16    20   27    25  
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наклон вперед, см
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Рис. 4. Показатели уровня развития мышечной силы школьниц, проживающих в различных условиях радиаци-
онного загрязнения среды

Рис. 3. Показатели уровня развития мышечной силы школьников, проживающих в различных условиях радиа-
ционного загрязнения среды

Рис. 5. Показатели уровня развития общей выносливости у мальчиков 1-4 классов, проживающих в различных 
условиях радиационного загрязнения среды
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853,79   714,2   641,05   758,82  Гом. рег.1-5 Ки/км  
775,63   731   637,42   762,17  Гом. рег.5-15 Ки/км  

Мальчики
шестиминутный 

бег, м

обнаружено (P<0,05) (рис. 3). 
В показателях мышечной силы у девочек (подъем 

туловища из положения сидя за одну минуту) досто-
верность различий обнаружена лишь во 2 и 3 класса, 
в пользу учащихся города Минска. В остальных клас-
сах, показатели мышечной силы находятся примерно 
на одинаковом уровне. При этом заметно небольшое 
отставание в показателях учащихся Гомельского реги-
она, проживающих на территории загрязнения среды 
5-15 Кu/км2 (рисунок 4). 

По результатам тестов, определяющих развитие 

скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места) 
как у мальчиков, так и у девочек исследуемого кон-
тингента между школьниками Гомельского региона и 
г.Минска не было выявлено достоверности различий 
ни по одному классу (P<0,05), При этом следует от-
метить, что учащиеся Минских школ по данному по-
казателю незначительно превосходят школьников Го-
мельского региона. 

Результаты тестирования общей выносливости у 
школьников 1-4 классов (шестиминутный бег) ото-
бражены на рисунках 5,6. В вышеуказанном тесте у 



200

девочек лишь в четвертом классе была обнаружена 
достоверность различий в пользу школьниц Минска 
(P<0,05), в то время как мальчики г.Минска значитель-
но превосходят сверстников, проживающих в Гомель-
ском регионе по всем исследуемым классам (P>0,05).

В целом, соотношение низкого и среднего уров-
ня выносливости колеблется по возрастам, но, в со-
вокупности, низкий уровень развития выносливости 
преобладает. В свою очередь развитие выносливости 
школьников города Минска соответствует среднему 
уровню. 

Анализ показателей общей выносливости у уча-
щихся среднего и старшего школьного возраста 
(1000м, 1500м) выявил, что в 5, 6, 7, 8 классах юно-

ши, проживающие в Гомельском регионе показали 
результаты ниже сверстников из г. Минска. Достовер-
ность различий обнаружены в показателях 5-8 клас-
сов (рис. 7).

У девушек достоверность различий обнаружена 
в показателях общей выносливости 8-10 классов в 
пользу школьниц г.Минска (P>0,05) (рис. 8). 

Выводы.
Таким образом, проведенные исследования физи-

ческого развития и функционального состояния пока-
зали, что у школьников, проживающих на загрязнен-
ных радионуклидами территориях, не выявлено ярко 
выраженных отличий по показателям физического 
развития от модельных характеристик детей разного 

Рис. 7. Показатели уровня развития общей выносливости юношей 5-11 классов, проживающих в различных 
условиях радиационного загрязнения среды

Рис. 8. Показатели уровня развития общей выносливости девушек 5-11 классов, проживающих в различных 
условиях радиационного загрязнения среды
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500  

400  

300  

200  

100  

0  
классы (5-11)  1  2   3  4   5  6  7  

275   263   253   248   390   374   360  г. Минск  
318   321   282   280   389   347   364  Гом. рег.1-5 Ки/км  
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пола и возраста. К низким показателям можно отнести 
относительную кистевую динамометрию и задержку 
дыхания на вдохе (проба Штанге), как у девочек, так и 
у мальчиков. На наш взгляд, эти показатели можно по-
высить в структуре учебного процесса и средствами 
физической культуры устранить эти недостатки.

Морфологические показатели находятся в преде-
лах стандартных величин.

Среди функциональных показателей выявлены не-
которые отклонения от нормы, среди которых частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давле-
ние (АД).

Настораживают показатели уровня артериального 
давления. Если своевременно не вмешаться в этот про-
цесс, то можно предположить, что к совершеннолетию 
школьники, проживающие в наиболее загрязненных 
районах, будут предрасположены к гипертонии. 

Исследования физической подготовленности по-
казали, что, несмотря на низкий уровень развития вы-
носливости, в целом, как у мальчиков, так и у девочек 
Гомельского региона, физическая подготовленность 
находится на среднем уровне и с возрастом улучшает-
ся. Показатели физической подготовленности, за ис-
ключением показателей выносливости (девушки 8-11, 
мальчики 1-4 классов) и гибкости (6-11 классы), не 
имеют региональных особенностей развития. 

Вызывают опасения низкие показатели выносли-
вости у школьников, проживающих в более загряз-
ненных условиях. Очевидно, что для снижения этого 
дисбаланса необходима разработка конкретных меро-
приятий по устранению дефицита данного физиче-
ского качества с учетом среды проживания.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ского состояния школьников, проживающих в различ-
ных условиях радиационного загрязнения среды.
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Вплив індивідуально – психологічних особливостей 
та особистісних якостей футболіста 

в його професійній діяльності
Сідєльніков Д.П., Федоров А.П.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

Анотації:
Розглядається вплив основних 
індивідуально – психологічних 
якостей футболістів різної ква-
ліфікації на технічну і фізичну 
підготовку на основі комплек-
сних досліджень їх психічного 
і вольового стану. Всі процеси 
підготовки пов’язані між собою 
і розвивають у футболістів пев-
ні індивідуально-психологічні 
якості. Вплив індивідуально-
психологічних якостей футболіс-
тів на рівень фізичної та техніч-
ної підготовки є дуже суттєвим. 
Він виражається у якості гри, ди-
наміці та рівні технічної майстер-
ності та також здатності перено-
сити різні види навантажень. 

Сидельников Д.П., Фёдоров А.П. Влияние 
индивидуально – психологических осо-
бенностей и особенных качеств футбо-
листа в его профессиональной деятель-
ности. Рассматривается влияние основных 
индивидуально - психологических качеств 
футболистов разной квалификации на 
техническую и физическую подготовку на 
основе комплексных исследований их пси-
хического и волевого состояния. Все про-
цессы подготовки связаны между собой и 
развивают у футболистов определенные 
личностно-психологические качества. Влия-
ние личностно-психологических качеств 
футболистов на уровень физической и тех-
нической подготовки является очень суще-
ственным. Он выражается в качестве игры, 
динамике и уровне технического мастерства 
и способности переносить разные виды на-
грузок. 

Sidelnikov D.P., Fedorov A.P. The infl u-
ence of the individual and psychologi-
cal specialties and special qualities of 
the football playa in his professional 
activity. Effect of the basic individual 
psychological qualities of football players 
of different qualifi cation on technical and 
physical preparation is considered. Basis 
is constituted with complex researches 
of a mental and strong-willed condition. 
All processes of preparation are bound 
among themselves and explicate at foot-
ball players determined personal psycho-
logical qualities. Effect of personal psy-
chological qualities of football players on 
a level physical and technical training is 
very essential. It expresss in the capacity 
of plays, dynamic and a level of techni-
cal skill and capability to transfer different 
kinds of loadings. 

Ключові слова:
темперамент, якості, підго-
товка, футболісти, особливос-
ті, діяльність, фізична, техніч-
на, психологічна, вольова. 
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Вступ. 1

Висока складність діяльності змагання футболіста 
пред’являє великі вимоги до всіх сторін підготовленості 
спортсмена: діючи в умовах жорсткого єдиноборства, 
знаходячись в нестандартних ситуаціях при дефіциті 
часу і простору, футболіст повинен надійно і 
ефективно вирішувати постійно виникаючі технічні 
і тактичні завдання, пригнічувати тривожність і 
проявляти активну розумову діяльність, повинен 
володіти високим рівнем психофункціонального 
стану, координаційних здібностей, психологічною і 
стрес – стійкістю. 

 Провідну роль на сьогоднішній день, поза сумнівом, 
займає аналіз впливу індивідуально-психологічних 
якостей футболістів на рівень їх фізичної і технічної 
підготовленості. Особливо аналіз цих якостей 
враховується при розробці індивідуальних планів 
підготовки футболістів. Для цього визначаються такі 
основні якості (їх рівень) як активність, реактивність, 
спільна мобільність, пластичність пристосування до 
зовнішніх дій, темп реакції, витривалість, стійкість, 
сила реакцій та інші, які можуть сприяти досягненню 
успіху або приводити до невдач. 

Тому тема є актуальною в сучасних умовах 
розвитку спорту і вимагає детального дослідження. 
Дослідженням даної теми займалося безліч вчених, 
таких як: Люкшинов Н.М., Врубльовський Є.П., 
Кузьменко Г.О., Алексєєв В.І., Петренко С.І. та 
ін. Але у сучасному футболі наростає швидкість 
виконання ігрових дій, зростає різноманітність 
тактичних комбінацій, складність взаємодії гравців в 
команді, а при цьому значно підвищуються вимоги до 
функціональної підготовленості футболістів, обліку 
їх індивідуально – психологічних особливостей, 
правильному визначенню індивідуального стилю 
© Сідєльніков Д.П., Федоров А.П., 2009

діяльності в змаганнях та ігрового амплуа [1, 2, 4]. 
При тому, що на сьогоднішній день психологічній 
підготовці приділяється багато часу, все одно 
залишається ряд проблем: виховання волі до 
перемоги, виховання наполегливості, стійкості в 
тренувальному процесі і іграх, виховання бойового 
духу, формування мотивації спортивних досягнень, 
складання передумов до саморегулювання психічного 
стану та самоорганізації психічної діяльності [8]. 
Тому ця тема є проблемною для сучасного футболу і 
вимагає розгляду.

Робота виконана за планом НДР Донецького на-
ціонального університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: аналіз впливу основних 

індивідуально-психологічних якостей футболістів 
різної кваліфікації на їх технічну і фізичну підготов-
ки на основі комплексних досліджень їх психічного 
і вольового стану, а також аналіз рівня фізичної та 
технічної підготовки. При дослідженні слід вивчити 
вплив темпераменту на рівень психомоторних про-
цесів і фізичну активність при футбольному змаганні 
та тренуванні, проаналізувати вплив індивідуально-
психологічних якостей футболістів на рівень їх фізич-
ної та технічної підготовки, розкрити суть фізичної 
підготовки і проаналізувати взаємозв’язок фізичної 
підготовки з індивідуально-психологічними якостя-
ми, дослідити і виявити взаємозв'язок між технічною 
майстерністю і основними психологічними якостями, 
які на неї впливають, розкрити сутність, сторони і на-
прямки психологічної підготовки сучасних футболіс-
тів, довести необхідність вольової підготовки на шля-
ху до досягнення успіху.



203

Результати дослідження. 
Організація дослідження базується на сучасній 

науковій літературі, яка дає доволі широку і необхід-
ну інформацію про досліджувану тему. При цьому в 
роботі використовуються наступні методи: аналіз і 
синтез, абстрагування, індукція і дедукція, анотуван-
ня, метод порівняння, метод систематизації та інші. 
Якщо врахувати, що безліч психічних, психофізіоло-
гічних або фізичних якостей футболістів є антагоніс-
тами (наприклад, збудливість і гальмівний контроль, 
збудливість і координованість, спільна витривалість 
і максимальна швидкість бігу та ін.), то одночасний 
розвиток цих якостей позитивно вплине на рівень фі-
зичної і технічної підготовленості, а це свідчить про 
міцний взаємозв'язок підготовленості спортсменів з їх 
психологічними якостями [3].

Рухова діяльність людини при грі у футбол бага-
то в чому відрізняється від діяльності в інших видах 
спорту. Ефективність діяльності змагання футболіста 
забезпечується двома основними процесами в орга-
нізмі: перетворенням енергії і переробкою інформації. 
Протікання цих процесів залежить від індивідуально-
типологічних особливостей організму футболіста, 
його спадкових завдатків, що визначають специфіку 
функціональних можливостей, адекватної побудови 
тренувального процесу і відбору гравців.

Тому вивчення типологічних особливостей фут-
болістів є основою побудови правильного комплексу 
вправ, спрямованих на розвиток і вдосконалення фі-
зичної і технічної підготовки. Для цього необхідно 
розглянути фізіологічну теорію І.П.Павлова, в якій він 
визначає темпераменти (типи ВНД-холерик, сангвінік, 
флегматик, меланхолік), що найбільш впливають на 
діяльність футболіста. Серед основних властивостей 
нервової системи І.П.Павлов розглядав силу збуджен-
ня і гальмування, їх врівноваженість і рухливість. Ці 
типи є лише крайніми проявами особливостей нерво-
вої системи, між якими може бути безліч перехідних 
типів [4]. Індивідуально-типологічні особливості лю-
дини визначають характер його поведінкових реак-
цій, у тому числі відмінності спортивної діяльності. 
Великий об'єм і висока інтенсивність тренувальних 
і змагальних навантажень у футболі, необхідність 
швидких і точних диференціювань вимагають зна-
чного розвитку сили і рухливості нервових процесів. 
Висококваліфіковані футболісти в своїй більшості 
(близько 80%) відносяться до сильного типу нерво-
вої системи, оскільки у спортсменів із слабкою нер-
вовою системою нижче ефективність тренувальної і 
змагальної діяльності, вони погано переносять часті 
виступи на змаганнях[5]. У футболі не можуть доби-
тися помітних результатів флегматики і меланхоліки, 
перевагу тут мають холерики і сангвініки. 

Холерики швидко включаються в активні дії, але 
в разі помилок можуть на довгий час (навіть до кінця 
гри) втратити самовладання, координаційні здібності, 
оскільки вони насилу загальмовуються. Це стосується 
не тільки самої гри, але і рівня підготовленості: вони 
швидкими темпами починають розвивати свою фізич-
ну підготовленість і технічну майстерність, працюють 
над цим сумлінно і активно, але втрачають контроль, 
який повинен здійснюватися за ними з боку тренера, 
задля відкидання такого негативного ефекту як пере-

навантаження і тривала втома.
Футболісти-сангвініки володіють сильною нерво-

вою системою; мають вищу фізичну працездатність, 
визначувану багатьма тестами на максимальний вжи-
ток кисню (МВК) і потужність роботи при ЧСС = 170 
уд/хв. У них вище перешкодостійкість і стабільність 
ігрових дій, більш високі показники стабільності 
фізичної підготовки, здатність швидко нарощувати 
технічну майстерність тощо. Вони швидше віднов-
люються і краще переносять переїзди, зміну часових 
і кліматичних поясів. В той же час у футболістів із 
слабкою нервовою системою (меланхоліків) гранич-
но допустимі об'єми тренувальних і змагальних на-
вантажень мають бути в 1,5–2 разу нижче. Вони не 
досягають високого рівня кваліфікації у футболі як і 
флегматики [8, 9].

Виявлення індивідуально-типологічних власти-
востей футболістів – процес досить складний. Проте 
він робить найбільший вплив на будування індивіду-
альної програми розвитку певних здібностей і ста-
більного формування позитивних якостей футболіста. 
Багато тренерів використовують метод індивідуально-
го тренування. Лише завдяки йому відбувається як фі-
зичний, так і морально – психологічний взаємозв’язок, 
який укріплює довіру між тренером і гравцем, а також 
здатність розвинути найбільш відповідні якості для 
гравця. У зв’язку з цим існує ряд переваг індивідуаль-
ного тренування, серед яких: індивідуалізується дозу-
вання навантаження, індивідуалізується керівництво, 
корекція і контроль, забезпечується виховання само-
стійності і відчуття відповідальності, розвиваються 
такі вольові якості, як наполегливість і віра в себе, 
збільшуються можливості тренера робити ефективний 
вплив на того, хто тренується [10]. Необхідно також 
уважно відстежувати особливості поведінки і ігрової 
діяльності футболіста, аналізувати стабільність вико-
нання технічних прийомів і ефективність тактичного 
мислення, прояви емоційних реакцій, швидкість роз-
витку стомлення, характер взаємин з тренерами і з 
гравцями своєї команди і команди-суперника.

Крім індивідуально-типологічних властивостей 
на фізичну та технічну підготовку роблять великий 
вплив особистісно-психологічні якості футболіста. 
До них можна віднести цілий комплекс різних якос-
тей, існування яких показує можливість успішного 
та всебічного розвиту футболіста в його професійній 
діяльності [7]. Серед основних цих якостей слід виді-
лити наступні:
Знервованість – футболісти з підвищеною знервова-1. 
ністю не досягають успіху в будь-якому футбольно-
му процесі (чи то фізична, технічна, тактична підго-
товка; чи змагання). Тому необхідно проводити ряд 
психологічних занять, які знизять рівень знервова-
ності і підвищать показники діяльності;
Спонтанність – це якість, яка характеризується нео-2. 
чікуваною поведінкою. В футбольному процесі вона 
(якість) може позитивно впливати на змагальну ді-
яльність, але негативно на підготовчу;
Товариськість – ця якість характеризується підви-3. 
щеним рівнем контактності, низькою конфліктніс-
тю. В футбольному процесі вона є основною для 
досягнення великих результатів, тому що допомагає 
встановленню зв’язків з командою та тренером;
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Енергійність – характеризує здатність піднімати ак-4. 
тивність до необхідного рівня. Саме ця якість грає 
найважливішу роль в процесі фізичної та технічної 
підготовки футболіста, тому що підвищена енергій-
ність дозволяє в короткі строки досягати поставле-
ної мети;
Витримка – уміння підтримувати інтенсивність на 5. 
заданому рівні у разі виникнення внутрішніх пере-
шкод (утома, погіршення настрою). Якщо рівень 
терплячості футболіста високий, то він в змозі на 
високому рівні підтримувати свою працездатність. 
А у процесі технічної підготовки погіршується на-
стрій для підняття якого він «включає» свою терп-
лячість і намагається його покращити;
Цілеспрямованість – це уміння керуватися діями і 6. 
вчинками, загальними і стійкими цілями з твердим 
переконанням. Підвищений рівень цієї якості дозво-
ляє казати про перспективну успішність футболіста 
та направленість дій на досягнення успіху;
Наполегливість – це вміння постійно і тривало дома-7. 
гатися мети не знижуючи енергії боротьби з трудно-
щами. Ця якість впливає на рівень футболіста з боку 
його постійної підготовки до змагальної діяльності, 
навіть при певному рівні досягнутих результатів;
Реактивна агресія – характеризується агресивним 8. 
ставленням до соціального оточення та вираженим 
прагненням домінувати, проявляється у людини-
лідера, який за будь-яких обставин повинен домі-
нувати над всіма іншими. Вона оказує негативний 
вплив на діяльність всієї команди, але спонукає до 
підвищення результативності в фізичній та техніч-
ній підготовці;
Самостійність – здатність систематизувати, плану-9. 
вати, регулювати і активно здійснювати свою ді-
яльність без постійного керівництва і практичної 
допомоги ззовні. Вона допомагає самокритично 
віднестися до себе і виявивши певні недоліки усу-
нути їх;

Екстра-інтро-версія – це якість, яка визначає 10. 
від чого переважно залежить реакція на діяльність 
людини. Якщо від зовнішніх факторів – екстраверт, 
якщо від образів, уявлень, думок з минулим – інтро-
верт. Слід зазначити, що для футболістів в процесі 
фізичної та технічної підготовки повинна переважа-
ти частина інтроверсії, а в змагальній діяльності – 
екстраверсії.

Рішучість і сміливість — це якості особис-11. 
тості, що характеризуються своєчасністю і об-
думаністю реалізації рішення в практичних діях, 
відсутністю боязні прийняти відповідальність за 
рішення і його виконання навіть в умовах ризику і 
небезпеки. Високий рівень розвитку цієї якості каже 
про високий психічний рівень розвитку футболіста, 
а також про здатність у подальшому досягати будь-
яких успіхів [1].
Існує ще велика кількість індивідуально-

психологічних якостей, які впливають на рівень футбо-
ліста в процесі його фізичної та технічної підготовки. 
Але проаналізовані якості найбільш впливають на за-
гальну підготовку і тому є на сьогодні найважливіши-
ми в процесі підготовки індивідуально-тренувальної 
програми [2,5]. Тому не слід забувати про аналіз цих 
якостей при відборі футболістів, визначенні їх ролі в 

ігровій діяльності та звичайно, побудови для них ін-
дивідуальної та ефективної програми, яка сприятиме 
потужному розвитку.

Висновки. 
Отже, всі процеси підготовки пов’язані між со-

бою і розвивають у футболістів певні індивідуально-
психологічні якості. Ці якості потребують вдоско-
налення і постійного безперебійного розвитку в 
процесі професійної діяльності. Це можливо зробити 
лише за допомогою постійного тренування і вико-
нування основних вправ, котрі роблять вплив на рі-
вень технічної підготовки і формують у гравців нові 
індивідуально-психологічні якості, які вплинуть на 
досягнення успіху в майбутньому, шляхом створення 
цілеспрямованої, рішучої, ініціативної вольової час-
тини психіки. Вплив індивідуально-психологічних 
якостей футболістів на рівень фізичної та технічної 
підготовки є дуже суттєвим і виражається у якості 
гри, динаміці та рівні технічної майстерності, а та-
кож здатності переносити різні види навантажень. 
Одержані під час дослідження даних о психологічних 
особливостях футболістів, дозволяє тренеру своєчас-
но проектувати багаторічний тренувальний процес, 
формувати оригінальну техніку гри, максимально 
розвивати психічні якості, які складають структуру 
спеціальних здібностей спортсмена, та пошук шляхів 
компенсації «відсталих ланків» 

Перспективи подальшого дослідження передбача-
ється провести у напрямку вивчення інших проблем 
впливу індивідуально – психологічних якостей фут-
болістів на рівень підготовки, для вирішування ко-
трих, необхідно враховувати усестороннє охоплення 
психологічної підготовки, яка сприяє комплексному 
вихованню і розвитку необхідних в професійній ді-
яльності якостей, формуванню спортивної команди, 
як повноцінного колективу. 
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Вплив силових навантажень на показники 
рухових реакцій спортсменів

Скибицький І.Г.
Національний технічний університет України

Анотації:
Умови сучасного спорту висувають 
високі вимоги до силової підготовки 
спортсменів. В наш час досить до-
бре розроблені засоби розвитку фі-
зичних якостей, але питання впливу 
комплексів вправ атлетичної гім-
настики на показники ефективності 
діяльності одноборців в доступній 
нам літературі не розглядаються. 
Виходячи з того, що показником 
успішності діяльності спортсменів є 
відповідні рухові реагування, у робо-
ті досліджується вплив комплексів 
вправ атлетичної гімнастики на по-
казники рухових реакцій спортсме-
нів, що займаються одноборствами.

Скибицкий И.Г. Исследование влияния 
силовых упражнений на показатели дви-
гательных реакций. Условия современного 
спорта предъявляют высокие требования к 
силовой подготовке спортсменов. В настоя-
щее время достаточно хорошо разработа-
ны методы развития физических качеств, 
но вопросы влияния комплексов силовых 
упражнений на показатели эффективности 
деятельности единоборцев в доступной нам 
литературе освящены не достаточно. Исхо-
дя из того, что показателем эффективности 
деятельности спортсменов являются соот-
ветствующие двигательные реагирования, в 
работе исследовалось влиянии комплексов 
атлетической гимнастики на показатели дви-
гательных реакций спортсменов, занимаю-
щихся единоборствами.

Skibitskiy I.G. Infl uence of strength 
loads on the moving reactions indi-
cations of sportsmen. The contempo-
rary sport conditions put forward high 
requirements to sportsmens strength 
training. Nowadays mean of develop-
ment physical qualities are well-known. 
However questions concerning infl u-
ence of athletic gymnastic on results 
of effectiveness of sportsmen activities 
are not well researched. Considering 
that indexes of successful activities 
are determined by appropriate mov-
ing reactions this article focuses on 
the impact of athletic gymnastic on the 
indexes of moving reactions of those 
sportsmen who do martial arts. 

Ключові слова:
проста реакція, реакція з вибором, 
реакція з перемиканням , реакція з 
вибором і перемиканням.

простая реакция, реакция с выбором, реак-
ция с переключением , реакция с выбором и 
переключением.

simple reaction, alternative choice re-
action, shift reaction, alternative reac-
tion combined with shift reaction.

Вступ.1

В наш час різко зросла конкуренція практично в 
усіх видах спорту. Свідченням цьому є той факт, що 
на перші місця в змаганнях практично всіх рангів з 
рівним успіхом претендують по 10-15 спортсменів. 
Це є свідоцтвом того, що техніко-тактичні показники 
підготовки спортсменів в кожному виді спорту ніве-
лювалися. Виходячи із цього, випливає необхідність 
пошуку нових засобів підготовки спортсменів.

Як відомо, критерієм ефективності діяльності в 
спорті є адекватні тактичної ситуації рухові реагу-
вання. Отже, показником ефективності діяльності 
спортсмена є застосування відповідних рухових реак-
цій в умовах змагань.

Виходячи з основних принципів теорії й методи-
ки фізичного виховання, зміна показників розвитку 
м'язової системи веде, в свою чергу до змін показни-
ків рухових реакцій спортсмена (3,4,5). Це дає можли-
вість говорити про те, що тренувальні навантаження 
спрямовані на розвиток силових показників організму, 
ведуть до змін в показниках рухових реакцій. Підста-
вою для цієї гіпотези служать дослідження таких вче-
них як: Амосов М.М. (1), Амосов М.М., Бендет Я.А. 
(2), Платонов В.М. (4) і багатьох інших, які стверджу-
вали, що в процесі фізичних навантажень змінюється 
катаболізм організму, збільшується білковий обмін, 
що є показником тренованості людини.

В спорті розрізняються спеціалізовані та неспеці-
алізовані рухові реакції та рухові реагування, які теж 
бувають спеціалізованими та неспеціалізованими. 
Неспеціалізовані реакції це звичайні реакції людини. 
Спеціалізовані це ті реакції які використовуються в 
відповідній діяльності. Реагування це руховий компо-
нент діяльності людини. Між спеціалізованими реак-
ціями та неспеціалізованими є зв’язок. Спеціалізовані 
реакції тренуються на основі розвитку неспеціалізо-
ваних реакцій. Але в спеціалізованих реакції включа-
© Скибицький І.Г., 2009

ється моторний компонент, який тренується відповід-
ними вправами.

Вивчаючи програми підготовки спортсменів в 
одноборствах (бокс, боротьба, фехтування), та іграх 
(волейбол, футбол), нами було відзначено, що сило-
вій підготовці в цих видах спорту приділяється не 
достатньо уваги. Це стосується зокрема фехтування, 
футболу, та волейболу. Спеціалізовані навантаження, 
які застосовуються в цих видах спорту не сприяють 
гармонійному розвитку мускулатури та сили спортс-
мена. Є підстави стверджувати, що недостатня силова 
підготовка пов’язана з негативним відношенням тре-
нерів до силових навантажень в цих видах спорту. 

Варто визнати, що на сьогоднішній день досить 
добре розроблені комплекси силової (атлетичної) гім-
настики. Але питання пов’язані з впливом цих комп-
лексів на показники рухових реакцій, на наш погляд, 
залишаються відкритими.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Робоча гіпотеза. Виходячи з вищезгаданого, була 

висунута робоча гіпотеза про те, що після виконання 
комплексів атлетичної гімнастики показники простих 
та складних рухових реакцій спортсменів будуть змі-
нюватись. На цій підставі була сформульована мета 
роботи.

Мета роботи - дослідити вплив комплексів ат-
летичної гімнастики на показники рухових реакцій 
спортсменів, які займаються одноборствами.

Завдання дослідження:
1. Визначити відношення тренерів до силової під-

готовки в одноборствах. 
2. Дослідити вплив вправ силової (атлетичноï) гім-

настики на показники рухових реакцій спортсменів. 
які займаються спортивними одноборствами. 

Результати дослідження.
Для визначення відносини тренерів до вправ, спря-
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мованих на розвиток силових якостей спортсменів, 
зокрема, вправ атлетичної гімнастики, було проведене 
опитування. В опитуванні взяло участь 20 тренерів. З 
яких: тренерів з футболу - 5 чоловік, волейболу - 4, 
боротьбі - 5, боксу - 3, фехтуванню - 3.

Тренерам було задано 4 питання.
1.Чи необхідна силова підготовка в спортивних од-

ноборствах?
 2.Чи доцільно застосовувати комплекси атлетич-

ної гімнастики в цих видах
 спорту. 
 3.Чи змінюються показники рухових реакцій 

спортсменів, які займаються
 одноборствами після виконання силових вправ.
 4.Після виконання силових вправ показники рухо-

вих реакцій спортсменів
 поліпшуються -так, погіршуються - ні, не знаю - 

прочерк.
 Результати опитування надані в таблиці 1.
 Як видно з результатів опитування тренери вважа-

ють, що силова підготовка необхідна для спортсменів 
(20 чоловік з 20).

З доцільністю застосування комплексів атлетичної 
гімнастики згодні тренери з боротьбі та боксу. Трене-
ри з волейболу, футболу та фехтування висловлюють 
негативне відношення до силової підготовки, вважаю-
чи, що силові навантаження негативно впливають на 
показники спеціалізованих реакцій. Це на наш погляд 
пов'язане з незнанням засобів атлетичної гімнастики.

Всі опитані тренери впевнені, що показники ру-
хових реакцій спортсменів після виконання силових 
вправ змінюються (20 чоловік з 20). Але немає єдиної 
точки зору на характер зміни цих реакцій.

Виходячи із цього був проведений експеримент, у 
якому спортсменам пропонувалося виконати наступ-
ний комплекс вправ атлетичної гімнастики:

1. Жими лежачи зі штангою - 4 підходи
2. Жими штанги на похилій дошці - 3 підходи.
3. Пуловери зі штангою - 3 підходи
4. Підтягування (4 підходи по максимуму)
5. Тяга штанги в нахилі - 3 підходи
6. Силова тяга (3 серії по 10. 6 і 4 повторення)
7. Присіди зі штангою - 3 підходи
8. Випади зі штангою - 4 серії по 6 разів
9. Підйоми на тренажері для гомілкових м'язів (5 

серій по 15 повторень) 10. Згинання тулуба - 5 серій 
по 25 разів.

Вага обтяжень становить 75% від максимального 
для кожного спортсмена. В експерименті брало участь 
30 спортсменів. 10 кандидатів у майстра спорту з фех-
тування та 20 кандидатів у майстра спорту з боксу.

Вік випробуваних 18-20 років. У цих спортсменів 
на комп’ютері реєструвався час простої рухової реак-
ції (П.Р.) - натискання на клавішу з появою на екрані 
умовного сигналу.

Реакції з вибором - диференційована (Д.Р.) натис-
кання на одну кнопку з появою одного подразника, на 
іншу з появою іншого.

Таблиця 1. 
Результати опитування тренерів про доцільність застосування силових вправ одноборствах та іграх.

№№
п.п. Питання Вид спорту

волейбол футбол боротьба бокс фехтування
1 Доцільність силової підготовки 5 4 5 3 3

2 Доцільність використання вправ атлетичної 
гімнастики 0 0 5 3 0

3

Показники рухових реакцій спортсменів після 
виконання силових вправ:
а. Змінюються 5 4 5 3 3
б. Поліпшуються 1 1 5 2 0
в. Погіршуються 2 3 0 0 3
в. Не знаю 3 0 0 1 3

Таблиця 2. 
Вплив комплексів вправ атлетичної гімнастики на показники рухових реакцій спортсменів

№№
п.п. Найменування реакцій фон після впра Р

х±m х±m
1 Проста реакція 108±10 101±10 ≥0,05
2 Диференційована 185±15 179±20 ≥0,05
3 Диз’юнктивна (Дз.Р.) 190±15 180±25 ≥0,05
4 Диз’юктивно-диференційована (Дз.ДР) 228±18 210±25 ≥0,05
5 РРО 15±5 13±7 ≥0,05

Таблиця 3. 
Вплив комплексів вправ атлетичної гімнастики на показники рухових реакцій спортсменів на наступний 

день
№№
п.п. Найменування реакцій фон після впра Р

х±m х±m
1 Проста реакція 108±10 105±8 ≥0,05
2 Диференційована 185±15 180±10 ≥0,05
3 Диз’юнктивна (Дз.Р.) 190±15 180±10 ≥0,05
4 Диз’юктивно-диференційована (Дз.ДР) 228±18 215±1 ≥0,05
5 РРО 15±5 14±2 ≥0,05
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Реакція з перемиканням - диз’юнктивна (Дз.Р.) - на 
один сигнал не реагувати.

Реакція з вибором і перемиканням - диз’юктивно-
диференцìйована (Дз.ДР.).

Реакція на об'єкт, що рухається (РРО). На 
комп'ютері рухався курсор, якому необхідно було зу-
пинити в умовній крапці.

Реєструвався час випередження й запізнювання 
реагування в м.сек.

Показники рухових реакцій реєструвалися до ви-
конання силових навантажень, після закінчення вправ 
та наступного дня після виконання спеціальної роз-
минки.

Отримані результати надані в таблиці 2. 
Отримані результати статистично достовірні 

Р>0,05. З таблиці видно, що після виконання комп-
лексу вправ атлетичної гімнастики показники про-
стої рухової реакції покращилися - 108±10 - 101±10. 
Це ми зв'язуємо з активізацією м'язової системи. Ре-
акція з вибором (Д.Р.) покращилася, але збільшився 
показник середньостатистичного відхилення - 185±15 
- 179±20.

Покращилися показники диз’юнктивної і 
диз’юктивно - диференційованої реакції (Дз.Р. - 190±15 
- 180±25, Дз.Др - 228±18 - 210±25 відповідно).

Покращилися показники РРО, але збільшилася 
кількість помилок (15±5-13±7).

Виходячи з цього, на наш погляд логічним вигля-
дає припущення про те, що м'язова система почала 
працювати в іншому руховому режимі, що вимагає 
узгодження зі спеціалізованим почуттям спортсмена.

Реєстрація показників рухових реакцій на наступ-
ний день дала слідуючи результати (табл.3)

Наступного дня після виконання спеціальної роз-
минки показники рухових реакцій у спортсменів 
покращилися, а показники середньостатистичних 
відхилень досягли вихідного фонового рівня, а в де-
яких випадках покращилися (П. Р. 108±10 - 108±8, Д. 
Р. 185±15 - 108±10, Дз.Р. - 190±15 - 108±10, Дз.Др - 
228±18 - 215±18, РРО 15±5-14±2).

Виходячи з цього видно, що під впливом силових 
вправ змінюються показники рухових реакцій спортс-
менів. Силові навантаження сприяють покращенню 
простої рухової реакції. Це пов’язано з зміною ана-
болічних процесів та активізацією м’язової системи 
спортсменів. Час складних реакцій, після виконання 
силових навантажень зменшився. Але зменшення часу 
складних реакцій йшло на фоні збільшення кількості 
помилок в реагуваннях. Це, нашу думку, пов’язане з 
тим, що покращився моторний компонент реагуван-
ня, який, в свою чергу має зв’язок з показниками про-
стої реакції. Крім того психічна сфера налаштувалась 
на конкретний вид діяльності, де головним критері-
єм є просте реагування з максимальною напругою. 
Максимальне силове навантаження сприяє розвитку 
сили та створенню домінантного збудження нервової 
системи. При виконанні силових вправ виникає зво-
ротній зв’язок між м’язами та психічними функціями 
Нервові процеси при виконанні цих справ спрямовані 
на максимальні м’язові зусилля та не налаштовані на 
виконання складних рухів. Це, в свою чергу веде до 

збільшення помилок в складних реагуваннях.
На наступний день показники рухових реакцій 

покращились. А після виконання спеціалізованих 
вправ кількість помилкових реакцій досягла вихідного 
рівня. Це є свідоцтвом доцільності включення сило-
вих навантажень в процес підготовки спортсменів в 
одноборствах та іграх. Отримані результати дають 
підставу рекомендувати застосовувати комплек-
си. атлетичної гімнастики в тренувальному процесі 
підготовки спортсменів.

Висновки
1. В спортивній діяльності розрізняються 

прості та складні реакції. Останні в свою чер-
гу розподіляються на: реакцію з вибором - 
диференційована реакція. Реакція з перемиканням 
- диз’юнктивна. Реакція з вибором і перемиканням - 
диз’юктивно -диференційована. 

2. Під впливом комплексів атлетичної 
гімнастики рухові реакції спортсменів змінюються.

2.1.Показники простої рухової реакції 
спортсменів під впливом силових навантажень 
поліпшуються. Це пов'язане з збільшенням м’язової 
сили та активізацією роботи м'язової системи.

2.2.Після виконання силових вправ 
поліпшуються показники складних рухових реакцій, 
але збільшується кількість помилок у реагуваннях. 
Тому застосовувати силові навантаження безпосеред-
ньо перед змагання не доцільно. 

2.3 На наступний день після виконання 
спеціалізованої розминки рухові реакції поліпшуються 
в порівнянні з фоновими показниками й кількість по-
милок у реагуваннях зменшується. Швидкість реагу-
вань покращується, а кількість помилкових реакцій 
зменшується.

3. Недостатні силові навантаження в деяких 
видах одноборств (волейбол, футбол, та фехтування) 
пов’язані з негативним відношенням тренерів до цьо-
го виду підготовки.

4. Комплекси атлетичної гімнастики варто 
включати в систему підготовки спортсменів. Ці впра-
ви сприяють гармонійному розвитку та поліпшенню 
показників рухових реакцій спортсменів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу 
силових навантажень на показники рухових реакцій 
спортсменів.
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Проблема формирования психического состояния 
уверенности в действиях спортсменов

Смаглий Е.И.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
Системообразующим фактором репре-
зентуемых понятий является способ-
ность человека прогнозировать пред-
стоящее событие и организовывать 
адекватные успешные действия. При-
веденные данные связи психических 
явлений в системе состояния уверен-
ности. При формировании уверенно-
сти следует использовать как вербаль-
ные, так и невербальные компоненты. 
На социально-психологическом уров-
не уверенности функционируют ряд 
подсистем. Они взаимодействуют с 
подсистемой мотивов качества дей-
ствий. Учет особенностей проявления 
и формирования этих подсистем по-
зволяет повысить вероятность успеха 
действий.

Смаглій Є.І. Проблема формування 
психічного стану упевненості у діях 
спортсменів. Системоутворюючим 
фактором даних понять є здатність 
людини прогнозувати майбутню подію 
і організовувати адекватні успішні дії. 
Наведені дані зв'язку психічних явищ у 
системі стану впевненості. При форму-
ванні впевненості варто використати як 
вербальні, так і невербальні компонен-
ти. На соціально-психологічному рівні 
впевненості функціонує ряд підсистем. 
Вони взаємодіють із підсистемою моти-
вів якості дій. Урахування особливос-
тей прояву і формування цих підсистем 
дозволяє підвищити ймовірність успіху 
дій.

Smagliy Y.I. Problem of formation of a 
mental condition of confi dence of ac-
tions of sportsmen. The systemic gen-
eratrix factor of concepts is capability of 
the person to forecast forthcoming event 
and to organize adequate successful ac-
tions. Reduced datas of communication 
of the mental phenomena in system of a 
condition of reliance. At formation of reli-
ance it is necessary to use both verbal, 
and nonverbal components. At a social - 
psychological level of reliance operate a 
number of subsystems. They interact with 
a subsystem of motives of quality of ac-
tions. The account of features of develop-
ment and formation of these subsystems 
allows to increase probability of success 
of actions.

Ключевые слова:
система, состояние, уверенность, 
действие, попытка, тяжелоатлет, 
уровень.

система, стан, упевненість, дія, спро-
ба, важкоатлет, рівень.

system, condition, reliance, action, trying, 
weight-lifter, level.

Введение.1

Различные модели опережающего отражения: «ак-
цептор действия», «модель потребного будущего», 
«установка», «антиципация» (П. К. Анохин. 1955; Н. 
А. Бернштейн, 1966: Д. Н. Узнадзе, 1966; Б. Ф. Ломов. 
Е. Н. Сурков. 1980) и др. дали представление о ме-
ханизмах организации целенаправленного поведения. 
В то же время состояние уверенности в успехе дей-
ствия, являясь важнейшим компонентом психической 
активности и условием успешного достижения цели, 
остается малоисследованным.

В литературе уверенность определяется как опти-
мистично переживаемая эмоция предвидения успеха. 
Однако как психическое состояние и черта личности, 
которые организуют успех действий, с многокомпо-
нентной и многоуровневой организацией, уверен-
ность не рассматривалась. Назрела необходимость 
обобщить разноплановый материал по проблеме уве-
ренности в различных внешних и внутренних связях, 
в которых она существует как система, выявить си-
стеообразующий фактор уверенности и на конкрет-
ном примере действий спортсмена показать ее роль в 
достижении успеха.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определить структуру и динамику 

проявления и формирования состояния уверенности, 
разработать пути повышения эффективности дей-
ствий спортсмена (на примере действий тяжелоатле-
тов).

Объект исследования был представлен соревно-
вательным процессом проявления формирования со-
стояния уверенности в действиях спортсменов.

Предмет исследования представлен уровнями 
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проявления и формирования уверенности в соревно-
вательном поведении.

Гипотеза исследования. Уверенность представля-
ет собой активное психическое состояние личности, 
которое определяет качество и успех действия пу-
тем предвидения, «знания» будущего результата. В 
ее психические механизмы входят прогнозирование 
вероятности и способа достижения цели действия на 
иерархически организованных уровнях опережающе-
го отражения, включая взаимодействие когнитивных, 
регулятивных и коммуникативных подсистем психи-
ки при осознаваемых и неосознаваемых формах пере-
работки информации. Такие механизмы специфиче-
ски активизируют состояние личности, мотивируют 
качество и результат действий при организации целе-
направленного поведения. Субъективно уверенность 
переживается как оптимистичное чувство предвиде-
ния успеха действий.

Задачи работы: 
1. Установить объективные и субъективные пока-

затели состояния уверенности, динамику их проявле-
ния.

2. Выявить закономерности формирования уверен-
ности как многоуровневого и многомерного психиче-
ского состояния в условиях различных форм стиму-
лирования.

3. Разработать и обосновать практические рекомен-
дации по формированию состояния уверенности для 
повышения эффективности действий спортсменов-
тяжелоатлетов.

Методы исследования. Теоретический анализ про-
блемы, наблюдения и хронометраж соревновательных 
действий, анкетирование, фоторегистрация. Для фик-
сации пространственных и временных характеристик 
действий использовался электровибратор нашей кон-
струкции с интервалом отметок 0,01 сек. Рассчитана 
номограмма необходимой высоты подъема штанги, 
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сконструирован эргограф с повышенной' скоростью 
лентопротяжного механизма. Особое место занимали 
методики эмоционально-волевой подготовки (ЭВП), 
как способ формирования уверенности. Вербальные 
и невербальные (музыкальные) формулы ЭВП запи-
сывались на два различных канала стереомагнитофо-
на и воспроизводились в трех режимах: вербальном, 
невербальном и совместном.

Результаты исследований.
На примере антиципации Б. Ф. Ломов [2] показы-

вает многоуровневость и иерархию взаимодействия 
трех подсистем психики: когнитивной, регулятив-
ной в коммуникативной, подчеркивая, что этот прин-
цип справедлив и для других психических явлений. 
Однако уверенность, так же как и другие феномены 
опережающего отражения («акцептор действия», 
«установка», «модель потребного будущего» и т. п.) 
представляет собой специфическую форму психи-
ческой активности. Родовой категорией для психо-
логического понятия «уверенность» является более 
широкое понятие «опережающее отражение» (П. 
К. Анохин. 1955). При всех существенных различи-
ях понятий «акцептор действия», «антиципация», 
«установка» и др. Б. Ф. Ломов указывает на их одно-
порядковость в раскрытии различных аспектов при-
роды опережающею отражения. В этой связи термин 
«уверенность» наиболее адекватен для психических 
форм опережающего отражения, т. к. сформировался 
в общефилософском, а затем в психологическом по-
нятийном аппарате. 

В логико-математическом и гносеолого-
психологическом аспекте показана непрерывность, 
недизинюктивность, уверенности (в континууме 
неуверенность-самоуверенность), ее динамичность и 
вероятностная природа.

В философском аспекте основным лейтмотивом 
дискуссий с древнейших времен было соотношение 
субъективной уверенности, как особой формы зна-
ния, и объективной истины: Проблема оптимизации 
такого соотношения играла важную роль в успешной 
реализации практических действий. 

Социальные функции уверенности отражены в 
самооценке личности, которая меняет отношение к 
внешнему миру, процессы саморегуляции, и смысл 
всей деятельности.

Специфика уверенности проявляется для различ-
ных видов спорта в соотношении мотивов успеха 
и вероятности его достижении на уровне личности 
(баскетбол, борьба, бокс). В шахматах — в критич-
ности и проверке замыслов и времени обдумывания 
ходов, в легкой атлетике — в скорости и координации 
действий, в гимнастике и футболе — в антиципации 
сенсомоторных реакций, панорамным видением и 
планированием действий, в спортивных играх — в 
психофизиологической, эмоционально-волевой и гно-
стической надежности.

В тяжелой атлетике уверенность рассматривалась 
в контексте мобилизационной готовности, способно-
сти успешно выполнять соревновательные попытки, 
преодолевать тренировочные нагрузки, достигать со-
ревновательных успехов при адекватной самооценке 

цели и способов действий на основе эмоционально-
волевых качеств, общения с тренером, товарищами по 
команде.

Выделим следующие подходы: в одних случаях 
уверенность рассматривалась как эмоционально-
волевое свойство, а других — как результат знаний, 
опыта прогнозирования событий, в третьих — как 
функциональная психофизиологическая готовность, 
в четвертых — как фактор мотивизации, в пятых 
как состояние и качество личности. В то же время 
как диалектически развивающаяся система с много-
мерными связями, способствующая успеху путем 
психической организации действий, уверенность не 
рассматривалась.

Определение Н.Д. Левитова: «Психическое состо-
яние уверенности сложное по своей психологической 
структуре — в нем имеются компоненты познава-
тельные, эмоциональные и волевые. При уверенно-
сти обычно выступает ясный, объективный взгляд на 
положение дела; четкое понимание задачи, а иногда 
и средств ее достижения и, что особенно характерно, 
предвидение успеха часто в такой концентрирован-
ной форме, которая переживается как интуиция» [1, с. 
169].  Такое представление согласуется с нашим пони-
манием развития исследований по проблеме систем-
ной организации психического состояния.

Психофизиологический уровень уверенности ха-
рактерен неоднозначным влиянием разных форм сти-
мулирования. Спортсменам предъявляли инструкции 
с однозначным вербальным стимулированием уверен-
ности в успехе действий на основе вербальных эмо-
циональных компонентов. Результаты улучшились 
в кистевой динамометрии, простой сенсомоторной 
реакции, темпе движений (теппинг-тест). Однако в 
более сложных по координация действиях — попа-
дании мячом в цель — такое стимулирование дало 
отрицательный результат. Вербальные инструкции 
с негативными эмоциональными компонентами, на-
правленные на формирование неуверенности, приве-
ли к обратным результатам — ухудшению в простых 
и улучшению в сложнокоординированных действиях. 
Невербальное стимулирование уверенности на основе 
идеомоторики во всех случаях давало положительные 
результаты. (Рис. 1)

При работе на эргографе применялся метод ЭВП 
по А.Т. Филатову (1975) в нашей модификации. Ис-
пытуемые (156 чел.) сгибали руку в локтевом суста-
ве, преодолевая сопротивление груза 20 кг, воспро-
изводили 3/4 и 1/2 амплитуды движения с задержкой 
усилий по субъективному отсчету времени на 3 сек. 
В экспериментальной группе улучшились работоспо-
собность и скорость движений, более точным стало 
воспроизведение амплитуды усилий. Испытуемые 
отмечали чувство «знания» необходимых усилий, но 
логически обосновать свою уверенность не могли.

Соотношение позитивных и негативных эмоцио-
нальных компонентов, при формировании уверен-
ности, неоднозначно для успеха, в разных по коор-
динации действий. Невербальное стимулирование на 
основе идеомоторики и ЭВП активизируют неосозна-
ваемые способы переработки информации и менее 
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эффективны для успеха в различных по координации 
действиях.

Посредством сконструированного нами электро-
вибратора были определены основные параметры 
движения штанги в соревновательных действиях тя-
желоатлетов — рывок и толчок. Ознакомление испы-
туемых с записями траектории движения и логическое 
обоснование резервов в совершенствовании ритма, 
траектории и необходимой высоты подъема штанги 
было нацелено на формирование у них уверенности 
в последующем успехе действий. Дальнейшие записи 
показали, что общая скорость движений не возросла. 
В некоторых фазах она даже снизилась. Но в других 
(подрыв, выталкивание) возрастала. Спортсмены ха-
рактеризовали уверенность в желании «не спешить», 
«подготовить подрыв» как важнейшую фазу действия. 
После ЭВП атлеты отмечали «плавное», «незаметное» 
включение мышц, интуитивное чувство начала и уско-
рения подрыва за счет «экономии» усилий. В услови-
ях быстротечности фаз подъема штанги отдельные 
элементы движений выполняются неосознанно, при 
общем контроле «контура» действий, В таких услови-
ях знания о формальных характеристиках движения 
штанги трансформируются в чувственные сигналы-
ориентиры, которые в процессе действия «опережа-
ют» настоящие и «готовят» последующие действия. 
Для тяжелоатлетических действий характерны эмо-
циональные компоненты, которые не успевают соз-
дать рельефный образ движения и уверенность прояв-

ляется преимущественно на неосознаваемом уровне. 
Вербальные компоненты уверенности проявляют себя 
в более длительных интервалах времени действия 
(0,45-1,60 сек.), что соответствует фазам старта, ис-
ходного положения перед толчком (паузы) и фикса-
ции штанги. Поэтому образы движения более полные 
и осознанные. В такой ситуации методы ЭВП форми-
руют уверенность путем оптимизации ритма, траек-
тории и высоты подъема штанги. Они переводят ряд 
вербальных компонентов действия в невербальные, 
дают интуитивное «знание» необходимых усилий для 
общего успеха действия.

Основным субъективно оцениваемым компонен-
том уверенности, участников соревнований, (175 
чел.) по данным анкетирования, явился опыт (у высо-
коквалифицированных атлетов — 61%, разрядников 
— 52% и новичков — 28%). Далее идут качества воли 
(умение настроиться), предчувствие удачи (интуиция), 
хорошая подготовка. Негативный слой субъективно 
оцениваемых компонентов уверенности включал вол-
нение (тревогу), неустойчивый характер, неудобства 
соревновательной обстановки и недостатки физиче-
ской и технической готовности. Испытуемые отмеча-
ли взаимодействие позитивного и негативного слоев 
по степени их значимости. (Рис. 2)

Субъективно оценив степень уверенности в пред-
стоящем соревновательном результате, атлет должен 
был корректировать его с учетом возможных значи-
тельных затруднений. Реальные соревнования показа-

Рис. 1 Влияние различных приемов формирования уверенности на эффективность простых физических дви-
жений и действий. 1-й столбец идеомоторное представление большего результата, 2-й вербальное стиму-
лирование уверенности в улучшении результата, 3-й контрольная группа, 4-й вербальное стимулирование 

неуверенности в последующем успехе действия.
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ли, что прогнозируемого результата достигли атлеты, 
которые его предвидели, незначительно корректиро-
вали при условии возникновения трудностей. Недо-
оценка, как и переоценка трудностей, формирует са-
моуверенность пли неуверенность каждая из которых 
специфически отрицательно влияет на достижение 
прогнозируемого результата.[3,4]

Уверенность в успехе соревновательных попыток 
формируется на 4-х достаточно выраженных этапах 
актуально выраженного соревновательного поведе-
ния. В течение ряда лет получены хронограммы 7.814 
тяжелоатлетов соревнований различного уровня (пер-
венства коллективов, чемпионаты города, области, 
Украины, Европы, Мира и Игр Олимпиады). Время 
формирования уверенности (ВФУ) в попытках увели-
чивается, с 17±.0,8 сек. у новичков, до 53±3,6 сек. у 
атлетов высокой квалификации. Однако, увеличение 
ВФУ каждого из подготовительных этапов неодно-
значно: 1-й, «предварительный», и 2-й «ориентиро-
вочный» этапы, увеличиваются с ростом квалифика-
ции, а 3-й, «мобилизационный», и 4-й, «стартовый», 
сначала увеличиваются (до уровня спортсменов раз-
рядников), а затем снижаются (у международных 
мастеров). Происходит перевод несущественной ин-
формации для решающих действий на более ранние 
этапы ВФУ (1-й, и 2-й). Такой процесс объединяет об-
разные и речемыслительные представления, сокраща-
ет время их «экспонирования» сознанию, «очищает» 
его для более эффективной переработки неосознавае-
мыми формами.

Кроме этапов актуального поведения в соревнова-
тельных попытках выявлено 4 типа ВФУ: два одно-
значных (А – увеличение времени, Б – уменьшение 
времени в последующих попытках). И два вариатив-
ных типа (А1-увеличение времени во второй попыт-
ке и снижение в третьей; А2-снижение времени во 
второй и увеличение в третьей попытке). Все типы 
ВФУ представлены у спортсменов различной квали-
фикации. Вариативные чаще встречаются у призеров 
соревнований — 74,5%, а однозначные у аутсайдеров 
— 65%. Типы ВФУ представляют собой прочные сте-
реотипы соревновательного поведения и нередко со-

храняют свой контур на всем протяжении спортивной 
деятельности. Так чемпион Игр XXI Олимпиады Д. 
Ригерт сохранил свой вариативный тип «А2» на про-
тяжении 11 лет наших наблюдений его соревнователь-
ных действий в международном спорте. За это время 
значительно менялись номинальные показатели его 
хронограмм ВФУ, турнирные ситуации и спортивные 
достижения. Однако «почерк» типов и этапов ВФУ, 
которые вносят существенный специфический вклад 
в категоризацию восприятия соревновательной ситуа-
ции и организацию поведения атлета сохранился. В 
структуре уверенности типы и этапы ВФУ представ-
ляют собой схему, «каркас» соревновательного по-
ведения. Относительная стабильность вариативных 
типов свидетельствует о гибком ориентировочном 
поведении атлета и в большей мере отражает уверен-
ность.

Однозначные типы ВФУ показывают узость сфе-
ры поиска способов взаимодействия компонентов 
уверенности. Значительная широта такого поиска при 
вариативных типах, свидетельствуют о неуверенно-
сти. [5,6,7,8]

Серии из трех соревновательных попыток (СП) в 
рывке и толчке по степени их успешности представ-
лены в порядке: 1) 111; 2) 110;. 3) 101; 4) 011; 5) 100; 
6) 010; 7) 001; 8) 000. Удачная попытка обозначена — 
«1», а неудачная — «0». У призеров международных 
турниров (В. Алексеев, Ю. Варданян, С. Батищев, В. 
Соц и др.) 1-й и 2-й варианты СП составляют 49%, у 
атлетов средней и низкой квалификации — 17%. 7-й 
вариант (с одной, последней в порядке peaлизации, 
удачной попыткой) свидетельствует о неуверенности 
и характерен для аутсайдеров соревнований, а нуле-
вые оценки (8-й вариант СП) о полном турнирном 
срыве и самоуверенности тяжелоатлета, которая ма-
скирует неуверенность.

После занятий по ЭВП (перед началом физиче-
ской тренировки использовалась мобилизующая 
часть ЭВП, а после ее окончания — успокаивающая) 
в последующих соревнованиях количество 1-х и 2-х 
вариантов СП возросло на 17,5% (Р<0,05), а 3-х, 5-х 
и 6-х .соответственно уменьшилось. Варианты СП 

Рис. 2. A – Опыт атлета; B – Воля, умение настроится, характер; C – Предчуствие удачи; D – Техническая 
подготовка; E – Физическая подготовка.
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4-й, 7-й и 8-й после ЭВП не встречались. Результаты 
в двоеборье (рывок и точек) улучшились на 8,93±0,4 
кг. (Р<0,05), Спортсмены отмечали особенно положи-
тельное воздействие вербальных формул ЭВП: «мои 
действия всегда спокойны и уверенны», «никакого 
напряжения», «в любой-обстановке, в любой ситуа-
ции я спокоен и уверен», я никуда не спешу», «точно 
представляю движение, подрыв: спокойное начало, 
не отваливать плечи, держать спину». Качество ва-
риантов СП и результативность попыток представ-
ленных в них являются существенным показателем 
уверенности. 

Процентный показатель результативности попы-
ток (РП) успешных для атлета, составляет для призе-
ров 57—70%, группы непризеров 49—56% и аутсай-
деров 40—46% (Р<0,05).

Формализованные показатели этапов и типов ВФУ; 
СП, РП, наряду с субъективной оценкой позитивного 
и негативного: слоев, представляют собой системно 
взаимодействующие компоненты уверенности, кото-
рые опосредовано связаны, с проявлением успеха со-
ревновательных действиях тяжелоатлетов.

Социально психологический уровень состояния 
уверенности показывает, что престижность успеха, 
социальный заказ и социальные роли спортсменов 
наиболее существенно влияют на формирование уве-
ренности. У спортсменов национальных команд (1-й 
и 2-й состав) и тяжелоатлетов средней квалифика-
ции были определены нейротизм и экстравертность 
по методике Айзенка. Оказалось, что атлеты первой 
команды более нейротичны, менее экстравертиро-
ваны. Их высокие достижения на уровне мировых 
рекордов маскировали неуверенность перед Играми 
XX Олимпиады. В результате четыре вероятных пре-
тендента на медали получили  нулевые оценки (8-й 
вариант СП). В ряде предолимпийских турниров РП 
атлетов-неудачников составила 33—50%. Отсутствие 
вариантов 1, 2, редкие варианты 3, 4 и частые 5, 6, 
7 свидетельствовали о неуверенности действий ат-
летов не смотря на достаточно высокие формальные 
показатели в килограммах, включая мировые рекор-
ды. Однако низкие СП и РП и информация психолога 
о состоянии неуверенности остались без внимания. 
Тренеры не корректировали психическое состояние 
уверенности, ограничиваясь только физическими по-
казателями в соревновательном поведении. Лишь от-
дельные, атлеты имели умеренный нейротизм (9—13 
баллов), стабильные вариативные типы ВФУ, 1, 2 и 3 
варианты СП, что обеспечило высокую РП (66-100%), 
что опосредованно формировало уверенность, кото-
рую они реализовали на Олимпиаде. [9,10,11]

В чемпионатах г. Донецка 1985—1986 гг. (21 тре-
нер и 288 атлетов) у группы тренеров, принявших 
стратегию формирования уверенности атлетов на 
основе приоритета мотива качества действия было 42 
призера при РП — 78%. Группа тренеров принявшая 
диаметрально противоположную методику с приори-
тетом мотива результата, имела 26 призеров при РП 
— 45%. В контрольной группе было 36 призеров: при 
РП — 66% (Р<0,001).

В общении со спортсменами тренеры использовали 

приоритет мотива качества действия путем активиза-
ции когнитивных компонентов уверенности, обраща-
ли внимание на необходимость четкого осмысления и 
контроля основных фаз подъема штанги. Активизиро-
вались интуитивные компоненты уверенности («по-
чувствуй», «поверь» и т. п.). Эмоционально-волевые 
компоненты использовались только как общий фон 
уверенности. При приоритете мотива результата ак-
тивизировались в основном эмоционально-волевые 
компоненты, а когнитивные практически отсутствова-
ли, что приводило к снижению результатов до полных 
турнирных срывов. В отдельных случаях спортсмены 
увеличивали соревновательный результат, но их вари-
анты СП были в пределах 5-7 при РП — 33%.

Анализ достижений тяжелоатлетов в международ-
ном спорте за 15 лет (1971—86 гг.) показал, что меж-
ду количеством установленных рекордов, призовых 
мест и качеством действий по показателю РП имеется 
связь, опосредованная уверенностью. Традиционное 
турнирное положение команды в мировом спорте при 
неадекватном социальном заказе создает существен-
ные трудности. При приоритете мотива результата 
действия атлет субъективно переживает эмоциональ-
ный подъем, однако низкий уровень мотива качества 
обедняет поиск способов и средств проявления уве-
ренности.

Конфликт мотивов результата и качества действия 
временно снижает уверенность, особенно в престиж-
ных соревнованиях. На социально-психологическом 
уровне формирования уверенности функционируют 
подсистемы: 1. «Личные качества атлета—качество 
действий»; 2. «Коммуникативное взаимодействие 
«тренер—спортсмен—качество действий»; 3. «Тур-
нирное положение атлета—качество действий»»; 4. 
«Турнирное. положение тяжелоатлетической команды 
страны—качество действий». Названные подсистемы 
уверенности редко осознаются не только атлетами, но 
и руководителями команд. Конфликт мотивов резуль-
тата и качества действий снижает РП и общий успех 
до полных турнирных срывов даже наиболее квали-
фицированных атлетов (В. Алексеев, Ю. Варданян, Д. 
Ригерт, Е Шарий и др.), что составило потерю до 25% 
вероятных призовых мест в чемпионатах мира и Игр 
Олимпиады. Успешное достижение цели (призовое 
место, рекорд и т. п.) без мотива качества действия в 
структуре уверенности может маскировать неуверен-
ность. Приведенные данные позволяют представить 
качество действий на социально-психологическом 
уровне системообразующим фактором в системно-
структурной модели уверенности.

Выводы:
Анализ данных исследования позволяет сделать 

следующие выводы:
1. Подтверждена гипотеза о том, что уверенность 

представляет собой активное психическое состояние 
личности, которое способствует успеху действия пу-
тем предвидения, «знания» будущих результатов. В 
ее психические механизмы входят прогнозирование 
вероятности я способа достижения цели на иерархи-
чески организованных уровнях опережающего отра-
жения, включая взаимодействие когнитивных, регу-
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лятивных (эмоционально-волевых и интуитивных) и 
коммуникативных подсистем психики при осознавае-
мых и неосознаваемых формах переработки информа-
ции. Такие механизмы специфически активизируют 
состояние личности при приоритете мотива качества 
по отношению к мотиву результата действия. Субъек-
тивно уверенность переживается как оптимистичное 
чувство предвидения успеха действий. Уверенность 
представляет собой континуальное состояние, в ко-
тором оптимальный уровень организации действий 
может нарушаться под влиянием ситуации к неуве-
ренности или самоуверенности, каждая из которых 
специфически снижает успех.

2. Позитивные и негативные слои компонентов 
уверенности диалектически взаимодействуют в повы-
шении вероятности успеха действия.

3. Объективные критерии уверенности при субъ-
ективном приоритете мотива качества действия, пред-
ставлены формами движения штанги (ритм, траек-
тория, высота подъема), этапами и типами временя 
формирования уверенности (ВФУ), вариантами серий 
попыток (СП) и их результативностью в процентах 
(РП).

4. При формировании уверенности следует исполь-
зовать как вербальные, так и невербальные компонен-
ты. Невербальные компоненты проявляются в более 
коротких по времени фазах тяжелоатлетического дей-
ствия (0,25—0,45 сек.), а вербальные в более длинных 
(от 0,45 до 4—7 сек.) и сливаются в контурах образа 
движения. При дефиците времени эмоциональные 
компоненты уверенности не успевают создать ре-
льефный образ и действуют на неосознаваемом уров-
не. Психорегулирующая методика ЭВП с вербальны-
ми, и невербальными (музыкальными) компонентами 
воздействия способствует успеху посредством акти-
визации преимущественно неосознаваемой, интуи-
тивной форм переработки информации. Однозначное 
вербальное стимулирование уверенности на основе 
эмоциональных компонентов улучшает результаты 
в простых и ухудшает в сложнокоординированных 
действиях. Стимулирование неуверенности на основе 
негативных эмоциональных компонентов показывает 
обратную зависимость.

5. С ростом квалификации атлетов ВФУ в сорев-
новательных действиях увеличивается, однако ее за-
ключительные этапы («мобилизационный» и «стар-
товый») у международных мастеров короче, чем у 
спортсменов средней квалификации, что, свидетель-
ствует о переносе ряда неактуальных компонентов 
информации на более ранние этапы ВФУ – «пред-
варительный» и «ориентировочный». Вариативные 
типы ВФУ в большей мере способствуют успеху, чем 
однозначные. Однако, при значительном изменении 
номинальных показателях хронограмм, вариативные 
типы свидетельствуют о больших субъективных труд-
ностях взаимодействия компонентов уверенности. 
Типы ВФУ являются более стойкими, а этапы более, 
динамичными показателями уверенности. Высокие 
показатели СП и РП характеризуют уверенность и в 
большей мере присущи призерам, соревнований. Не-
призеры и аутсайдеры имеют,  средине и низкие пока-

затели СП и РП. Нулевые оценки свидетельствуют о 
полном турнирном срыве и чаще связаны с однознач-
ными типами ВФУ. Для формирования уверенности с 
приоритетом мотива качества действий следует учи-
тывать особенности атлетов по нейротизму и экстра-
вертированности, а также индивидуальные показате-
ли СП, РП, типы и этапы ВФУ.

7. На, социально-психологическом уровне уверен-
ности функционируют ряд подсистем, взаимодей-
ствующих с подсистемой мотивов качества действий. 
Учет особенностей проявления и формирования этих 
подсистем позволяет повысить вероятность успеха 
действий и избежать традиционных турнирных сры-
вов, включая срывы тяжелоатлетов международно-
го класса. Действие с приоритетом мотива качества 
на социально-психолoгическом уровне представля-
ет собой системообразующий фактор в системно-
структурной модели уверенности и требует постоян-
ного совершенствования. 

Дальнейшая разработка проблемы уверенности 
предполагает выявить роль, личностных факторов в 
формировании иерархии мотивов качества и резуль-
тата действия, углубить разработку отдельных компо-
нентов, и подсистем психической организации успеха 
действий.
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Психология и религия в системе реализации духовных 
образов видений и сновидений при формировании 

состояний уверенности спортсменов
Смаглий М.Е., Смаглий Е.И.
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Аннотации:
В работе дан анализ взаимодей-
ствия психологии и религии в систе-
ме реализации духовных образов 
посредством анализа символов 
видений и сновидений, формали-
зуемых в самоотчетах, фантазиях и 
рисунках испытуемых при формиро-
вании психического состояния уве-
ренности в действиях спортсменов. 
Показана возможность активизации 
взаимодействия бессознательного 
и осознаваемого уровня психики по-
средством формирования образов. 
Уверенность является системным 
психическим состоянием спортсме-
на. 

Смаглій М.Є., Смаглій Є.І. Психологія і 
релігія в системі реалізації духовних 
образів бачень і сновидінь при фор-
муванні станів упевненості спортс-
менів. В роботі даний аналіз взаємодії 
психології і релігії у системі реалізації 
духовних образів через символи видінь 
та сновидінь що формалізовані у само-
звітах, фантазіях та рисунках досліджу-
ваних під час формування психічного 
стану упевненості у діях спортсменів. 
Показана можливість активізації вза-
ємодії несвідомого та свідомого рівня 
психіки за допомогою формування об-
разів. Упевненість є системним психіч-
ним станом спортсмена.

Smagliy M.E., Smagliy E.I. Psychology 
and religion in system of realization of 
spiritual appearances of visions and 
dreams at forming states of confi dence of 
sportsmen. In the work the analysis of inter-
action of psychology and religion in system of 
realization of spiritual images by means of the 
analysis of symbols of visions and dreams 
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Введение.1

Актуальность анализ проблем построения и реа-
лизации психических образов занимала практически 
всю историю становления человеческого общества 
[1]. В научной психологии «отец» психоанализа Зиг-
мунд Фрейд и основатель глубинной аналитической 
психологии Карл Густав Юнг [2] уделяли огромное 
внимание анализу сновидений. Так Юнг в течение 
своей научной деятельности проанализировал 80.000 
сновидений, в которых показал факторы, детерми-
нирующие психические образы на основе символов, 
включая религиозные символы. В дальнейшем, иссле-
дуя сновидения В.П. Самохвалов показал, что симво-
лы обладают существенным терапевтическим значе-
нием и внедряются (или могут быть использованы для 
имплантации) в бессознательное [3]. В тоже время 
рассмотрение вопросов построения духовных обра-
зов, их психологических механизмов, и структуры, в 
системе видений и сновидений на основе религии в 
спортивной деятельности, особенно при формирова-
нии и реализации психического состояния уверенно-
сти практически не рассматривалась.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: показать психологические меха-

низмы построения и реализации духовных образов 
ведений и сновидений при формировании состояния 
уверенности спортсменов.

Задачи работы: 1.Очертить круг вопросов психо-
логии и религии в системе духовных образов видений 
и сновидений в спортивной деятельности.

2. Провести анализ механизмов реализации ду-
ховных образов видений и сновидений в спортивной 
деятельности.
© Смаглий М.Е., Смаглий Е.И., 2009

3. Показать роль духовных образов видений и сно-
видений при формировании и реализации психиче-
ского состояния уверенности в спортивной деятель-
ности.

Методика исследования: анализ первоисточников, 
самоотчетов сновидцев, анкетирование, рисунки ви-
зуальных образов психического состояния уверенно-
сти.

Результаты исследований. 
Анализ сновидений предполагал три основные ча-

сти:
Обстановка, ситуация или состояние испытуемого 1. 
в соответствии со смыслом затронутой проблемы. 
Отмечается символы, реальные факты, фантастиче-
ские факты, художественное оформление самоот-
чета.
Сюжет видения или сновидения. Анализируется ход 2. 
действия и события в целом на протяжении видения 
или сновидения.
Заключение. Акцентируется внимание на финаль-3. 
ной части видения или сновидения. Формализуют-
ся выводы. Решены ли проблемы испытуемого в 
процессе видения или сновидения? Что скрывается 
за концовкой видения или сновидения? Каков план 
реализации видения или сновидения при форми-
ровании уверенности для повышения вероятности 
успеха в спортивных действиях?
В начале работы следует определить наше пред-

ставление о ключевых терминах. Мы придерживаемся 
понимания в русле глубинной психологии Юнга. Ме-
тодологическим принципом такой психологии явля-
ется феноменологическая точка зрения, отражающая 
психические состояния, в нашем случае состояние 
уверенности спортсмена, его опыт и другие факты. 
Обсуждение этих фактов субъективно лишь до того 
момента пока высказываемая о них идея принадлежит 
лишь одной личности. 
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Та же идея становится объективной, когда обсуж-
дается и принимается между людьми путем соглаше-
ния или даже возражения. Традиционная психология 
трактует события как продукты воли человека и об-
щества, совершенно упуская из вида, что основные 
идеи и производные от них действия существуют 
повсеместно у всех народов, во все времена. Они на-
вязчиво реализуются посредством архетипа коллек-
тивного бессознательного. Иногда архетипы даже на-
сильственно вторгаются в сознание через видения и 
сновидения в реальных образах  посредством их реа-
лизации в конкретных действиях. [2, 4, 5, 6, 7, 8].

Религию, вслед за Юнгом, мы понимаем как осо-
бую установку человеческого ума, которая определяет 
программу наблюдения и рассмотрения таких факто-
ров как духовность, идея, образ. Все древнейшие про-
граммы поведения в нашем бессознательном реализу-
ются через архетип прошлых настоящих и будущих, 
предстоящих действий. Понятие образ и идея очень 
близки, точнее идея является «изначальным образом». 
Символ представляет данные всех психических функ-
ций, осознанные и неосознанные формы переработки 
информации, связь известного и неизвестного, лично-
го и общественного, вечного и актуально насущного. 
Вследствие этого его природа ни рациональна, ни ир-
рациональна. [2, 4]. Символ часто имеет противопо-
ложное толкование. Основы процесса, образующего 
символ обнаруживаются в скудных данных  жизни 
основателей религий: Иисуса, Будды, Мухаммеда.     

Имеются данные первоисточников, что уже во II 
тысячелетии до н.э. цари Египта и Месопотамии со-
держали на службе толкователей снов. [1, Быт. 41,8]. 
Акцентируя внимание на пророческих видениях и 
сновидениях древние тексты содержали формализо-
ванные символы и рекомендации, которые относились 
как частным лицам, так и, в большей мере, к целым 
народам. Рекомендации, представленные в образах 
вариативной символической или в императивной фор-
мах, указывали на пути спасения, как отдельных лич-
ностей сновидцев, так и их народов.   

В тоже время подчеркивается необходимость от-
личать истинные сновидения от ложных. Указывается 
ряд критериев:
Если толкование сна ведет против заповедей Бога, 1. 
оно ложно [1, Иереем. 23, 25, 32]. 
Сновидение и его толкование должны приносить 2. 
реальную пользу.
В пророческих снах, сновидец должен определить 

говорит ли с ним Бог или его Ангел. 
Случается, что во сне являются темные силы в об-

разе Иисуса, Девы Марии, Священомучеников. Сно-
видец должен в своем же сне испытать явившиеся 
образы провоцируя их унижением. Христос в своем 
велико милосердии не накажет сновидца, не оставит 
его в беде, даст реальный или символический образ 
для спасения. Темные силы раскроются и быстро уда-
лятся прочь [8]. 

Таким образом, подход к толкованию сновидений 
достаточно сложен. Фрейд считал, что «толкование 
сновидений – прямой путь к пониманию бессозна-
тельной активности мозга» [9, с. 21]. В тоже время мы 

не имеем другого метода столь легко, прямо и глубоко 
проникнуть в бессознательное, которое Фрейд назы-
вал «широким полем предсознания». Основная мысль 
Фрейда, которую мы хотели бы отразить в наше рабо-
те при реализации духовных образов в процессе фор-
мирования уверенности спортсменов заключена в его 
определении: «сны – отражение реальности, а реаль-
ность – отражение снов» [9, с. 3]. 

По мысли Карла Юнга, бессознательное является 
установкой религии на изучение поведения, которое 
осуществляется на основе веры. В классической на-
учной психологии (школа Д.Н. Узнадзе и его после-
дователей) установка понимается как неосознаваемая 
готовность к действию. 

Ректор Государственного университета информа-
тики и искусственного интеллекта, доктор техниче-
ских наук и доктор теологии А.И. Шевченко (первый 
в Украине объединивший духовное и общенаучное 
знание) в своей монографии «Христианство – исто-
рическая закономерность» считает, что вера являет-
ся способностью человека признавать объективную 
реальность без ее фиксации измерительными систе-
мами или органами чувств. Его формула выражена 
в последовательных понятиях «вера – знание – вера 
– знание» [10, с. 18]. Роль образов сновидения для 
формирования практических действий хорошо иллю-
стрирует цитата из Евангелие: «Встав от сна Иосиф 
поступил как повелел ему Ангел Господень…» [1, 
Матф. 1, 24]. 

В нашем исследовании мы предлагаем конкретизи-
ровать общие понятия «вера – знание – вера – знание» 
в психологические понятия «бессознательное – обра-
зы сновидения и психическое состояние уверенности 
– соревновательные спортивные действия» [11, 12, 13, 
14, 15]. 

Ряд образов символов наших испытуемых спор-
тсменов не вкладываются в четкие логические фор-
мулировки и требуют вариативного, и интуитивного 
постижения. Одним из первых и главных символов 
следует назвать круг. Философ средневековья Нико-
лай Кузанский считал, что всякая теология имеет фор-
му круга и опирается на круг. В наших исследованиях 
и на примере ряда других авторов разных стран, воз-
растов, культур и религий испытуемые изображают 
разные варианты круга. Кругами изображает веру и 
уверенность студент-психолог С.Ф. Серия кругов в 
форме спирали изображена в рисунке образа сновиде-
ния божества испытуемой из Германии [4, с. 225].

Приведенные символы показывают как образ кру-
га в различных вариациях стимулирует формирование 
уверенности в спортивных действиях (а, б) и способ-
ствует преодолению невроза (по данным К.Г. Юнга).   

Образ обычного круга (рис. 1, а) как в видениях, 
так и, особенно, в сновидениях способствует форми-
рованию общего фона психического состояния уве-
ренности, без детализации движений в целостном 
действии. Образ круга в круге (рис. 1, б) способству-
ет дифференциации состояния уверенности с четким 
видением (включая и состояние сновидения) важных, 
ключевых деталей спортивного действия. 
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а)

б)

в)
Рис. 1. Символы круга выражающие: а) созданное 
ограниченное пространство действие; б) простран-
ство состояния уверенного действия; в) Образ бес-
сознательного божества испытуемой из Германии

Рис. 2. Образ сновидения испытуемого спортсмена 
тяжелоатлета.

Свойство более четкого, осознанного выполнения 
спортивных действий, включая сокращение времени 
подготовительного ритуального поведения перед со-
ревновательной попыткой (в тяжелой атлетике, легко-
атлетических прыжках в длину и высоту), характерно 
для спортсменов более высокого класса (кмс, мс и 
ммк включая призеров чемпионатов Европы и Мира). 

Более того, выделение ключевых деталей действия на 
осознанном уровне наряду с переносом многих дета-
лей подготовительного поведения на неосознаваемый 
уровень косвенно показывает уровень мастерства 
спортсмена, степень его состояния уверенности. Для 
сравнения показана система окружностей (рис. 1. в), 
которую нарисовала испытуемая, изображая образ бо-
жества на фоне сформированной уверенности в рабо-
те Юнга [4, с. 225].

Один из авторов статьи (М.С.) описывает образ 
сновидения перед участием в чемпионате Украины 
(рис. 2), как достаточно сложный и противоречивый 
процесс формирования уверенности: «…вижу дорогу 
в форме большого круга разделенного как бы на три 
части… одна треть дороги совершенно темная… де-
ревья растут с обеих сторон и бросают густые тени 
с обеих сторон… справа небольшая темная гора, по 
форме напоминающая шахтный террикон… кажется, 
я неожиданно скатился с него на мотоцикле и поехал, 
постепенно набирая скорость, по другой части доро-
ги, усыпанной гравием… выехал на чистый асфальт 
ускоряя движение… казалось нет преград... но на 
встречу мчались три автомобиля марки «LANCIA»… 
я растерялся на мгновение… но увидел на эмблеме 
«LANCIA» крест… вдруг мелькнула образная мысль 
– мотокроссмены ставят мотоцикл на «козла» и пруж-
ком преодолевают препятствия… мгновенно дернул 
руль на себя и легко перепрыгнул через стремящиеся 
раздавить меня автомобили… с удивлением обнару-
жив легкость и уверенность… я без малейших по-
вреждений…

Сходные символы описывает Фанти в работе с 
женщиной-психоаналитиком: «… иду навстречу себе 
самой… по очень длинной дороге, по пути моей жиз-
ни… и что я сейчас буду передумывать себя, переде-
лывать себя самое…переживать то, что уже прожила… 
вновь находить себя самое и заново повторяться… по-
вторяться во сне – сновидении… сновидении – сне… 
на дне огромной воронки, где мы все и наше «всег-
да»… этого бескрайнего пространства, где можно все 
обрести вновь… на дне того пространства, о котором, 
может быть, ни одно человеческое существо не имеет 
еще ни малейшего понятия…» [6, с. 147].

В данном сравнительном анализе образов снови-
дений спортсмена и психоаналитика обращает на себя 
внимание сходность символов глубинной психологии, 
архетипов жизненного пути которое своеобразно пе-
рестраиваются в элементы формирования психиче-
ского состояния уверенности. 

Один испытуемый изобразил круг в треугольнике. 
Треугольник нарисован в форме непрерывной ленты 
Мебиуса, которая символизирует непрерывность и 
переход одного измерения в другое. Надписи на сто-
ронах треугольника гласят: Vox populi (голос народа) -  
Vox Dei (голос Бога). Интересен, по нашему мнению, 
переход одного измерения, очевидно бессознательно-
го уровня переработки информации, в другой осозна-
ваемый уровень организации движений (рис. 3. а).

Следующий символ изображает фигуру челове-
ка стоящего на земле и касающегося головой  звезд, 
что также, по нашему мнению, подчеркивает активи-
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зацию взаимодействия сознания и бессознательно-
го (рис. 3. б). Прямая и волнообразная связь между 
землей и космосом изображена в символе на рис. 3 
в. В верхней части этого рисунка испытуемый сделал 
надпись «Космический разум», а в нижней на, «теле» 
Земли «Реальный мир действия», что подтверждает 
наше предположение о вариативности активизации 
взаимодействия форм переработки информации (осо-
знаваемой и неосознаваемой) при формировании уве-
ренности.

Известный спортсмен С.Н. Бубка изображая сим-
вол своей уверенности проявил волнение, задумался, 
попросил подсказать, как лучше изобразить это пси-
хическое состояние. Нарисовал круг двумя довольно 
резкими движениями. Образовалась фигура, в которой 
одна часть полукруга как бы наехала на другую сверху 
и снизу. Оба движения были словно разорванными, но 
круг получился цельный, хотя и не совсем правиль-
ный. Линия левой части круга очерчена сверху вниз, 
правая часть круга также резко очерчена сверху вниз. 
Правая линия «наехала» на левый полукруг сверху и 
снизу. На просьбу охарактеризовать свой символ испы-
туемый написал: «Божественность, гармония, целост-

ность». Углубленный анализ рисунка, его сравнение с 
символом уоробуса (змеи, которая кусает свой хвост), 
один из вариантов которого представлен у Блиндерма-
на в «Энциклопедии символов» (1996). Символ пред-
ставляет собой гравюру на дереве 1760 г. из «Авраам 
Елиазар». По данным основоположника полярной ме-
дицины академика Э.А. Гуляева, движение влево (про-
тив часовой стрелки) сверху вниз, при изображении 
окружности излучает негативную энергию. Движение 
вправо (по часовой стрелке) начиная с верхней точки, 
излучает великолепную позитивную энергию враще-
ния при изображении окружности [14, с. 183-184].  В 
данном случае, визуальное изображение символа уве-
ренности и его вербальная объяснение не полностью 
соответствуют одно другому. Как следует из нашего 
психологического анализа, в структуре видения об-
раза уверенности выдающегося спортсмена обнару-
жено значительная часть отрицательной энергии (как 
минимум 50% - т.е. в половине круга). Небольшое 
сомнение перед началом рисования, едва заметная 
импульсивность движений и неполное соответствие 
визуального и вербального пояснения символа дало 
повод одному из авторов статьи (Е.С.) проводившему 

Космический
разум

                                       а.                                                                   б.                                               в.  Реальный мир 
действия

Рис. 3. Духовные образы видений и сновидений при формировании уверенности

Рис. 4. Символ образа уверенности чемпиона Игр XXIV Олимпиады С.Н. Бубки
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данное исследование, обратить внимание С.Н. Бубки 
на эти факты. Следует отметить, что спортсмен пол-
ностью согласился с выводами психолога. Последую-
щие соревнования (Игры XXVII Олимпиады) были 
проиграны по ряду системных причин, среди которых 
и обсуждаемая нами проблема активизации взаимо-
действия осознаваемых и неосознаваемых способов 
переработки информации видений и сновидений при 
формировании уверенности. 

Выводы: 
1.Уверенность является системным психическим 

состоянием спортсмена. При ее формировании следу-
ет реализовывать духовные образы видений и снови-
дений путем визуального и вербального их изображе-
ния. 

2. Формализованные символы видений и снови-
дений следует анализировать в русле глубинной пси-
хологии Юнга, учитывая древние первоисточники 
основных мировых религий (Веды, Библию, Коран) 
и информировать о них спортсменов при формирова-
нии состояния уверенности перед соревнованиями.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем реали-
зации духовных образов видений и сновидений при 
формировании состояний уверенности спортсменов.
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Вплив помірних фізичних навантажень на клітинну 
ланку імунітету та рівень холестерину у крові

Соколенко В.Л., Соколенко С.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Вивчали зв’язок показників клітин-
ного імунітету та рівня загального 
холестерину у студентів за умов по-
мірних фізичних навантажень. Про-
ведені дослідження виявили певні 
кореляційні взаємозв’язки, зокрема, 
прямий кореляційний зв’язок між 
рівнем загального холестерину та 
рівнем лімфоцитів у периферичній 
крові та їх Т-клітинної субпопуляції з 
фенотипом CD3+, та зворотні з рів-
нем нейтрофілів. Проведені дослі-
дження виявили певні кореляційні 
зв’язки між  окремими показниками 
клітинної ланки імунітету та рівнем 
загального холестерину у перифе-
ричній крові, особливо виражені піс-
ля помірних фізичних навантажень.

Соколенко В.Л., Соколенко С.В. Влияние уме-
ренных физических нагрузок на клеточное 
звено иммунитета и уровень холестерина в 
крови. Изучали связь показателей клеточного 
иммунитета и уровня общего холестерина у сту-
дентов в условиях воздействия умеренных фи-
зических нагрузок. Проведенные исследования 
продемонстрировали наличие определенных 
корреляционных взаимосвязей, в частности, 
прямой корреляционной зависимости между 
уровнем общего холестерина и уровнем лимфо-
цитов в периферической крови и их Т-клеточной 
субпопуляции с фенотипом CD3+, обратной – с 
уровнем нейтрофилов. Проведенные исследо-
вания проявили определенные корреляцион-
ные связи между  отдельными показателями 
клеточного звена иммунитета и уровнем общего 
холестерина в периферической крови, особен-
но выраженные после воздержанных физиче-
ских нагрузок.

Sokolenko V.L., Sokolenko S.V. 
The infl uence of physical load-
ings at the cellular immunity and  
cholesterol level. Analysis of cor-
relation between indexes of cellular 
immunity and  cholesterol level in 
conditions of physical loadings was 
investigated. There was established 
correlative communication between 
level of cholesterol and level of 
lymphocytes, specifi cally CD3 sub-
population, and neutrophils popu-
lations. The conducted researches 
have exhibited determined correla-
tion between separate parameters 
of a cell-like link of immunity and 
a level of a general cholesterin in 
a peripheral blood. Correlation are 
especially expressed after exercise 
stresses.

Ключові слова:
фізичні навантаження, клітинний 
імунітет, холестерин.

физические нагрузки, клеточный иммунитет, 
холестерин.

physical loading, cellular immunity, 
cholesterol.

Вступ.1

Протягом останніх років у науковій літературі 
детально аналізується роль обмінних процесів, 
зокрема, ліпідного обміну, у реалізації функцій імунної 
системи [1, 9]. Результати  досліджень показують, що 
гіперхолестеринемія легкого і помірного ступенів 
відповідає більшій функціональній активності 
системи імунітету. Вважається, що для оптимальної 
роботи певних ланок природної резистентності 
організму рівень загального холестерину повинен 
бути в межах 6,0-6,5 ммоль/л [4]. У той же час, у зна-
чної частини студентської молоді з певними порушен-
нями стану здоров’я рівень холестерину знаходиться 
на нижній межі гомеостатичної норми [12].   Взагалі, 
здоров’я студента залежить від багатьох факторів. Це 
і адаптація до процесу навчання у вищій школі, осо-
бливості харчування, зумовлені проживанням окремо 
від батьків, і, звичайно, рівень фізичної активності 
[6]. Комплекс перерахованих факторів знаходить своє 
відображення на показниках імунної системи, яка є 
надзвичайно чутливою до екзогенних та ендогенних 
впливів і, у той же час, визначає стійкість індивідууму 
до захворювань різноманітної етіології [5].

Значну частину свого часу студенти вимушені 
жити і працювати в закритих приміщеннях. Як наслі-
док, у них з'являється дефіцит рухової активності [3]. 
Тісний зв'язок здоров'я студентської молоді і фізичної 
працездатності із способом життя, об'ємом і харак-
тером повсякденної діяльності доведена чисельними 
дослідженнями, які свідчать про те, що оптимальне 
фізичне навантаження в сукупності з раціональним 
харчуванням та правильним способом життя є най-
більш ефективним способом подолання різних відхи-
лень у стані здоров'я [2].

Роль оптимізатора фізичних навантажень від-
водиться заняттям фізичною культурою. Ефективна 
© Соколенко В.Л., Соколенко С.В., 2009

система фізичного виховання студентів, що здатна 
істотно поліпшити їх здоров'я та фізичну підготов-
леність, може бути забезпечена за рахунок такого 
використання засобів і методів, за якого формується 
довготривалий адаптаційний ефект  [10]. Адаптація 
до фізичних навантажень, що характеризуються  ак-
тивною м’язовою діяльністю, завжди є реакцією ці-
лісного організму, однак специфічні зміни в тих чи ін-
ших фізіологічних системах можуть бути виражені у 
різній ступені. В основі адаптації любих біологічних 
систем до умов внутрішнього і зовнішнього серед-
овища лежить метаболічна адаптація, тобто кількісна 
зміна процесів обміну речовин в клітинах організму 
[13]. Під впливом занять фізичними вправами покра-
щуються процеси обміну речовин і енергії, активність 
ферментних систем організму, збільшується інтенсив-
ність киснево–відновних процесів, знижується рівень 
холестерину в крові. Пояснюється це тим, що фізична 
активність, яка стимулює енергетичні процеси, ство-
рює умови для більш повної асиміляції ліпідів та їх 
розпаду до кінцевих продуктів. У той же час, за умов 
надмірного фізичного навантаження рівень загально-
го холестерину сироватки крові демонструє тенден-
цію до підвищення, а показники імунної системи – до 
пригнічення [7, 11].

Таким чином, актуальним є вивчення взаємозв’язку 
між станом імунної та ліпідотранспортної систем ор-
ганізму за умов отримання організмом фізичних на-
вантажень. Це зумовило актуальність наших дослі-
джень.

Дослідження виконувались у рамках проекту «До-
слідження дії вітамінів на імунозахисні функції орга-
нізму та обмін ліпідів за нормальних фізіологічних 
умов та в процесі розвитку гіперхолестеринемії» (за 
замовленням МОН України).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити взаємозв’язок між 
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показниками клітинної ланки імунітету та рівнем за-
гального холестерину у студентів за умов отримання 
помірних фізичних навантажень на заняттях фізичним 
вихованням у ВНЗ.

Для досягнення мети поставлені завдання: про-
вести оцінку показників клітинного імунітету та рівня 
загального холестерину у студентів ВНЗ до та після 
занять фізичною культурою, обробити матеріал ста-
тистично, зробити висновки.

Об’єкт та методи дослідження. Дослідження 
показників клітинного імунітету проводили у студен-
тів другого курсу віком 18-20 років, які тривалий час 
проживали в однакових клімато-географічних умовах. 
Всі студенти на час обстеження не мали гострих і хро-
нічних захворювань і відвідували основну групу для 
занять фізичною культурою. Кількість обстежених – 
50 осіб.

Аналіз показників імунної системи проводили до 
та після занять фізичною культурою.

Основною формою проведення навчально-
тренувальних занять був 90-хвилинний оздоровчо-
тренувальний процес, побудований за традиційною 
структурою і включав вправи, передбачені держав-
ною програмою.

Контрольний забір крові проводили за добу до за-
няття фізичним вихованням. Другий забір здійснюва-
ли відразу після його закінчення.

Рівень лейкоцитів підраховували в камері Горяєва, 
лімфоцитів – на основі кров’яного мазка (фарбування 
барвником Романовського-Гімза).

Експресію поверхневого антигену CD3, що є мар-
кером функціонально зрілих Т-лімфоцитів перифе-
ричної крові, визначали імунофлуорисцентним ме-
тодом з використанням моноклональних антитіл до 
поверхневих маркерів клітин імунної системи LT3 
та F(аb)2 – фрагментів овечих антитіл до IgG миші, 
мічених FITC («Сорбент», Москва).

Рівень холестерину у плазмі крові визначали за 

методом Ілька з використанням реактиву Лібермана-
Бурхарда [8].

Дані оброблені статистично з допомогою програ-
ми Microsoft Excel.

Результати дослідження.
Встановлено, що після помірних фізичних наван-

тажень, зумовлених заняттям фізичною культурою, у 
обстежених спостерігається тенденція до зниження 
загального рівня холестерину у периферичній крові, 
яка, проте, не має статистичної значущості. У той же 
час, окремі показники клітинної ланки імунітету, за 
таких умов, достовірно змінюються. Зокрема, спосте-
рігається зниження відносного та загального число 
лімфоцитів та їх Т-клітинної субпопуляції з феноти-
пом CD3+ і підвищення відсотку та загального числа 
сегментоядерних нейтрофілів (табл. 1).

Для аналізу взаємозв’язку між показниками клі-
тинної ланки імунітету та рівнем загального холесте-
рину у студентів за умов отримання помірних фізич-
них навантажень провели кореляційний аналіз. 

Встановили, що, за умови відсутності фізичних 
навантажень спостерігається прямий кореляційний 
зв’язок між рівнем загального холестерину та віднос-
ним числом лімфоцитів у периферичній крові, від-
носним та абсолютним числом Т-клітин з фенотипом 
CD3+. Зворотні кореляційні зв’язки характерні для 
рівня відносного числа паличкоядерних та сегментоя-
дерних нейтрофілів у периферичній крові (табл. 2). 

Після помірних фізичних навантажень зберіга-
ються кореляційні зв’язки, виявлені до навантаження 
(значення коефіцієнту кореляції при цьому зростає), 
крім того, з’являється прямий кореляційний зв'язок 
між рівнем загального холестерину та загальним чис-
лом лімфоцитів і зворотний – із загальним числом па-
личкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів (табл. 
2). 

Таким чином, спостерігаються певні кореляційні 
зв’язки між окремими показниками клітинної ланки 

Таблиця 1
Показники рівня загального холестерину та клітинного імунітету в обстежених до та після занять 

фізичною культурою 

Показники До занять фізичним вихован-
ням

Після занять фізичним 
вихованням р

Хол., ммоль/л 3,15±0,118 2,81±0,162 р>0,05
Лейк., х109/л 6,62±0,042 6,63±0,035 р>0,05
Лімф., % 26,11±0,308 23,82±0,302 р<0,05

Лімф., х109/л 1,74±0,024 1,61±0,026 р<0,05
Моноцити, % 5,58±0,176 6,01±0,172 р>0,05

Моноцити, х109/л 0,39±0,013 0,40±0,011 р>0,05
Нейтр. паличк., % 3,79±0,155 4,41±0,175 р<0,05
Нейтр. пал., х109/л 0,25±0,010 0,31±0,012 р<0,05
Нейтр. сегм., %  63,05±0,289 64,99±0,290 р<0,05

Нейт. сегм., х109/л 4,15±0,028 4,31±0,027 р<0,05
Еозинофіли, % 0,86±0,141 1,12±0,113 р>0,05
Еозин., х109/л 0,06±0,010 0,07±0,008 р>0,05
Базофіли, % 0,10±0,044 0,12±0,113 р>0,05

Базофіли, х109/л 0,01±0,003 0,02±0,006 р>0,05
CD3+, % 65,99±0,281 64,36±0,529 р<0,05

CD3+, х109/л 1,15±0,018 1,02±0,019 р<0,05
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імунітету та рівнем загального холестерину у пери-
феричній крові, особливо виражені після помірних 
фізичних навантажень. Відомо, що, у окремих випад-
ках, холестерин пригнічує фагоцитарну активність 
поліморфноядерних фагоцитів, що значною мірою ре-
алізується опосередковано через рецепторний апарат 
клітин [14]. У той же час, лімфоцитам властиві специ-
фічні рецептори (CD91), що контролюють надходжен-
ня екзогенного холестерину в клітину [15]. Виявлені 
нами кореляційні зв’язки узгоджуються з думкою, що 
доступність холестерину для імунокомпетентної клі-
тини – головна причина, що сприяє її проліферації. Як 
холестерин, синтезований ендогенно, так і холесте-
рин, отриманий з позаклітинного середовища, може 
використовуватися для нового біосинтезу мембран 
[15]. Виражена кореляція рівня холестерину з показ-
никами клітин, що експресують на мембрані антиген 
CD3, що проявляється навіть за відсутності фізичних 
навантажень, свідчить про його важливу роль на піз-
ніх стадіях диференціювання функціонально зрілих 
Т-лімфоцитів.  

Висновки.
Проведені дослідження виявили певні кореляційні 

зв’язки між  окремими показниками клітинної ланки 
імунітету та рівнем загального холестерину у перифе-
ричній крові, особливо виражені після помірних фі-
зичних навантажень.

Зокрема, спостерігається прямий кореляційний 
зв’язок між рівнем загального холестерину та рівнем 
лімфоцитів у периферичній крові та їх Т-клітинної 
субпопуляції з фенотипом CD3+. Зворотні кореля-
ційні зв’язки характерні для рівня паличкоядерних та 
сегментоядерних нейтрофілів у периферичній крові.

Подальші дослідження у даному напрямку перед-
бачають оцінку оцінку ролі холестерину, за умов по-
мірних фізичних навантажень, у антитілопродукції.
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Таблиця 2
Кореляція між показниками клітинної ланки імунітету та рівнем загального холестерину у обстежених (* - 

р<0,05) 
Показники r, до занять фізичним вихованням r, після занять фізичним вихованням
Лейк., х109/л -0,25 -0,19
Лімф., % 0,48* 0,56*

Лімф., х109/л 0,24 0,42*
Моноцити, % 0,05 0,08

Моноцити, х109/л 0,07 0,07
Нейтр. паличк., % -0,45* -0,51*
Нейтр. пал., х109/л -0,26 -0,35*
Нейтр. сегм., % -0,29* -0,39*

Нейт. сегм., х109/л -0,25 -0,35*
Еозинофіли, % 0,07 0,07
Еозин., х109/л -0,09 -0,10
Базофіли, % -0,21 -0,23

Базофіли, х109/л -0,18 -0,13
CD3+, % 0,45* 0,75*

CD3+, х109/л 0,38* 0,64*
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Дифференцированная индивидуальная физическая 
реабилитация при заболеваниях зубочелюстной системы

Соколова Н.И., Люгайло С.С.
Областной врачебно – физкультурный диспансер г. Донецка, 

Донецкий государственный институт физического воспитания, здоровья и спорта

Аннотации:
Обосновано применение средств и 
методов физической реабилитации 
в комплексном лечении спортсменов 
со стоматологической патологией. 
Отмечен положительный влияние на 
функциональное состояние организма 
спортсменов: улучшение микропроч-
ности эмали зубов у 248 (95,76 %) 
спортсменов; состояния пародонта - у 
164 (63,32 %) спортсменов. Приведены 
данные врачебно-экспертной оцен-
ки степени клинико-функционального 
состояния организма спортсменов. 
Представлены рекомендации по фи-
зическим нагрузкам и предполагаемым 
срока участия в соревнованиях.

Соколова Н.І., Люгайло С.С. Дифе-
ренційована індивідуальна фізична 
реабілітація при захворюваннях зу-
бощелепної щелепи. Обґрунтовано 
застосування засобів і методів фізичної 
реабілітації в комплексному лікуванні 
спортсменів зі стоматологічною патоло-
гією. Відзначено позитивний вплив на 
функціональний стан організму спортс-
менів: поліпшення мікроміцності емалі 
зубів в 248 (95,76 %) спортсменів; стану 
пародонта - в 164 (63,32 %) спортсме-
нів. Наведено дані лікарсько-експертної 
оцінки ступеня клініко-функціонального 
стану організму спортсменів. Представ-
лено рекомендації з фізичних наванта-
жень і передбачуваним строку участі в 
змаганнях.

Sokolova N.I., Liugaylo S. S. Differen-
tacional individual physical rehabilita-
tion stomatognatic thystem illnesses. 
Application of means and methods of a 
physical rehabilitation in complex treat-
ment of sportsmen with a stomatologic 
pathology is justifi ed. It is noted positive 
effect on a functional condition of an or-
ganism of sportsmen: improving of mi-
crodurability of enamel of a teeth at 248 
(95,76 %) sportsmen; condition paraden-
tium - at 164 (63,32 %) sportsmen. Da-
tas of a medical - expert estimation of a 
degree clinical - a functional condition of 
an organism of sportsmen are indicated.. 
Recommendations on exercise stresses 
and reputed term of participation in com-
petitions are presented.

Ключевые слова:
реабилитация, спортсмены, стома-
тология, пародонт. 

реабілітація, спортсмени, стомато-
логія, пародонт. 

rehabilitation, sportsmen, stomatology, 
paradentium.

Введение. 1

Высокая интенсификация тренировочного про-
цесса может привести к появлению признаков срыва 
адаптации: сдвигу кислотно – щелочного состояния 
жидких сред организма в кислую сторону, накопле-
нию продуктов метаболизма в мышечных и интер-
стициальных тканях, гормональных и ишемических 
изменений, которые влекут за собой патологические 
состояния различных органов и систем организма [2, 
12, 3]. Вышеописанные изменения вызывают сдвиг 
гомеостаза зубочелюстной системы, который при от-
сутствии профилактических и превентологических 
мероприятий, приводит к развитию патологии стома-
тологического профиля [1,10,14]. 

В программе комплексного лечения спортсменов 
с патологией зубочелюстной системы, ведущее ме-
сто отводится дифференцированному использованию 
взаимодополняющих средств и методов физической 
реабилитации [6,7,13] . 

Разработка и внедрение комплексной программы 
индивидуальной, дифференцированной физической 
реабилитации создают предпосылки для более углу-
бленного представления о этиопатогенетических ме-
ханизмах действия средств физической реабилитации 
на процессы регенерации и нормализации нарушенных 
функций зубочелюстной системы, что способствует 
предупреждению осложнений, рецидивов заболева-
ния и ускорению процессов восстановления [5,7,10]. 
Воздействия физической реабилитации должны быть 
адекватными и на восстановление пораженных участ-
ков зубочелюстной системы, повышать функциональ-
ные возможности организма спортсменов [11,13,14]. 
Совокупность средств физической реабилитации с 
учетом индивидуальных особенностей организма 
спортсменов, с целью одновременного воздействия на 
все функциональные звенья организма – двигатель-
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ную деятельность, нервные процессы, обмен веществ 
и энергии, ферментативный статус, совместимость и 
рациональное сочетание используемых средств, при-
ведут к улучшению функционального состояния всего 
организма спортсменов [12]. 

Мониторинг показателей экспресс – тестирования 
функциональных, клинических и биохимических ис-
следований позволит оценить эффективность прово-
димых мероприятий, внести коррективы в реабилита-
ционные мероприятия, определить удельный вес тех 
или иных реабилитационных схем, сочетание предло-
женных процедур, их дозировку, продолжительность 
и тактику использования [13].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование, разработка, 

организация и реализация концепции поэтапной си-
стемы дифференцированной индивидуальной фи-
зической реабилитации при заболеваниях зубочелюст-
ной системы у спортсменов.

Задачи исследования:
1. Разработать методологию организации и содер-

жание мероприятий комплексной физической реаби-
литации стоматологической заболеваемости у спор-
тсменов в различные периоды тренировочного 
процесса. 

2.Обосновать содержание физической реабилита-
ции в стоматологической практике в зависимости от 
структурно-функциональной кислотоустойчивости 
эмали зубов и уровня витальной окраски гликогена 
десны у спортсменов. 

3. Оценить эффективность проведения физической 
реабилитации на стоматологическую заболевае-
мость и функциональное состояние спортсменов.
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Результаты исследования: 
Комплекс средств и методов индивидуальной, 

дифференцированной физической реабилитации сто-
матологических заболеваний спортсменов был на-
правлен на улучшение функционального состояния, 
и повышение физического здоровья, профилактику 
рецидивов стоматологических заболеваний. 

Физическая реабилитация проводилась спортсме-
нам, у которых были выявлены заболевания зубоче-
люстной системы различной степени тяжести. Сред-
ства физической реабилитации были направлены на 
снятие основных симптомов патологического состоя-
ния зубочелюстной системы (гингивит, пародонтит), 
функциональных изменений в организме (напряже-
ние адаптационных систем организма, физическое 
утомление), сохранение физической работоспособно-
сти спортсменов. 

 Изучалась эффективность и адекватность разра-
ботанной программы дифференцированной физиче-
ской реабилитации с повторным обследованием че-
рез полгода 259 спортсменам различной спортивной 
квалификации и специализации, которые составили 
диспансерную группу, с целью проведения лечения 
заболеваний зубочелюстной системы и мероприятий 
физической реабилитации, которые ранее пациентам 
с данной патологией нигде не проводились. Из дан-
ного количества спортсменов, которым проводились 
мероприятия физической реабилитации, мужчин 
было 191 (73,75%) человек, женщин – 68 (26,25%) 
человек. В структуре преобладали спортсмены в воз-
расте 19-25 лет – 65 (36,82%) человек. В возрасте 
31-40 лет обследовано 57 (22,01%) спортсменов. Наи-
меньшее количество спортсменов было в возрасте 14 
лет – 22 (8,49%) человек и в возрасте 15-18 лет – 55 
(21,24%) человек. Спортсменов со спортивной ква-
лификацией «заслуженный мастер спорта» и «мастер 
спорта международного класса» было 27 (10,42 %) 
человек, в равном количестве – 100 (38,61 %) человек 
«мастеров спорта» и «кандидатов в мастера спорта», 
спортсменов первого взрослого разряда - 32 (12,36 %) 
человек. Во всех квалификационных группах преоб-
ладали мужчины. Спортивный стаж от 10 лет и более 
имели 156 (60,23%) спортсменов, от 7 до 10 лет – 103 
(39,77 %) человек. Все 259 (100,0%) спортсмена дис-
пансерной группы нуждались в санации полости рта. 
167 (64,48 %) человек имели заболевания слизистой 
полости рта и пародонта (гингивит, пародонтит, па-
родонтоз) различной степени тяжести. У 248 (95,75 
%) человек показатели физической работоспособно-
сти были ниже средних, а у 11 (4,25 %) – средними. 
Показатели резистентности эмали зубов (тест ТЭР) у 
252 (97,30 %) спортсменов были низкими, у 7(2,72 %) 
спортсменов – средними. Гликоген десны (тест ТОГ) 
окрашивался у 167 (64,48 %) человек. Регистрирова-
лись изменения клинических и биохимических иссле-
дований крови, мочи слюны.

Физическая реабилитация в терапевтической сто-
матологии проводилась на поликлиническом этапе и 
подразделялась на три периода [1,14] (табл.1).

 При комплексных мероприятиях восстановления 
зубочелюстной системы вначале проводилось меди-

каментозное лечение, санация полости рта, а затем 
физическая реабилитация. Цель санации – устране-
ние очагов хронической инфекции, пломбирование 
кариозных зубов, удаление разрушенных зубов, сня-
тие зубодесневых отложений [8,10] .

Рекомендуемые средние сроки первого амбула-
торного периода физической реабилитации 2- 3 дня. 
Продолжительность меняется, в зависимости от фор-
мы, локализации, течения, сложности процесса. Ярко 
выраженная симптоматика воспалительных измене-
ний в десневом крае, явления общего недомогания, 
затрудненные функции приема пищи, глотания, ар-
тикуляции. Цель - стимуляция обменных процессов; 
улучшение регенеративных процессов в челюстно-
лицевой системы; урегулирование процессов возбуж-
дения и торможения в центральной нервной системе; 
поддержание общей работоспособности и спортивной 
формы. Режим двигательной активности – щадящий, 
щадящее – тренировочный, тренировочный. Объем и 
интенсивность тренировочного процесса – ниже сред-
него. Исключаются резкие повороты головы, накло-
ны вперед и назад, прыжки. Проводятся специальные 
упражнения для мимических и жевательных мышц 
лица, продолжительность занятия – 10 – 15 минут. 

Виды и средства физической реабилитации: утрен-
няя гигиеническая гимнастика (исключение бега, 
прыжков, подскоков), лечебная физическая культура, 
куда включаются физические упражнения с нагруз-
кой, за исключением резких наклонов и поворотов 
головы, упражнения для плечевого пояса и верхних 
конечностей; интенсивности, темп и амплитуда дви-
жений - средние, количество повторений - 6-8 раз. 
Соотношение дыхательных упражнений к общераз-
вивающим 1:3, массаж лица - 10 минут, верхнего пле-
чевого пояса - 15 минут, непрямой самомассаж десен 
- 3-5 минут. Специальные упражнения: гимнастика 
для мимических и жевательных мышц лица - 10 – 15 
минут, количество упражнений 10, кратность повто-
рений каждого упражнения 4- 6 раз. Проведение эле-
ментов аэроионизации, аромотерапии во время сеанса 
массажа.

 Специальные упражнения выполняются перед 
зеркалом в положении сидя на стуле, после проведе-
ния тепловых процедур и массажа лица, для снятия 
напряжения мышц. Сначала выполняются физиче-
ские упражнения для мышц шеи и плечевого пояса. 
Далее выполняются специальные упражнения - че-
редование расслабления и растягивания мышц лица. 
При улучшении функционального состояния крат-
ность повторения каждого физического упражнения 
увеличивается. Проводится подбор средств гигиены 
за полостью рта, физиотерапия, бальнеотерапия и са-
момассаж десен.

Второй амбулаторный период физической реаби-
литации длится от 3 до 5 дней. Назначают пациентам, 
при уменьшении ярко выраженных явлений воспа-
ления десневого края, улучшении функции жевания, 
глотания, артикуляции, отсутствии признаков обще-
го недомогания и интоксикации. Продолжительность 
второго периода зависит от тяжести и распространен-
ности патологического процесса в пародонте. Режим 
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двигательной активности – щадящее-тренирующий и 
тренирующий. Проводятся средства и формы кине-
зотерапии, дозированное увеличение интенсивности 
специальных упражнений для мышц лица, с учетом 
функционального состояния зубочелюстной системы, 
продолжительностью – 15 – 20 минут.

Виды и средства физической реабилитации: утрен-
няя гигиеническая гимнастика, лечебная физическая 
культура с применением изометрических, статиче-
ских и дыхательных упражнений, темп – средний. 
Исключая резкие прыжки и подскоки, висы вниз го-
ловой. Занятия на тренажерах, по круговой системе, 
соотношение физических упражнений с дыхательны-
ми 1:5, 1:6. Лечебная гимнастика в бассейне (темпе-
ратура воды 24 – 26 С), с целью общего воздействия 
на организм. Занятия в водной среде способствуют 
улучшению лимфо – и кровообращения, снятию на-
пряжения, улучшению защитных свойств организма. 
Затем выполняются специальные физические упраж-
нения для мимических мышц и жевательных мышц. 
Занятия проводятся индивидуально или малогруп-
повым методом, продолжительность занятия 15 – 20 
минут, количество упражнений 15 – 20, количество 
повторений - 7-10 раз. Далее проводится массаж пле-
чевого пояса, самомассаж десен - 10 минут, во время 
процедур массажа ионизация воздуха или ароматиза-
ция воздуха.

Эффективность физической реабилитации опреде-
лялась во время проведения врачебно – педагогиче-
ских наблюдений по показателям кардио – респира-
торной системы, физиологической кривой, плотности 
занятий. Тестов резистентности эмали зубов и теста 
витальной окраски гликогена десны и клинических 
исследований крови, слюны. Исследования проводят-
ся в начале и конце периодов.

 Третий период физической реабилитации - трени-
ровочный. Двигательный режим – тренирующий. На-
значается пациентам, при незначительно выраженных 
морфологических и функциональных нарушениях 
зубочелюстной системы. Проводится подбор средств 
гигиены полости рта, стимуляция обменных и регене-
ративных процессов, физиотерапия, бальнеотерапия 
и самомассаж десен, мимическая гимнастика лица, 
расширения двигательной активности. Все это при-
водит к улучшению трофики зубочелюстной системы, 
функционального состояния организма и физической 
работоспособности спортсменов.

Виды и средства физической реабилитации: Тре-
нировочный процесс, утренняя гигиеническая гим-
настика с выполнением специальных упражнений 
– гимнастика для мимических и жевательных мышц - 
20 – 25 физических мимических упражнений, количе-
ство повторений – 10 - 15 раз. Самомассаж челюстно-
лицевой области - 20 минут, самомассаж десен - 10 

Таблицы 1
Мероприятия дифференцированной индивидуальной физической реабилитации в различные периоды после 

лечения заболеваний зубочелюстной системы
Мероприятия дифференцированной индивидуальной физической реабилитации

Периоды физической реабилитации 
Первый амбулаторный период 

(щадящий)
Второй амбулаторный период

 (функциональный)
Третий период 

(тренировочный)
Санация полости рта Поддержание безопасного уровня 

гигиены полости рта
Поддержание безопасного уровня 

гигиены полости рта
Подбор средств гигиены полости 

рта
Подбор средств гигиены полости 

рта
Подбор средств гигиены полости 

рта
Лечебная физическая культура, 
двигательный режим: щадящий

Лечебная физическая культура, 
двигательный режим: щадяще-
тренерующий

Обычный тренировочный про-
цесс. Двигательный режим: 

тренирующий
Физиотерапевтическое лечение 
(электрофорез, дарсонваль, УВЧ, 
микроволновая терапия ПеМП и 
т.д.)

Мимическая гимнастика, специаль-
ные упражнения для мышц лица

Мимическая гимнастика, специ-
альные упражнения для мышц 
лица

Мимическая гимнастика, специ-
альные упражнения для мышц 
лица

Бальнеотерапия (щелочные воды) Общий массаж (ручной, аппарат-
ный) 

Бальнеотерапия (щелочные воды, 
расслабляющие ванны)

диетотерапия физиотерапия

имуннокоррекция имуннотерапия диетотерапия
витаминотерапия витаминотерапия самомассаж десен
массаж лица, воротниковой зоны Физиотерапия (УВЧ, электрофорез, 

парафиново – озокеритовые апли-
кации)

витаминотерапия

аромотерапия массаж лица , десен гидрокинезотерапия
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минут два раза в сутки, гидрокинезотерапия - 30-45 
минут.

Методы физиотерапии применялись с целью 
уменьшения болевых симптомов, устранения при-
знаков воспаления слизистой и пародонта, улучшения 
трофики пораженных участков. Из средств физиоте-
рапевтического воздействия при обострениях с це-
лью улучшения трофики тканей в первом и втором 
амбулаторных периодах физической реабилитации 
проводился электрофорез с витамином С, галаскорби-
ном , соком алоэ, йодистым калие, с 10 % хлористым 
кальцием, с глюконатом кальция, курс лечения 3- 5 
дней. Для уменьшения отеков и зуда в десневом крае 
применяли местную дарсонвализацию - 10 минут на 
каждую челюсть, курс – 5- 7 процедур. Для улучше-
ния трофики и лимфообращения тканей пародонта, 
уменьшения отеков десны, улучшения воздействия 
лекарственных препаратов проводили ежедневно ва-
куум – массаж. Курс лечения – 5 – 7 процедур. Инди-
видуально назначали УВЧ – терапию – 6 -12 проце-
дур. Микроволновую терапию назначали через день 
– 3 - 5 процедур, продолжительностью 10 – 15 минут. 
По показаниям назначали тубус – кварц. Проводи-
ли местно противовоспалительные орошения соком 
алоэ, каланхоэ, настоем ромашки и т.п. – 2 – 3 раза, 
через день. Парфино-озокеритовые аппликации, при-
меняли по показаниям, с целью улучшения лимфо – 
и кровообращения. Питьевой режим и диетотерапия 
рекомендовались всем спортсменам с заболеваниями 
зубочелюстной системы, назначали обильное питье 
для снятия интоксикации и нейтрализации кислой 
реакции ротовой жидкости. Кроме питьевого режи-
ма в первом амбулаторном периоде назначали ванны: 
хвойные, соляные, йодобромные, радоновые. Тем-
пература ванн 36-37 С, продолжительность – 10-15 
минут, количество процедур 8-10 ванн (через день), с 
целью общего воздействия на организм. Грязелечение 
(пелоидотерапия) назначали при стихании острого 
процесса в третьем амбулаторном периоде реабилита-
ции, курсом лечения - 4-5 процедур, через день [11]. 

 Так же назначались массаж лица, самомассаж де-
сен, вакуум – массаж, который проводился стоматоло-
гом, криомассаж [8]. 

С момента перехода к заключительному третье-
му амбулаторному периоду проводилась тщатель-
ная врачебно-экспертная оценка степени клинико-
функционального состояния организма спортсменов, 
в ходе, которой давались рекомендации по физиче-
ским нагрузкам и предполагаемым срока участия в 
соревнованиях. Во всех амбулаторных периодах фи-
зической реабилитации обучали, проводили и контро-
лировали соблюдение мер индивидуальной и личной 
гигиены полости рта, без проведения, которых эффек-
тивность физической реабилитации будет снижена 
[1,13].

После проведения санации полости рта, меди-
каментозного лечения и физической реабилитации, 
направленной на улучшение показателей функцио-
нального состояния организма спортсменов, повы-
шение иммуннологического статуса и снижения за-
болеваемости улучшились показатели физической 

работоспособности спортсменов. После физической 
реабилитации увеличилось на - 16 (28,42%) человек 
группа спортсменов, имеющих среднюю физическую 
работоспособность, выше средней – на 131 (29,83%) 
человек (р<0,05). Увеличилось количество спортсме-
нов, имеющих высокую физическую работоспособ-
ность, на - 83 (11,50%) человек (р<0,05), очень высо-
кую на - 10 (2,83%) человек. Количество спортсменов 
с низкими показателями физической работоспособ-
ности после проведения комплексной дифференци-
рованной физической реабилитации, уменьшилось 
на - 240 (72,58 %) человек. После проведения инди-
видуальной комплексной физической реабилитации 
улучшились показатели клинических и биохимиче-
ских исследований крови, мочи, слюны. Во всех воз-
растных группах увеличилось в среднем на – 1,16 % 
показатели гемоглобина, эритроцитов на – 0,23 %, 
уменьшились средние показатели цветного показате-
ля крови на – 0,03±0,03. Снизились средние показа-
тели количества лейкоцитов на – 1,16 %. После фи-
зической реабилитации изменились биохимические 
показатели крови в диспансерной группе спортсме-
нов, которым проводилась физическая реабилитация. 
Увеличились средние показатели глюкозы на - 11,69% 
и креатинфосфокиназы на - 0,66%. Средние величи-
ны показателя лактата крови снизились на - 16,81% , 
что говорит о положительном влияния оздоровитель-
ных и реабилитационных воздействий на систему 
энергообеспечения мышечной деятельности и норма-
лизацию процессов восстановления. После проведе-
ния комплекса лечебных мероприятий и физической 
реабилитации спортсменам со стоматологической 
патологией были зарегистрированы положительные 
изменения состава и свойств ротовой жидкости. Так, 
средние показатели активности амилазы ротовой 
жидкости у обследованных спортсменов снизились с 
5247,70±25,12 ммоль⋅л-1 до 5176,30 ±30,45 ммоль⋅л-1, а 
средние показатели мочевины в слюне уменьшились 
с 4,19 ±0,75 ммоль⋅л-1 до 3,91±0,19 ммоль⋅л-1. Отбор 
обследованных спортсменов для участия в программе 
физической реабилитации и оценка эффективности 
проведения реабилитационных мероприятий прово-
дились посредством мониторинга за данными экс-
пресс - тестирования тестами резистентности эмали 
зубов и окраски гликогена десны. Показатели данных 
тестирования резистентности эмали зубов после реа-
лизации мероприятий программы физической реаби-
литации подтверждают их оздоровительный эффект 
воздействия на функциональной состояние организма 
спортсменов и увеличение микропрочности эмали. 
После физической реабилитации количество спор-
тсменов, имеющих низкую резистентность эмали, 
уменьшилось на 212 (81,86%) человека. Количество 
спортсменов со средними показателями резистентно-
сти увеличилось на 164 (63,32 %) человек, с высокими 
на – 48 (18,53 %) человек. После проведения меропри-
ятий дифференцированной физической реабилитации 
количество спортсменов с положительными данными 
тестирования тестом окраски гликогена десны (ТОГ) 
стало равно 3 (1,16 %)человек. У 256 (98,84 %) че-
ловек гликоген десны не окрашивался, результаты те-
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стирования были отрицательными. После проведения 
комплексного медикаментозного лечения и диффе-
ренцированной физической реабилитации спортсме-
ны с диагнозом «гингивит» - 65 (38,92 %) были выле-
чены. Ввиду того, что пардонтит и пародонтоз являются 
хроническими заболеваниями, и пациенты с данным 
диагнозом снимаются с диспансерного учета, только 
при отсутствие обострений в течение одного - двух лет, 
оставшаяся группа спортсменов в количестве 102 (61,08 
%) человек, взята на диспансерный учет врачом – сто-
матологом. У данных спортсменов была, по окончании 
курса лечения и физической реабилитации была достиг-
нута ремиссия (отсутствие жалоб, клинических симпто-
мов заболеваний пародонта).

Выводы: 
1. Таким образом, в данной работе впервые обо-

снована и разработана методология организации ком-
плексной физической реабилитации, которая проводи-
лась спортсменам со стоматологической патологией.

2. После физической реабилитации был отмечен 
положительный эффект на функциональное состоя-
ние организма спортсменов и улучшение микропроч-
ности эмали зубов у 248 (95,76 %) спортсменов, и 
состояния пародонта, определяемого тестом окраски 
гликогена десны у 164 (63,32 %) спортсменов. 

3. Все вышеизложенные положительные изменения 
параметров функционального состояния спортсме-
нов, биохимических, клинических и дополнительных 
данных экспресс – тестирования, свидетельствуют 
в пользу эффективности предложенной программы 
дифференцированной физической реабилитации сто-
матологических заболеваний у спортсменов. Что де-
лает данную программу актуальной для внедрения в 
практику медико – биологического обеспечения тре-
нировочной и соревновательной деятельности спор-
тсменов различных специализаций и квалификаций.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ской реабилитации спортсменов.
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Исследование эффективности использования игр 
и игровых упражнений в занятиях со студентами 

специальных медицинских групп
Солодовник А.С.

Российский Государственный Университет имени И. Канта

Аннотации:
Данная статья посвящена изучению 
влияния подвижных игр, игровых 
упражнений на динамику показателей 
функционального состояния организ-
ма, уровень развития двигательных 
качеств, работоспособности студен-
тов, занимающихся в специальных 
медицинских группах. Автором ис-
следовалась эффективность игровых 
упражнений на точность, координацию 
движений, коррекцию анализаторов, 
дыхательные упражнения, упражнения 
на расслабления и др. Полученный 
фактический материал свидетельству-
ет о положительном воздействии ис-
пользуемых средств и находит отраже-
ние в лучшей динамике физического 
состояния по сравнению с общеприня-
тыми средствами физического воспи-
тания данной категории студентов.

Солодовник А.С. Дослідження  ефек-
тивності  використання ігор та ігро-
вих вправ у заняттях із студентами 
спеціальних медичних груп. Ця стат-
тя посвячена вивченню впливу рух-
ливих ігор, ігрових вправ на динаміку 
показань  функціонального стану орга-
нізму, рівень розвитку рухових якостей, 
працездатності студентів, які займа-
ються в спеціальних медичних групах. 
Автором досліджувалась ефективність 
ігрових вправ на точність, координацію 
рухів, корекцію аналізаторів, дихаль-
ні вправи, вправи на розслаблення та 
інші. Отриманий фактичний матеріал 
свідчить про позитивний вплив вико-
ристовуваних засобів, знаходить відо-
браження в кращій динаміці фізичного 
стану в порівнянні із загальноприйня-
тими засобами фізичного виховання 
даної категорії студентів. 

Solodovnik A.S. Researching the ef-
fective usage of game and exercises 
during the lessons with students form 
special medical groups. This article 
gives the description of the infl uence 
study of games and exercises on dynam-
ics of organism’s functional development 
indices, level of motor development, 
availability of students who are studying 
in special medical groups. Author re-
searches the effectiveness of games and 
exercises infl uence on accuracy, move-
ment coordination, analyzer correction, 
breathing exercises, etc. Collected mate-
rial is showing the positive effect of used 
tools and the improvement of physical de-
velopment comparing to the conventional 
means of physical education for students 
of this medical category.

Ключевые слова:
средства, игра, качества, подготов-
ленность, развитие, состояние, здо-
ровье.

засоби, гра, якість, підготовленість, 
розвиток, стан, здоров'я.

means, tools, game, quality, preparedness, 
development, condition, health.

Введение. 1

Анализ научной литературы, раскрывающей со-
временное состояние физического воспитания сту-
дентов специального учебного отделения, свидетель-
ствует об ухудшении состояния здоровья молодежи. 
Доказано, что причинами такого положения является 
ограничение или снижение двигательной активности 
[1,2,5,7]. Необходимо активизировать физкультурную 
деятельность студентов с помощью разработки новых 
подходов, технологий, методик занятий, где игре отво-
дится важная роль, как наиболее доступному и инте-
ресному средству и методу физического воспитания. 

На специально учебном отделении существуют 
определенные трудности в  проведении занятий: вы-
боре программ, средств, методов, комплектовании 
групп, проведении врачебного и педагогического кон-
троля, определения адекватности физической нагруз-
ки. В основном решаются задачи укрепления здоро-
вья, содействия правильному физическому развитию 
и закаливанию организма, повышения функциональ-
ного уровня органов и систем, ослабленных болез-
нью,  физической и умственной работоспособности, 
воспитания интереса к самостоятельным занятиям 
физической культурой и внедрения их в режим дня 
студентов. Как правило, занятия носят коррекционно-
развивающую и оздоровительно-восстановительную  
направленность [1,6,7].

Работа выполнена по плану НИР Российского го-
сударственного университета им. Иммануила Канта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - исследовать эффективность игр и 

игровых упражнений в физическом воспитании сту-
дентов специальных медицинских групп. 
© Солодовник А.С., 2009

Задачи работы -: Изучить влияние подвижных 
игр на физическое состояние студентов  специальных 
медицинских групп. Выявить динамику физического 
развития и физической подготовленности.

Организация исследования. Для решения постав-
ленных задач на базе РГУ им. И. Канта было проведе-
но экспериментальное исследование (2007-2008 уч.г.). 
В нем приняли участие студенты 1 курса физического 
факультета – экспериментальная  группа и студенты 
1 курса математического факультета – контрольная 
группа.  Выбор групп осуществлялся с учетом инте-
ресов студентов к проведению в занятиях по физиче-
ской культуре подвижных игр и игровых упражнений.  
В экспериментальной группе такое желание выразили 
86%  опрошенных, в контрольной группе 47%. 

Результаты исследований.
В таблице 1 представлена структура заболеваний 

студентов обеих групп, выявленных в результате ме-
дицинского осмотра.

Оказалось, что около 36% студентов в каждой 
группе имели заболевания опорно-двигательного ап-
парата, примерно 19% студентов – болезни сердечно-
сосудистой системы, заболевания дыхательной систе-
мы – 19% студентов, 9% - пришлось на заболевания 
глаз и миопией, остальные студенты имели заболева-
ния желудочно-кишечного тракта и выделительной 
системы (13%).

Учебный материал дисциплины «Физическая 
культура» представлен в программе следующими раз-
делами: 
теоретическим (формирующим мировоззрение); • 
практическим, включающим в себя:• 

методико-практический (освоение методов и  
средств физкультурно-оздоровительной дея-
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тельности),
учебно-тренировочный (повышение функцио- 
нальных и физических возможностей организ-
ма); 

контрольным (диагностика физического развития и • 
физической подготовленности студентов).
В контрольной группе теоретические и методико-

практические занятия проводились в соответствии с 
учебной программой «Адаптивная физическая куль-
тура в учебно-воспитательном процессе на специаль-
ном отделении вуза  (2007), разработанной на кафедре 
адаптивной физической культуры и рекреации [6]. 

Практические занятия в контрольной группе про-
водились по общепринятой методике, включающей 
средства основной гимнастики, общеразвивающие и 
корригирующие упражнения, различные виды ходь-
бы, бега и прыжков, подводящие упражнения для 
освоения техники ходьбы и бега, оздоровительный 
бег, специально-беговые упражнения, эстафеты, ды-
хательные упражнения и упражнения на развитие 
физических качеств с учетом характера заболеваний 
студентов.

В  отличие от контрольной группы в теоретический 
раздел программы для студентов экспериментальной 
группы были включены лекции на тему «Подвижная 
игра как средство физического воспитания», «Харак-
терные особенности и значение игры» и «Игры на за-
нятиях легкой атлетикой».  Был расширен методико-
практический раздел, где студенты изучали правила 
игр, основные требования к проведению и организа-
ции подвижных игр.

В учебно-тренировочном разделе обеих групп под-
готовительная и заключительная часть занятий были 
одинаковыми. Сюда вошли: строевые упражнения, 
различные виды перестроений, дозированная ходьба, 
ходьба в чередовании с бегом, различные разновид-
ности ходьбы, бег, ОРУ, упражнения с предметами,  
упражнения на совершенствование вестибулярного 
аппарата, корригирующие упражнения для формиро-
вания правильной осанки, дыхательные упражнения. 
В заключительной части применялись упражнения на 
восстановление дыхания, на концентрацию внимания, 
упражнения корригирующей и лечебной гимнастики, 
на расслабление. Осуществлялся контроль за выпол-
нением самостоятельных домашних заданий  по напи-
санию реферативных работ, составлению комплексов 
упражнений по заболеваниям и утренней гигиениче-
ской гимнастике.

Изменения были внесены в основную часть экспе-
риментальной группы.  Здесь, в отличие от контроль-
ной группы, было другое соотношение применяемых 
средств. В основную часть были включены подвиж-
ные игры, игровые упражнения на координацию и 
точность движений (жонглирование мячом, метание в 
цель), игровые упражнения в парах, эстафеты, чере-
дование упражнений с отдыхом. 

Особое внимание уделялось специальным дыха-
тельным упражнениям, направленным на развитие 
мышц грудной клетки, воспитанию навыка ритмично-
го и полного дыхания, улучшающего координацион-
ные механизмы дыхания и укрепляющего дыхатель-
ную мускулатуру.

Соотношение средств физической культуры в 
основной части экспериментальной и контрольной 
групп представлено в таблице 2.

Подбор подвижных игр и игровых упражнений для 
студентов  осуществлялся с учетом индивидуальных 
показателей физического развития и физической под-
готовленности, функционального состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Использовались 
игры, оказывающие разностороннее воздействие: 1) 
с умеренной нагрузкой (ЧСС 101-120 уд.мин.: «Под-
вижная цель», «Мяч соседу», «Передача мяча сосе-
ду», «Бег командами», «Пионербол»); 2)тонизирую-
щей (ЧСС 121-140 уд.мин.: «Третий лишний», «Вызов 
номеров », «Кто сильнее», «Волейбол»);  3)тренирую-
щей нагрузкой (ЧСС 141-160 уд.мин.: «Перестрелка», 
«Перетягивание каната», «Эстафета с преодолением 
препятствий», «Пятнашки») [3,4].

Варьирование нагрузки на организм осуществля-
лось по первым признакам ухудшения точности дви-
жений, для чего использовались следующие методы: 
а)группировка играющих по заболеваниям; б)сокра-
щение или увеличение длительности игры и игрового 
упражнения: в) включение пауз отдыха и дыхатель-
ных упражнений; г)усложнение или упрощение игр; 
д) изменение количества играющих; е) изменение 
величины площадки; ж) изменение правил и сменой 
ролей играющих.

Тестирование испытуемых проводилось на началь-
ном и конечном этапе исследования. Для определения 
уровня физической подготовленности, физического 
развития и функционального состояния использова-
лись контрольные нормативы и тесты, предусмотрен-
ные программой и доступные студентам по состоя-
нию здоровья.

Таблица 1
Структура заболеваемости студентов

Заболевания

Контрольная группа
Математический факультет

n=21

Экспериментальная группа
Физический факультет

n=22
количество % количество %

 Опорно-двигательного аппарата 8 38,1 8 36,3
Зрения 2 9,5 3 13,6

Сердечно-сосудистые 4 19,0 4 18,2
Дыхательной системы 4 19,0 4 18,2

И прочие 3 14,3 3 13,6
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В результате экспериментального исследования 
нами были получены сравнительные данные, характе-
ризующие положительные изменения, произошедшие 
в физическом развитии, физической подготовленно-
сти студентов специальных медицинских групп (та-
блицы 3,4).

В таблице 3 отражены показатели динамики фи-
зического развития студентов экспериментальной и 
контрольной групп.

В обеих группах отмечены положительные сдви-
ги со стороны деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы, но лучшая динамика показана в эксперимен-
тальной группе. Так, частота сердечных сокращений 
в покое в экспериментальной группе в начале экспе-
римента составляла 80.5, в конце исследования 74.04, 
улучшилась на 6.46 ударов .  В контрольной группе в 
начале исследования этот показатель был равен 78.82, 
в конце - 77.96, что составило 0,86 ударов.  Время вос-
становления ЧСС после нагрузки в контрольной груп-

пе снизилось менее значительно с  1.71 до 1.54, а в 
экспериментальной группе с 1.84 до 1.55. По другим 
показателям в экспериментальной группе также от-
мечены более  значительные изменения: например в 
пробе «Штанге», увеличение произошло на 8.1сек.; в 
пробе «Генчи» на 10.3 сек.; количество циклов дыха-
ния снизилось на 5.1 раза. В контрольной группе  ис-
ходный показатель в пробе «Штанге» был выше, чем 
в экспериментальной,  а конце  исследования прирост 
составил 0.8 сек; количество циклов дыхания снизи-
лось на 3.5, что на 1.6 циклов меньше чем в экспери-
ментальной группе.

Это объясняется использованием в занятиях акцен-
тированных специальных дыхательных упражнений.

В таблице 4 представлены результаты тестиро-
вания физической подготовленности студентов кон-
трольной и экспериментальной группы.

Из таблицы видно, что в обеих группах также  
произошли изменения. В  экспериментальной груп-

Таблица 2

Соотношение средств физической культуры в основной части занятия

Средства Контрольная
группа %

Экспериментальная
группа  %

Прикладные упражнения 20 12
Упражнения атлетической гимнастики 11 4
Легкоатлетические упражнения 18 11
Подвижные и спортивные игры 15 24

Игровые упражнения н а  координацию и точность движе-
ния, игровые упражнения в парах 4 10

Эстафеты 4 10
Специальные дыхательные упражнения 12 16
Упражнения н а  развитие физических качеств (ОФП) 10 6
Упражнения на развитие специальных физических качеств 
(СФП) 6 9

ВСЕГО 100% 100%

Таблица 3
Сравнительные данные динамики физического развития студентов специальных медицинских групп

№ Показатели
Контрольная группа (математиче-
ский факультет)
 n=21

Экспериментальная группа (физиче-
ский факультет)

n=22
М± m М± m
исходные конечные исходные конечные

1 Масса тела (кг) 65.21 ± 1.18 68.15±1.09 66.38±1.36 66.42±1.29

2 Рост (см) 178.5 ± 1.19 178.61±1 .16 180.36±0.93 180.8±0.94
3 ЖЕЛ (см) 3351.78± 127.54 3341 ±130.64 3200.1 ±160.57 3419.23 ±131.26
4 ЧСС (уд в мин) 78.82±1.88 77.96±1 .41 80.5 ±1.43 74.04±1.39
5 АД (систол.мл.рт. ст.) 116.96±1 .55 115.71 ± 1.14 116.96 ± 2.04 111.96±2.12

6 Время восстановления ЧСС 
после нагрузки (мин.,сек) 1.71± 0.14 1.54±0.07 1.84± 0.1 1.55± 0.09

7 Динамометрия (Д к ) 45.75 ± 1.45 46.79±1 .31 41.43 ± 0.71 47.61±1.66
8 Проба«Штанге» (сек) 60.8 ± 5.95 61.6±7.1 42.3±4.92 50.4 ± 6.71
9 Проба «Гении» (сек) 27.0±3.27 36.3 ± 3,86 27.9± 3.17 38.2 ±4.89
10 Циклы дыхания (кол-во раз) 18.7±2.12 15.2±1.61 18.3 ± 3.30 13.2±1 .55
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пе время  бега на 100 м. улучшилось на 0.84 сек., а 
в контрольной группе на 0.3сек.. Время прохождения 
пешеходного теста в экспериментальной группе сни-
зилось на 1мин., в то время как в контрольной группе  
на 20 сек. Количество подтягиваний на перекладине в 
экспериментальной группе увеличилось на 3.37 раза, 
в контрольной группе этот показатель вырос на 1.2 
раза. Прирост показателей в подъеме ног из   виса на пере-
кладине в экспериментальной группе составил 6.83 
раза, а в контрольной   2.6 раза.

Исходный уровень индекса физической работоспо-
собности в контрольной и экспериментальной груп-
пах был одинаковым и составлял 3 балла. Но боль-
шую динамику в конце эксперимента мы наблюдаем 
в экспериментальной группе, о чем свидетельствует 

конечная оценка индекса данного теста и она равна 
5 баллам в экспериментальной группе и 4 баллам в 
контрольной группе. 

В таблице 5 представлены результаты психофизи-
ологического тестирования по тесту В.Я Анфимова. В 
экспериментальной группе до и после занятий коэф-
фициенты точности и работоспособности оказались  
выше, чем в контрольной группе.

Результаты проведенного нами анкетирования сту-
дентов по выявлению «Субъективной оценки уровня 
здоровья» представлены в таблице 6.

В обеих группах до проведения эксперимента 
студенты оценивали свое состояние, как плохое: со-
ответственно в контрольной группе 21.2% и 20.3% в 
экспериментальной. На хорошее состояние здоровья в 

Таблица 4
Динамика физической подготовленности студентов контрольной и экспериментальной групп

№ Контрольный тест

Контрольная группа
(математический факультет)

n=21

Экспериментальная группа
(физический факультет)

n=22
M±m M±m

исходные конечные исходные конечные
1 Подтягивание (кол-во раз) 9.7±2.34 10.9±2.45 7.0±0.44 10.37±0.36

2 Подъем ног из виса на перекладине 
(кол-во раз) 6.2±2.05 8.8±2.26 7.47±2.53 14.3±3.16

3 Пешеходный тест 2 км. (мин.сек) 17.5±0.59 17.3±0.58 18.3±0.55 17.3±0.53
4 Бег 100 метров (сек.) 14.10±1.04 13.8±0.64 14.19±1.07 13.35±0.60
5 Бег 3000метров (мин.сек.) 14.37±0.90 13.38±0.61 14.30±0.61 13.41±0.46
6 Прыжок в длину смета(см.) 195.3±2.26 201.2±2.91 223.5±2.21 228.1±2.29

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз) 23.4±2.57 24.2±2.66 22.4±2.46 24.9±2.29

Таблица 5
Показатели психофизиологического тестирования студентов экспериментальной и контрольной групп.

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА  n=21 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА  n=22

До занятия После занятия До занятия После занятия
R

Коэф. 
точн.

L
Коэф. 
работ.

R
Коэф. 
точн.

L
Коэф. 
работ.

R
Коэф. 
точн.

L
Коэф. 
работ.

R
Коэф. 
точн.

L
Коэф. 
работ.

До эксперимента 0.876 784.4 0.948 705.1 0.933 540.4 0.95 936.23

После эксперимента 0.895 978.1 0.979 720 0.958 823.5 0.982 1033.7

Разница
 исх. кон.         ± 0.019 186.7 0.031 14.9 0.025 283.1 0.032 97.48

Таблица 6
Субъективная оценка уровня здоровья.

Показатель

до
экспер.

после
экспер.

до
экспер.

после
экспер.

Экспериментальная группа Контрольная группа

физики физики математики мататематики
1 Отличное 19.05% 25% 17.65% 21,75%
2 Хорошее 39,9% 41.55% 38.8% 40.6%
3 Удовле-е 20.75% 19.75% 22.35% 21.25%

4 Плохое 20,3% 13,7% 21,2% 16,4%
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экспериментальной группе указали 39,9%  студентов, 
а в контрольной 38,8% опрошенных. После экспери-
мента ссылок на плохое состояние здоровья в обеих 
группах стало меньше. Мы видим, что в контрольной 
группе, показатель «плохого состояния» снизился на 
4.8% с 21,2% до 16,4%, а в экспериментальной груп-
пе на 6.6% с 20.3% до 13.7%. На отличное состояние 
здоровья указали  25% студентов экспериментальной 
группы (было 19.05%), в контрольной группе  - 21,75% 
(было 17,65%). При этом в обеих группах ссылки на 
хорошее и удовлетворительное состояние здоровья 
изменились незначительно.

На повышение интереса к занятиям в эксперимен-
тальной группе указали 18% студентов. Мы связыва-
ем это с тем, что организация занятий осуществлялась 
с учетом пожеланий по совершенствованию учебного 
процесса. 

Выводы. 
Исследование показало, что целенаправленное ис-

пользование подвижных игр и игровых упражнений 
в физическом воспитании студентов специальных ме-
дицинских групп позволяет повысить интерес студен-
тов к занятиям, улучшить их отношение к физической 
культуре, повысить физическую подготовленность и 
улучшить показатели физических качеств. Об эффек-
тивности применяемых в занятиях игр и игровых 
упражнений свидетельствует положительная ди-
намика показателей физического развития, фи-
зической подготовленности, психофизиологиче-
ского состояния студентов.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем исполь-
зования игр и игровых упражнений в занятиях со сту-
дентами специальных медицинских групп.
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Генетична обумовленість прояву здібностей до просторового 
орієнтування та кінематичного диференціювання рухів 

і їх зв'язок з типом центральної нервової системи 
дітей середнього та старшого шкільного віку

Солошенко Р.О.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Наведені дані які були отримані в 
ході досліджень близнюків - дітей 
середнього та старшого шкіль-
ного віку. Дані відображають рі-
вень здатності до просторового 
орієнтування та кінематичного 
диференціювання рухів. Визна-
чено їх генетичну обумовленість. 
Визначені основні типи нервової 
системи для даної групи дітей. 
Встановлено відповідність типу 
нервової системи до рівня роз-
витку здатності до просторового 
орієнтування та кінематичного 
диференціювання рухів.

Солошенко Р.А. Генетическая обуслов-
ленность проявления способностей к 
пространственному ориентированию и 
кинематическому дифференцированию 
движений и их взаимосвязь с типом цен-
тральной нервной системы детей средне-
го и старшего школьного возраста. Приве-
дены данные, которые были получены в ходе 
исследований близнецов - детей среднего и 
старшего школьного возраста. Данные отобра-
жают уровень способности к пространствен-
ному ориентированию и кинематическому 
дифференцированию движений. Определена 
их генетическая обусловленность. Определе-
ны основные типы нервной системы для дан-
ной группы детей. Установлено соответствие 
типа нервной системы и уровня развития спо-
собности к пространственному ориентирова-
нию и кинематическому дифференцированию 
движений.

Soloshenko R.A. Genetic condition of 
development of capabilities to a spa-
tial alining and kinematic derivation of 
movements and their interrelation with 
a type of a central nervous system of 
children of average and higher school 
age. Datas which have been received 
during researches of twins - children of 
average and higher school age are indi-
cated. Datas map a level of capability to 
a spatial alining and kinematic derivation 
of movements. Their genetic condition 
is defi ned. The basic types of a nervous 
system for the given group of children 
are defi ned. Correspondence such as a 
nervous system and a level of develop-
ment of capability to a spatial alining and 
kinematic derivation of movements is in-
stalled.

Ключові слова:
спадковість, зиготність, близ-
нюки, робото здатність, кіне-
матика, просторова орієнта-
ція.

наследственность, зиготность, близне-
цы, работоспособность, кинематика, про-
странственная ориентация.

heredity, twins, capacity to work, 
kinematics, spatial orientation.

Вступ.1

Центральна нервова система (ЦНС) є однією з 
найскладніших з усіх функціональних систем люд-
ського організму. В головному мозку знаходяться чут-
тєві центри , що аналізують зміни , які відбуваються у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі. Головний 
мозок контролює всі функції організму, в тому числі й 
м’язові скорочення. В корі головного мозку нарахову-
ється понад 50 мільярдів нейронів, що об’єднуються 
в складну систему. Нервові клітини можуть знаходи-
тись в стані збудження або гальмування. Визначення 
генетичних особливостей розвитку та функціонуван-
ня ЦНС, а саме визначення типологічних особливос-
тей прояву властивостей нервової системи дасть змогу 
впровадити в практику спортивного відбору науково 
обґрунтовану систему.

Дослідження з психогенетики та спортивної ге-
нетики [2, 4-6, 8-12] свідчать про те, що із психічних 
функцій людини досліджені в основному такі як: ге-
нетичні особливості розвитку нервово - м’язового 
апарату (електрокардіограма, рефлекторна активність, 
фізіологічний тремор), інтелектуальні здібності, тем-
перамент та деякі показники психомоторики. Що ж 
стосується генетичних показників розвитку централь-
ної нервової системи (ЦНС), то вони вивчалися лише 
за допомогою енцефалографії. Виходячи з вищеска-
заного можна стверджувати , що дослідження , які 
пов’язані з визначенням процесів в ЦНС проводилися 
інструментальними методами . Саме з цих причин ви-
вчення генетичних особливостей розвитку процесів в 
ЦНС за допомогою тепінг-тестів можна вважати ак-
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туальним.
Однією з функцій ЦНС є координування рухів лю-

дини в просторі та диференціювання м’язових зусиль, 
а саме обумовлення координаційних здібностей лю-
дини.

Координаційні здібності є комплексною фізичною 
здатністю людини. Під координаційними здібностями 
В.І. Лях [3] пропонує розуміти можливості індивіду-
ума, що визначають його готовність до оптимального 
керування та регулювання рухової дії. В той же час 
Л.П. Сергієнко [8, 9], згідно з теорією здібностей, 
уточнює дане визначення «Координаційні здібнос-
ті – це генетично обумовлена в розвитку комплексна 
рухова якість, яка дозволяє успішно управляти й регу-
лювати руховою діяльністю людини» .

Крім визначення даного поняття, вчені по-різному 
підрозділяють координаційні здібності. P. Hirtc (1985) 
виділяє п’ять видів координаційних здібностей: зді-
бність до просторового орієнтування, кінестетично-
го диференціювання, рівноваги, до ритму і рухову 
реакцію. K. Mekota [11] дані здібності поділяє на чо-
тири види: рівновагу, ручну спритність (вправність), 
спритність локомоторного та не локомоторного типу. 
Л.П. Сергієнко [8, 9] виділяє серед різноманіття коор-
динаційних здібностей їх загальні та спеціальні види. 
До загальних координаційних здібностей автор відно-
сить: здібності до диференціювання параметрів рухів, 
до збереження стійкості пози (рівноваги), ритмічної 
діяльності, орієнтування в просторі, до довільного 
розслаблення м’язів, здібності до координації рухів та 
їх пластичності. Спеціальні координаційні здібності є 
поєднанням в тих чи інших комбінаціях загальних ко-
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ординаційних здібностей, які сприятимуть оптималь-
ному виконанню професійної діяльності.

Крім визначення координаційних здібностей та 
їх групування важливою проблемою є визначення їх 
генетичної обумовленості. Ідею використання близ-
нюків для генетичних досліджень висунув ще в 1875 
році Ф.Гальтон (Galton, 1875). Його ідеї щодо близ-
нюкових досліджень були підтримані Г.Сіменсом 
(Siemens, 1924), який заклав основи класифікації близ-
нюків на моно- та дизиготних. А також О.Вершуером 
(Verschuer, 1927), який вдосконалив методику іденти-
фікації близнюків. 

Для визначення генетичної обумовленості дослі-
джуваних здібностей найбільш широко використову-
ється коефіцієнт Хольцінгера (Holzinger, 1929). Він 
змінюється в межах від 0 до 1. Для нього встановлено 
наступну градацію (Б.А. Никитюк 1974) : 0 – 0,399 
переважання середовищного впливу ; 0,400 – 0,599 
спадково середовищ ний вплив ; 0,600 – 1,00 фактор 
генетично закріплений.

В близнюкових дослідженнях здібність до дифе-
ренціювання параметрів рухів визначалась, як зазна-
чає Л.П. Сергієнко (2004), в основному за двома гру-
пами тестів: досліджуючи координаційні здібності рук 
у різноманітних діях (N. Sklad, 1973; S.G. Vandenberg, 
W.F. Cabrielli, 1986) та визначальні координаційні 
здібності у рухових актах (досліджувалась здібність 
до диференціювання просторово-динамічних пара-
метрів рухів) (Л.П.Сергієнко, 1993; Сковородніков, 
С.Голомазов 2000; N. Sklad, 1973).

Також вченими було встановлено, що координа-
ційні здібності рук більше залежать від факторів спад-
ковості, ніж середовища. Однак в процесі тренувань 
ступінь впливу середовищних факторів зростає. На 
думку Л.П.Сергієнка (2004), включається пусковий 
механізм адаптаційних процесів, характерних для ко-
ординаційних здібностей людини. При цьому розви-
ток даних здібностей у дівчат має більший контроль 
генотипом, ніж у хлопців (N. Sklad, 1973) [13].

В дослідженнях здібності до диференціювання 
просторово-динамічних параметрів рухів, зокрема 
точності рухів, відмічається їх велика розбіжність. 
Це може бути пов’язано із різним ступенем впливу 
спадковості на функції сенсорних систем, що відпові-
дають за контроль точності рухів людини факторами 
(Л.П.Сергієнко 2004).

В цілому, здібність до диференціювання просторо-
вих параметрів рухів людини контролюється помір-
ним впливом спадковості, але при цьому розвиток зді-
бності до диференціювання просторово-динамічних 
параметрів рухів перебуває під практично однаковим 
впливом спадкових факторів та факторів середовища. 
При розгляді статевих особливостей впливу спадко-
вості на здібність до диференціювання просторово-
динамічних параметрів рухів відмічається менший 
генетичний вплив у чоловіків та більший у жінок 
(Л.П.Сергієнко 1993).

Тренуванню до координування рухів присвяче-
на низка близнюкових досліджень (Т.С.Лисицкая, 
С.Голомазов 1980, Л.П.Сергієнко 1998) [1, 10], в яких 
було встановлено, що спадкові фактори контролюють 

в розвитку здібність людини до координування рухів. 
Л.П. Сергієнко (2004) також відмічає більший вплив 
спадковості на навчання простим рухам, ніж складним 
та на більший контроль спадкових факторів у жінок, 
ніж у чоловіків здібності до координування рухів.

Таким чином, потребують додаткових поглибле-
них досліджень проблеми генетичної обумовленості 
прояву здібностей до просторового орієнтування та 
кінематичного диференціювання рухів та їх зв'язок з 
типом центральної нервової системи дітей середнього 
та старшого шкільного віку.

Робота виконана за планом НДР Дніпропетров-
ського державного інституту фізичної культури і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити ступінь генетичної обу-

мовленості прояву здібності до просторового орієнту-
вання та кінематичного диференціювання рухів та їх 
залежність від сили нервових процесів.

Методи досліджень:
Аналіз та узагальнення даних науково-методичної 1. 
літератури.
Педагогічне тестування.2. 
Методи математичної статистики.3. 
Координаціометрія за Старостою (1998).1.  Крім 
контролю прояву здібностей до просторового орі-
єнтування він допомагає виявити кінематичне ди-
ференціювання рухів (Л.П. Сергієнко, 2001).
Проведення тесту. Обстежувані повинні були ви-

конати серію стрибків з обертами в діапазони від 0 
до 180 градусів в обидва боки. З кожним наступним 
стрибком кут оберту повинен був зростати. Підраху-
нок зростання куту оберту припинявся, як тільки до-
сліджувані досягали відмітки 180˚, або якщо у двох 
стрибках, виконаних підряд, не збільшив кут оберту 
стрибка.

Результат. Оцінювалась кількість стрибків у ви-
щезазначеному діапазоні. Для більшої точності вимі-
рювання результатів тесту використовують трикутник 
та лінійку Однією стороною трикутник кладуть па-
ралельно лінії відбитку ступень, а по другої сторони 
трикутника прикладають лінійку. Потім по лінійці 
пересувають трикутник так, щоб його сторона, що ви-
значає величину обертання, проходила через середину 
координаціометру. Після цього на шкалі визначається 
результат з точністю до 1º .

Стрибки з «надбавками»2. . Варіант цього тесту 
запропоновано Л.П. Сергієнко (2001). Він дозво-
ляє охарактеризувати диференціальний поріг про-
сторової чуттєвості. Подібний варіант тесту про-
понує В.П. Озеров (2002). Обладнання для цього 
тесту дуже просте тому його можна виконувати 
як у спортивному залі, так і в умовах стадіону чи 
легкоатлетичного манежу.
Проведення тесту. Для кожного з учасників тесту-

вання визначали максимальний результат у стрибках 
у довжину з місця. Потім за допомогою калькулятора 
обчислювали 25 і 75% максимального стрибка. Крес-
лили на полу за допомогою крейди на відстані 25% 
максимального результату стрибка першу лінію. На 
відстані 75% максимального результату стрибка на-
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креслювали другу лінію. Тим самим визначали інди-
відуальний коридор стрибків з “надбавками”.

Потім досліджувані у межах цього коридору вико-
нували стрибки з “надбавками”. Підрахунок надбавок 
припиняється, як тільки учень досягнув другої лінії, 
або якщо у двох стрибках, виконаних підряд, не збіль-
шив довжину стрибка.

Результат. Оцінювалася кількість стрибків з “над-
бавками”, що виконані у заданому коридорі. Результа-
ти вимірювались з точністю до 1 см.

Тепінг-тест3.  за О.П. Єлісєєвим (2003)для ви-
значення сили нервової системи. 

Проведення тесту. Досліджуваним давалося за-
вдання працювати з максимальною частотою темпу 
рухів на протязі 40 с. Вони брали олівець до правої 
(чи лівої) руки та ставили його перед першим прямо-
кутником бланку. За командою: “Старт!” досліджува-
ні починали ставити крапки з максимальним для себе 
темпом у першому прямокутнику, що 5 с подавалася 
команда: “Гоп!”, після чого вони переходили до на-
ступного прямокутнику без переривання роботи. Піс-
ля закінчення 5 с (40 с загального часу) у 8-му прямо-
кутнику подавалася команда: “Стоп!” – досліджувані 

припиняли роботу.
Результат: Оцінювалася кількість крапок в кож-

ному з квадратів.
Результати досліджень та їх обговорення:
В дослідженнях прийняли участь 80 близнюкових 

пар, дітей середнього та старшого шкільного віку (40 
монозиготних (МЗ) та 40 дизиготних (ДЗ)). 

Дані таблиці 1 вказують на те ,що в хлопців здат-
ність до просторового орієнтування праворуч дещо 
більша ніж у дівчат, особливо це видно, якщо порівню-
вати результати хлопців (як МЗ так і ДЗ) та МЗ дівчат, 
про це свідчить більша кількість спроб за яку викону-
вався тест. Що ж стосується просторового орієнтуван-
ня ліворуч, то за статевими ознаками відмінностей в 
результатах тестування немає значних відмінностей. 
Якщо розглядати показники, які характеризують здат-
ність до кінематичної диференціації рухів (показники 
в градусах), то спостерігається наступна тенденція: 
МЗ хлопці й дівчата, а також ДЗ хлопці продемон-
стрували недостатню здатність до кінематичної дифе-
ренціації рухів, тобто ними недосягнутий показник в 
1800. Тобто дана частина досліджуваного контингенту 
недооцінювали своє відчуття простору. Це характерно 

Таблиця 1
Показники здатності до просторового орієнтування, градуси.

Зи-
гот-
ність

Хлопці Дівчата
Праворуч Ліворуч Праворуч Ліворуч

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

МЗ 34,1 167,5 11,3 34,7 159,9 10,8 37,0 166,6 10,9 36,3 157,1 11,0
ДЗ 35,0 162,2 11,2 31,5 173,4 11,2 36,0 169,3 10,8 38,7 182,5 10,9

Таблиця 2
Показники генетичної обумовленості здатності до просторового орієнтування 

Хлопці Дівчата
Праворуч Ліворуч Праворуч Ліворуч

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

Мin 
рез-т

Max 
рез-т

К-ть 
спроб

0,361 0,592 0,876 0,243 0,621 0,598 0,461 0,532 0,203 0,580 0,601 0,250

Таблиця 3
Показники здатності до диференціювання просторової чуттєвості, к-ть спроб/ відрізок від Мах. 

Зиготність

Хлопці Дівчата

 0-25% від 
Мах

26-75% від 
Мах

76-100% 
від Мах

0-25% від 
Мах

26-75% від 
Мах

76-100% від 
Мах

МЗ 0,277 14,888 0,388 0,147 12,000 0,588
ДЗ 0,357 13,500 0,642 0,000 12,388 0,666

Таблиця 4
Показники генетичної обумовленості до просторової диференціації рухів (коефіцієнт Хольцінгера).

Хлопці Дівчата
 0-25% від 

Мах
26-75% від 

Мах
76-100% від 

Мах 0-25% від Мах 26-75% від Мах 76-100% від Мах

0,70 0,66 0,45 0,24 0,16 0,12
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як для рухів праворуч так і ліворуч для всіх досліджу-
ваних, за винятком ДЗ дівчат, які при виконанні рухів 
ліворуч досягли 182,50, в даному випадку досліджу-
вані переоцінювали своє відчуття простору, але дана 
переоцінка є зовсім незначною.

Значення коефіцієнтів спадковості Хольцінгера, 
(змінюється в межах від 0 до 1., має наступну гра-
дацію (Б.А. Никитюк 1974) : 0 – 0,399 переважання 
середовищного впливу ; 0,400 – 0,599 спадково се-
редовищ ний вплив ; 0,600 – 1,00 фактор генетично 
закріплений.), які наведені в таблиці 2 свідчать про 
наступне: в хлопців мінімальний результат кінема-
тичної диференціації рухів як ліворуч так і праворуч 
знаходиться під повним впливом середовищ них фак-
торів, а значить піддаються тренуванню, в той же час 
для дівчат даний показник знаходиться під спадково-
середовищним впливом і його розвиток за допомогою 
тренувальних навантажень може бути дещо складні-
шим ніж у хлопців. Максимальна здатність до просто-
рового орієнтування та кінематичної диференціюван-
ня рухів знаходиться під спадковим впливом і значне 
покращення даного показника дуже складно досяг-
нути тренуваннями. Це характерно для обох статей . 
Що ж стосується кінематичного диференціаціювання 
рухів, показником якого є кількість спроб за яку вико-
нано тестове завдання (чим більше спроб тим краща 
здатність до просторового диференціювання рухів) 
, дана здібність у хлопців знаходиться під впливом 
спадковості, в той час у дівчат дана вона знаходиться 
під повним впливом середовищ них факторів.

Показники здатності диференціювати м’язові зу-
силля наведені в таблиці 3 і вказують на наступне: ді-
вчата як МЗ так і ДЗ дещо менше ніж хлопці можуть 

диференціювати свої рухи в просторі. Про це свідчить 
дещо менша кількість стрибків, виконаних в кожному 
з діапазонів від індивідуального максимуму. Дана тен-
денція характерна для всіх відрізків (від 0 до 100% від 
індивідуального максимуму). Також бачимо, що про-
сторова чуттєвість найвища на рухи в діапазоні від 26 
до 75% від індивідуального максимуму, а найнижча 
на мінімальні відстані (до 25% мах). Дана особливість 
характерна для обох статей.

Для результатів даного тесту нами було розрахова-
но коефіцієнти спадковості Хольцінгера, які наведені 
в таблиці 4 і вони вказують на те, що в хлопців здат-
ність до диференціації рухів в просторі з 0 до 75% від 
індивідуального максимуму знаходиться під впливом 
генотипу й тому покращення даного показника при 
тренуваннях буде ускладненим. Максимальні ж по-
казники даної здібності знаходяться під спадково - се-
редовищним впливом і можуть покращуватися в про-
цесі тренувань. У дівчат же просторова диференціація 
рухів розвивається повністю під впливом зовнішніх 
факторів, а значить повинна розвиватися в ході трену-
вань без значних труднощів.

Виходячи з вищесказаного дані досліджень доціль-
но використовувати в практиці спортивного відбору 
в видах спорту які висувають високі вимоги до про-
сторового орієнтування та кінематичного диференці-
ювання рухів (гімнастика, єдиноборства, спортивні 
танці та ін..) Оскільки частина вищевказаних параме-
трів диференціації рухів контролюється спадковістю , 
то врахування даних особливостей здатності до про-
сторового орієнтування дозволить спрогнозувати пер-
спективність того чи іншого спортсмена. 

Дані тести дозволять визначити найбільш обдаро-

Рис 1. Показники працездатності центральної нервової системи.
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ваних дітей в яких генетично закладено необхідний 
рівень координаційних здібностей , що в свою чер-
гу дозволить покращити процес відбору і приділити 
більше уваги перспективним спортсменам. 

Оскільки за здатність до диференціювання рухів 
відповідає центральна нервова система то необхід-
ність визначення взаємозв’язку є очевидною.

Усереднені результати, які характеризують її , тип 
наведені в рис 1. Оскільки значних розбіжностей за 
статевими ознаками не спостерігалося, то нами на-
ведені просто усереднені данні з урахуванням зигот-
ності. 

Розглядаючи дані можна побачити, що кількість 
рухів (крапок) під час виконання всього тесту правою 
рукою більша ніж лівою. Це можна пояснити тим, що 
переважна більшість з досліджуваного контингенту 
є правшами і тому рухи домінантною рукою більш 
звичні для них. На початку виконання тесту (в пер-
ший 5-ти секундний інтервал) частота рухів вища ніж 
в наступних інтервалах (за виключенням ДЗ пар, при 
виконанні тесту правою рукою за г.с.). При подаль-
шому виконанні тесту, як ми можемо бачити, частота 
рухів поступово знижується і стабілізується на 21-25 
секунді (крім показників тесту лівою рукою),що по-
яснюється початком впрацьовування. Для лівої руки, 
при виконанні тесту як за так і проти годинникової 
стрілки, впрацьовування настає дещо пізніше, а саме, 
на 26-30 секунді. Це можна пояснити тим, що для пе-
реважної більшості досліджуваного контингенту рухи 
лівою рукою є незвичними і саме з цієї причини для 
центральної нервової системи необхідно більше часу 
для впрацьовування, а як наслідок стабілізації частоти 
рухів. 

Аналізуючи форму діаграм відмічаємо наступні 
типи нервової системи серед досліджуваного кон-
тингенту: в рухах, які виконувались правою рукою 
для монозиготних (МЗ) близнюків характерним для 
переважної більшості є стабільний тип нервової сис-
теми. Для переважної ж більшості дизиготних (ДЗ) 
пар характерними є середньо сильний та сердньос-
лабкий типи нервової системи. На рухи лівою рукою 
в переважної більшості досліджуваного контингенту 
спостерігається слабкий тип нервової системи. Дану 
особливість можна пояснити тим, що переважна кіль-
кість досліджуваних є правшами й рухи правою ру-
кою для них більш звичні. Оскільки за рухи правою 
рукою відповідає ліва півкуля головного мозку, а за 
рухи лівою рукою – права півкуля головного мозку то 
з цього витікає, що у переважної більшості досліджу-
ваних розвинена ліва півкуля головного мозку. 

Висновки.
При співставленні вище наданих даних можна про-

бачити, що для хлопців як моно- так і дизиготних ха-
рактерна певна тенденція щодо залежності між більш 
розвиненою лівою півкулею головного мозку ( для 
якої характерні ознаки сильної нервової системи) та 
орієнтування в просторі. А саме дана тенденція поля-
гає в тому, що виконання рухів праворуч більш дифе-
ренційоване та точне. Для дівчат же дана тенденція не 
є характерною і ми не спостерігаємо відмінностей в 
точності відтворення рухів ліворуч та праворуч. Що ж 
стосується диференціювання рухів у просторі (стри-
бок в довжину з надбавками) то типологічні відмін-
ності нервової системи не мають впливу на результат 
в диференціюванні рухів як у хлопців так і в дівчат. 
Не значні відмінності спостерігаються в тому, що на 
данному етапі онтогенезу дівчата дещо менше можуть 
диференціювати свої м’язові зусилля.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем генетичної обу-
мовленості прояву здібностей до просторового орієн-
тування та кінематичного диференціювання рухів ді-
тей середнього та старшого шкільного віку.
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Особливості тактичної побудови гри провідних 
європейських футбольних клубів

Стрикаленко Є.А.
Херсонський державний університет

Анотації:
Проаналізовано існуючі тактичні сти-
лі ведення гри у футбол в провідних 
чемпіонатах Європи гравцями ви-
сокого класу. Визначені пріоритетні 
напрямки тактичної побудови гри в 
різних клубах та викреслені фактори, 
що впливають на вибір тактики на 
кожну окрему гру. Тактичні дій команд 
високого класу суттєво відрізняються 
в залежності від тактичної побудови 
гри команди суперника. При виборі 
ефективної тактики на гру необхідно 
враховувати низку факторів. В су-
часному футболі вирішальну роль в 
підсумковому результаті гри відіграє 
вдало підібрана тактична побудова 
та система розташування гравців на 
футбольному полі.

Стрикаленко Е.А. Особенности такти-
ческого построения игры в ведущих 
европейских клубах. Изучены тактиче-
ские стили ведения игры в футбол в луч-
ших чемпионатах Европы игроками высо-
кого класса. Определенны приоритетные 
направления тактического построения 
игры в разных клубах и исследованы 
факторы, которые влияют на выбор так-
тики на каждую отдельную игру. Тактиче-
ские действия команд высокого класса 
существенно отличаются в зависимости 
от тактического построения игры коман-
ды соперника. При выборе эффективной 
тактики на игру необходимо учитывать 
ряд факторов. В современном футболе 
решающую роль в итоговом результате 
играет удачно подобранное тактическое 
построение и система расположения 
игроков на футбольном поле.

Strikalenko E. A. The peculiarities 
of technical construction of game in 
leading Europe football clubs. The arti-
cle deals with the tactical styles of running 
football in the best championships of Eu-
rope by the highly qualifi ed players. The 
directions of tactics constructing of the 
game in different clubs are defi ned, the 
factors which infl uence on the choice of 
the tactics of each game are researched. 
Tactical actions of teams of a high class 
essentially differ depending on tactical 
construction of a play of a team of the 
contender. At a choice of effi cient tactics 
on a play it is necessary to take into ac-
count a line of factors. In the modern foot-
ball the main role in summary outcome 
is played with successfully fi tted tactical 
construction and a system of an arrange-
ment of players on a football fi eld.

Ключові слова:
футбол, тактика, стилі гри, фут-
больні школи.

футбол, тактика, стиль игры, фут-
больная школа.

football, tactics, style of football, football-
school, Italian series A, England and 
Spanish prime leagues, bundesleague.

Вступ. 1

На сьогоднішній день футбол є однією з найбільш 
популярних спортивних ігор Європі та всього світу.

Високий рівень розвитку сучасного футболу по-
требує вирішення проблем організації навчально-
тренувального процесу, використання найбільш до-
сконалих форм, методів і засобів тренування [4].

На думку П.М. Казакова, Г.А. Лисенчука, В.В. Со-
ломонко, А.М. Зеленцова, В.М. Шамардіна футбол ха-
рактеризується гармонійною наступальною та оборон-
ною потужністю команд, зміцненням взаємозв’язку 
між атакою та обороною. Саме тому на думку фахів-
ців особливу увагу треба приділяти техніко-тактичної 
майстерності футболістів, яка визначається великою 
кількістю прийомів і є базою для ефективної зма-
гальної діяльності [2]. В змаганнях найвищого рівня 
перемагає команда в арсеналі якої є значна кількість 
різних тактичних комбінацій та взаємодій.

Аналіз вітчизняної літератури з футболу показав, 
що безперервно зростаюча конкуренція на міжнарод-
ній спортивні арені покладає на фахівців завдання, 
щодо розробки нових теоретичних положень тактики 
гри, принципів ведення спортивної боротьби в футбо-
лі [2, 3].

Тенденції розвитку сучасного футболу свідчать 
про те, що тактична підготовка гравців стала про-
відною поміж інших видів підготовки спортсменів, 
оскільки визначає їх цільову спрямованість і зміст 
роботи, конкретизує функціональні обов’язки фут-
болістів у команді в різних ігрових ситуаціях, сприяє 
слушності вибору системи гри, визначає параметри 
моделей команд. 

Тактика є основним змістом всієї ігрової діяльнос-
ті під час зустрічі. Вдало вибрана тактика боротьби 
проти конкретного суперника сприятиме досягненню 
успіху, а невдало підібрана тактика або не реалізована 
© Стрикаленко Є.А., 2009

в ході матчу за звичай приводить до поразки.
Вміння правильно вирішувати задачі нейтралізації 

суперників і успішне використання власних можли-
востей в атаках характеризується тактичною зрілістю 
як команди в цілому, так і її окремих гравців. Команда 
може досягти успіху тільки при добре організованих 
і обов’язково активних діях всіх футболістів в нападі 
та в захисті.

Тенденція розвитку сучасного футболу в світі ви-
магає від тренерів постійного пошуку нових, більш 
досконалих тактичних комбінацій та взаємодій, тому 
проведення аналізу тактичної побудови гри футболіс-
тів високого класу на сьогоднішній день є актуаль-
ним.

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в аналізі тактики фут-

больних команд високого класу.
Виходячи з мети дослідження перед нами були по-

ставлені наступні завдання:
визначити тактичну побудову гри футбольних ко-

манд англійської та іспанської прем’єр ліг, німецької 
бундесліги та італійської серії А, як в захисті так і в 
нападі;

порівняти командні тактичні взаємодії, стилі та 
системи гри футболістів різних клубних чемпіонатів;

Для вирішення поставлених завдань нами були 
використані наступні методи дослідження: аналіз ві-
деозаписів ігор, методика дослідження тактичної по-
будови гри футболістів.

Організація дослідження. В ході проведення екс-
перименту ми вивчили особливості гри провідних 
європейських футбольних клубів. Так ми записали та 
проаналізували ігри команд англійської прем’єр ліги, 
німецької бундесліги, італійської серії А, та іспанської 
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прем’єр ліги. При вивченні особливостей використан-
ня різноманітних тактичних схем протягом гри нами 
були проаналізовані по чотири матчі кожної команди 
з суперниками, які використовують різні стилі та схе-
ми гри. Аналізуючи досягнення клубів, які прийняли 
участь в дослідженні зазначимо, що футболісти най-
вищу спортивну кваліфікацію. Це пов’язано з тим, що 
по-перше більшість футболісті є членами різних про-
відних національних збірних країн світу; по-друге се-
ред основних досягнень більшості клубів є фінали та 
півфінали провідних клубних європейських турнірів 
− Ліга чемпіонів та кубок УЕФА. Також всі вони за-
ймають провідні позиції в національних чемпіонатах 
своїх країн. По-третє практично в усіх клубах голо-
вними тренерами є провідні спеціалісти з футболу, які 
як керівники команд досягали суттєвих висот у сучас-
ному футболі. Що практично не можливе без знання 
сучасних тактичних стилів та схем ведення гри.

Так в ході дослідження ми проаналізували тактику 
гри 12 команд провідних елітних чемпіонатів. Загаль-
на кількість проаналізованих ігор становить 48 ігор в 
яких прийняло участь понад 150 футболістів.

Для визначення тактичної побудови гри ми про-
аналізували особливості групових та командних так-
тичних взаємодій, стилі ведення гри, тактичних схем, 
які найчастіше використовують команди, системи за 
якими гравці переміщуються по футбольному полю. 
Аналізуючи відеозаписи ігор ми досліджували кіль-
кість атак виконаних поступовим нападом, (через 
центр, за допомогою флангів, по всій ширині полі) та 
швидким проривом.

На думку фахівців, у світі існує кілька стилів гри. 
Серед яких найбільш розповсюдженими в Європі є 
шотландський стиль гри в якому застосовується чис-
ленна кількість коротких передач (на 5 − 10 м) та ан-
глійський стиль ведення гри який навпаки ґрунтується 
на довгих сильних передачах (понад 30 м), переважно 
високих і напіввисоких.

На основі класичних стилів гри відбулись і пев-
ні модифікації, які знайшли відображення в різних 
футбольних школах: австрійській, чеській, угорській, 
латинській, південноамериканській та середньоєвро-
пейській.

Досліджуючи тактичні системи гри у футбол за-
значимо, що кожна тактична система має свої певні 
специфічні ознаки до яких відносяться розташуван-
ня гравців, способи та форми ведення гри, а також 
функції гравців. Основним фактором, який впливає 
на розвиток будь-якої спортивної гри, є боротьба між 
нападом та захистом. Саме ця боротьба і стимулює 
постійний розвиток тактики гри у футбол.

Серед тактичних схем гри в Європі домінуючими 
є система гри «1+4+3+3», яка передбачала перебудову 
середньої лінії та лінії нападу завдяки переходу од-
ного нападаючого в середню лінію. Наявність трьох 
гравців в середній лінії дозволяє активно включати в 
атаку не менше двох з них. Не слід також забувати, 
що суперники не знають заздалегідь, які саме гравці 
середньої лінії підключаться до нападу. Це вносить 
елемент несподіваності в дії нападаючих тим самим 
ускладнюючи організацію захисту. Крім того, збіль-

шується можливість забезпечення страховки крайніх 
захисників при їх підключенні до атаки. Також при 
використанні даної системи один з центральних за-
хисників отримає можливість активно втручатись в 
нападаючі дії команди. Паралельно з цим більшість ко-
манд використовують також системи гри «1+4+4+2». 
При грі за даною системою гравців розташовуються в 
три лінії: лінія захисту з чотирьох гравців, середня лі-
нія − також з чотирьох гравців и лінія нападу − з двох 
гравців. Вільні зони атаки заповнюють гравці середи-
ни поля, які безперервно змінюють напрямки атаки та 
ускладнюють тим організацію захисту, а також крайні 
захисники. При найменшій можливості центральні 
захисники також підключаються до атаки. Також осо-
бливості даної системи полягають в тому, що середня 
лінія складається вже з чотирьох гравців, більш рівно-
мірно розподілені навантаження між гравцями серед-
ньої та захисної лінії. При зміцненні середньої лінії 
відбувається концентрація гравців в середині поля. 
Дії захисників, які можуть перейти на зонну гру в за-
хисті, стають більш мобільними та маневреними. Це 
обумовлюється тим, що в любий момент переміщення 
двох-трьох гравців передньої лінії суперників завжди 
буде знаходитись під контролем чотирьох захисників. 
Також в даній системі кількість «чистих» форвардів 
зменшується до двох, проте збільшується кількість 
футболістів, які активно приймають участь в атаках 
до п’яти-шести. Гравці мають змогу імпровізувати не 
лише тільки індивідуально, а й колективні, що робить 
несподіваним для суперника розвиток подій та дозво-
ляє варіювати тактикою гри.

Результати дослідження. 
При вивченні тактичних взаємодій, стилю та сис-

тем гри в англійської прем’єр ліги ми спостерігали за 
діями команд «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» та 
«Челсі».

Особливості тактики гри команди англійської 
прем’єр ліги представлені в таблиці 1.

Тактика гри команди англійської прем’єр ліги 
будується за рахунок поступового нападу або по-
зиційного нападу. Відсоток атак, які виконуються за 
рахунок швидкого нападу складає всього 15 − 20 %. 
Відносно територіальної побудови нападу, слід за-
значити, що англійські футбольні клуби в більшості 
випадків проводять свої атаки за рахунок флангів (50 
%) значно менша кількість атак будується через центр 
та по всій ширині футбольного поля. Відсоток атак в 
основі яких є різні комбінацій становить в середньо-
му − 40 %. Це пов’язано з тим, що більшість атак в 
англійській прем’єр лізі виконуються за рахунок інди-
відуальних тактичних дій футболістів − 60 %. 

Тактика гри команди англійської прем’єр ліги 
будується за рахунок поступового нападу або по-
зиційного нападу. Відсоток атак, які виконуються за 
рахунок швидкого нападу складає всього 15 − 20 %. 
Відносно територіальної побудови нападу, слід за-
значити, що англійські футбольні клуби в більшості 
випадків проводять свої атаки за рахунок флангів (50 
%) значно менша кількість атак будується через центр 
та по всій ширині футбольного поля. Відсоток атак в 
основі яких є різні комбінацій становить в середньо-
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му − 40 %. Це пов’язано з тим, що більшість атак в 
англійській прем’єр лізі виконуються за рахунок інди-
відуальних тактичних дій футболістів − 60 %. 

Така тактична побудова гри в нападі зумовле-
на рядом факторів серед яких одними з основних є 
кліматично-географічні умови (більшість матчів від-
буваються при поганих погодних умовах), індивіду-
альні можливості футболістів (практично всі нападни-
ки характеризуються атлетичною статурою, високим 
зростом та відмінним вмінням грати головою).

Відносно тактичних дій в захисті відмітимо, що в 
іграх команд, яких ми досліджували, домінуючим є 
персональний захист (44 %), зонний та комбінований 
захист використовувався лише в 34 % та 21 % відпо-
відно. Також необхідно відмітити, що під страховка 
гравців лінії захисту відбувалась лише в 35 % випад-
ків всіх захисних дій, а домінуючим є використання 
футболістами індивідуальних можливостей.

Отримані результати дослідження дозволяють 
стверджувати, що стиль гри, який використовується 
командами англійської прем’єр ліги носить атлетич-
ний характер, якому притаманна велика кількість си-
лової боротьби, гра футболістів в більшості випадків 
має індивідуальний характер. Змагальній діяльнос-

ті гравців характерні швидкісний футбол з великою 
кількістю довгих передач, ударів по воротам з різних 
відстаней та безкомпромісна боротьба на кожному 
клаптику майданчика. Все це повністю співпадає з 
вимогами англійському стилю гри у футболу.

Особливості тактичної побудови гри команди іс-
панської прем’єри представлені в таблиці 2.

Досліджуючи тактичну побудову ігор команд, які 
грають в іспанському чемпіонаті зазначимо, що в 20 
% випадків в нападі використовується швидке пере-
ведення м’яча на половину суперника, що знаходить 
відображення в швидкому прориві.

Проте в сучасному футболі гравці повертається в 
захист доволі швидко, тому 80 % атак все ж таки від-
буваються за рахунок поступового нападу. Аналізую-
чи відсоток використання позиційного нападу видно, 
що найбільш часто футболісти використовують напад 
по всій ширині поля (40 %) та через центр (39 %). Ви-
користання ж флангових атак відбувається доволі рід-
ко (21 %) і має спонтанний характер.

Дослідження групових тактичних дій футболіс-
тів високого класу іспанської прем’єри показало, що 
практично у всіх команд домінуючим є використан-
ня комбінаційного нападу (66 %) з великою кількіс-

Таблиця 1.
Показники тактичної побудови гри команди англійської прем’єр ліги

Тактичні взаємодії «Манчестер 
Юнайтед» «Челсі» «Ліверпуль»

В
 н

а
п
а
д
і Швидкий напад,  % 17 25 11

Поступовий напад, % 83 75 89
По флангам, % 60 51 39
По всій ширині поля, % 18 28 37
Через центр, % 22 21 24
Комбінаційний напад, % 35 43 41
Індивідуальні тактичні дії, % 65 57 59

В
 з

а
х
и
с
т
і Персональний захист, % 47 40 46

Зонний захист, % 33 42 29
Комбінований захист, % 20 18 25
Штучне положення «поза грою», % 7 4 6
Страховка, % 35 31 41

Індивідуальні тактичні дії, % 48 46 51

Таблиця 2.
Показники тактичної побудови гри команди іспанської прем’єр ліги

Тактичні взаємодії «Барселона» «Реал» «Севілья»

В
 н

а
п
а
д
і Швидкий напад,  % 21 16 22

Поступовий напад, % 79 84 78
По флангам, % 18 16 29
По всій ширині поля, % 43 38 40
Через центр, % 39 46 31
Комбінаційний напад, % 67 74 56
Індивідуальні тактичні дії, % 33 26 44

В
 з

а
х
и
с
т
і Персональний захист, % 22 26 31

Зонний захист, % 27 34 19
Комбінований захист, % 51 40 50
Штучне положення «поза грою», % 12 10 11
Страховка, % 42 44 38

Індивідуальні тактичні дії, % 33 26 41
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тю складних взаємодій. Індивідуальні тактичні дії 
складають лише 33 % і пов’язані з швидкістю пере-
міщень, відкриванням, відволіканням суперника та 
індивідуальною тактичною майстерністю при роботі 
з м’ячем.

Аналіз захисних дій футбольних клубів іспанської 
прем’єри довів, що пріоритетним є комбінований за-
хист (47 %), який поєднує два інших способи захисту. 
Відсоток використання позиційного та зонного захис-
ту практично однаковий і становить 27 % та 26 % від-
повідно. Також встановлено, що захист команд в біль-
шості випадків відбувається за рахунок підстраховки 
гравців задньої лінії, а саме центральним захисником. 
Проведення захисту за рахунок індивідуальних так-
тичні дій відбувається лише тільки в 30 % випадків.

Отримані результати вказують, що іспанський фут-
бол носить більш комбінаційний характер з викорис-
танням значної кількості передач, як в середині поля, 
на незначну відстань, так і через все поле для органі-
зації швидкого нападу. Також необхідно відмітити пе-
ревагу командної організації гри над індивідуальною, 
що підтверджується високим відсотком проведення 
атак за рахунок використання всієї ширини поля. Все 
це стає можливим завдяки наявності в командах грав-
ців з філігранною технікою володіння м’ячем, що дає 
змогу виконувати складні тактичні комбінації. В ціло-
му нами було встановлено, що іспанським футболь-
ним клубам притаманний стиль латинської футболь-
ної школи.

Особливості тактичної побудови гри команди ні-
мецької бундесліги представлені в таблиці 3.

Аналізуючи тактичні дії гравців німецької бун-
десліги, зазначимо, що п’ята частина всіх атак відбу-
вається за рахунок швидкого нападу, який в більшос-
ті випадків будується на довгих передачах через все 
футбольне поле. Позиційний напад складає 80 % всіх 
атакуючих дій команд даної ліги. При чому поступо-
вий напад доволі часто (40 %) відбувається за рахунок 
центральної частини футбольного поля. Використання 
ж флангових атак спостерігалось лише тільки в 25 % 
всіх проведених наступальних дій. Спостереження за 
груповими та індивідуальними тактичними діями по-
казало, що використання різноманітних комбінацій за 
участю двох, трьох, або чотирьох гравців відбувалось 
в 37 % випадків. Велика кількість атакуючих дій відбу-
валась за рахунок індивідуальної майстерності гравців 
з притаманним їм атлетичним, іноді навіть жорстким, 
силовим варіантом проходу до воріт суперника.

Тактична побудова гри футбольних клубів німець-
кої бундесліги базується на використанні практично 
всіх трьох способів командного тактичного захисту − 
персонального (32 %), зонного (38 %), комбінованого 
(30 %). Це обумовлюється тим, що більшість команд 
в захисній лінії використовують одного або двох опо-
рних захисників, що в якості невдалої спроби створен-
ня штучного положення «поза грою» може привести 
до виходу нападника ввіч на ввіч з воротарем.

Дослідивши особливості тактичних дій команд, 
що грають в німецькій бундеслізі зазначимо, що 
практично всім командам притаманний силовий та 
швидкісний футбол з дещо навіть жорстоким веден-

ням ігрових дій. Всі команди відзначаються непосту-
пливим характером, що відображається в наявності 
великої кількості сутичок під час змагань. Відзначимо 
збалансовану гру всіх ліній від захисної до атакуючої. 
В ході гри команди використовують практично одна-
ково все футбольне поле з незначним домінуванням 
атак по центру. Також слід зазначити, що в футболь-
них клубах даної ліги привалює індивідуальний стиль 
ведення ігрових дій, як в захисті, що, на нашу думку, 
обумовлено агресивним та силовим стилем ведення 
гри. Встановлено, що клуби німецького чемпіонату 
характеризуються середньоєвропейської школою фут-
болу з англійським стилем гри.

Особливості тактичної побудови гри команди іта-
лійської серії А представлені в таблиці 4.

Вивчаючи особливості тактичних взаємодій грав-
ців команд італійської серії А ми встановили наступ-
не: практично всі атаки футбольні клуби даної країни 
будують за рахунок поступового нападу (швидкий на-
пад спостерігався лише тільки у 15 % всіх проведених 
атак); більшість атак проводилась з використанням 
всієї ширину футбольного поля з незначним переклю-
ченням на флангові атаки.

Групові тактичні взаємодій в більшості випадків 
відбувались з використанням значної кількості комбі-
націй до складу, яких входять короткі передачі. Від-
повідно до такого стилю ведення гри команди мають 
великий відсоток часу контролю над м’ячем. Викорис-
тання індивідуальних тактичних дій спостерігалась в 
25 % випадків нападу.

Групові тактичні взаємодій в більшості випадків 
відбувались з використанням значної кількості комбі-
націй до складу, яких входять короткі передачі. Від-
повідно до такого стилю ведення гри команди мають 
великий відсоток часу контролю над м’ячем. Викорис-
тання індивідуальних тактичних дій спостерігалась в 
25 % випадків нападу.

Відносно тактичних взаємодій в захисті зазначи-
мо, що практично в усіх командах спостерігається 
тенденція домінування комбінованого командного 
захисту (55 %), зонний захист спостерігався в 31 % 
випадків всіх командних тактичних дій, а менше всьо-
го використовується в італійському чемпіонаті персо-
нальний захист. 

Аналіз групових та індивідуальних тактичних дій 
довів, що в захисті футболісти активно використову-
ють підстраховку (60 %), а індивідуальні тактичні дії 
навпаки зустрічаються не так часто лише в 19 % ви-
падків.

Узагальнюючи особливості тактичних взаємодій 
команд італійської серії А зазначимо, що в нападі 
команди віддають перевагу поступовому нападу по 
всьому полю з великою кількістю комбінацій, а в за-
хисті привалює комбінований захист з значною кіль-
кістю підстраховок. Взагалі італійський футбол ха-
рактеризується значною кількістю коротких передач, 
чітким контролем м’яча на всьому футбольному полі, 
що обумовлюється наявністю футболістів з високою 
технічною підготовленістю. Наявність складних так-
тичних комбінацій говорить про те, що гравці італій-
ських команд характеризуються високою тактичною 
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підготовленістю. Проте, з точки зору видовищності 
ігор, італійський чемпіонат поступається іншим чем-
піонатам так, як в ньому захист домінує над нападом 
і результативність матчів невисока. Стиль гри команд 
італійського чемпіонату відноситься до латинської 
школи футболу.

Також невід’ємним є той факт що кожна з команд 
обирає ту чи іншу тактичну систему в залежності від 
особливостей гри команди суперника та умов прове-
дення змагань (власний або чужий майданчик тощо). 
Тенденція сучасного футболу в Європі спонукає ко-
манди, тренерів та гравців використовувати більш 
комбінаційний та видовищний футбол.

Висновки:
Тактичні дій команд високого класу суттєво від-

різняються в залежності від тактичної побудови гри 
команди суперника. При виборі ефективної тактики на 
гру необхідно враховувати низку факторів, головними 
серед яких є – можливості власної команди (антропо-
метричні показники гравців, збалансованість команди, 
універсалізація гравців, рівень фізичної та технічної 
підготовленості, тощо), можливості команди суперни-
ка (особливості антропометрії суперників, стиль гри 
який проповідує команда суперник, рівень технічної 
та фізичної підготовленості, тощо) та від того де від-
бувається матч (на своєму або на чужому полі).

В сучасному футболі, коли рівень майстерності 
гравців практично однаковий вирішальну роль в під-
сумковому результаті гри відіграє саме вдало підібра-
на тактична побудова та система розташування грав-
ців на футбольному полі.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем тактичної побудо-
ви гри у футболі.
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Таблиця 3.
Показники тактичної побудови гри команди німецької бундесліги

Тактичні взаємодії «Баварія» «Герта» «Штудгарт»
В

 н
а
п
а
д
і Швидкий напад,  % 21 19 15

Поступовий напад, % 79 81 85
По флангам, % 27 24 22
По всій ширині поля, % 35 33 34
Через центр, % 38 43 44
Комбінаційний напад, % 42 34 37
Індивідуальні тактичні дії, % 58 66 63

В
 з

а
х
и
с
т
і Персональний захист, % 31 28 36

Зонний захист, % 38 43 33
Комбінований захист, % 31 29 31
Штучне положення «поза грою», % 3 3 5
Страховка, % 27 34 22

Індивідуальні тактичні дії, % 53 52 63

Таблиця 4.
Показники тактичної побудови гри команди італійської серії А

Тактичні взаємодії «Мілан» «Інтер» «Ювентус»

В
 н

а
п
а
д
і Швидкий напад,  % 11 14 19

Поступовий напад, % 89 86 81
По флангам, % 12 14 15
По всій ширині поля, % 59 50 44
Через центр, % 29 36 41
Комбінаційний напад, % 77 75 66
Індивідуальні тактичні дії, % 23 25 34

В
 з

а
х
и
с
т
і Персональний захист, % 15 12 18

Зонний захист, % 21 34 38
Комбінований захист, % 64 54 44
Штучне положення «поза грою», % 15 18 12
Страховка, % 63 61 57

Індивідуальні тактичні дії, % 21 20 16
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Сущность и значение формирования валеологической
 культуры студентов высших учебных заведений

Строкань В.В., Коссе С.С.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка

Аннотации:
В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с теоретическим раскрыти-
ем сущности понятия «валеологиче-
ская культура»; значение и необходи-
мость ее становления и формирования 
в высшей школе, и в дальнейшем в 
процессе профессиональной деятель-
ности; некоторые проблемные аспекты 
ее формирования в учебном заведе-
нии. В Украине недостаточно разра-
ботана теоретическая база по данной 
теме, поэтому предметом анализа яв-
ляются литературные источники Рос-
сийской федерации. 

Строкань В.В., Коссе С. Є. Сутність 
та значення формування валеологіч-
ної культури студентів ВНЗ. В роботі 
висвітлені питання, які пов'язані с тео-
ретичним розкриттям сутності поняття 
«валеологічна культура»; значенням та 
необхідністю її становлення та форму-
вання у вищій школі, та в подальшому 
процесі професійної діяльності. Також 
розглянуті деякі проблемні аспекти її 
формування в навчальному закладі. В 
Україні недостатньо розроблена теоре-
тична база за даною темою, тому пред-
метом аналізу є літературні джерела 
Російської федерації.

Strokan V.V., Kosse S. Essence and 
value forming of valeological culture 
the students of higher educational es-
tablishments. Questions, related to the 
theoretical opening of essence of concept 
«Valeological culture, are examined in the 
article»; a value and necessity of its be-
coming and forming is at higher school, in 
future in the process of professional ac-
tivity; some problem aspects of its form-
ing are in educational establishment. In 
Ukraine not enough a theoretical base is 
developed on this topic, therefore the ar-
ticle of analysis are literary sources of the 
Russian federation.

Ключевые слова:
валеологическая культура, здоровье, 
здоровый образ жизни, валеология.

валеологічна культура, здоров'я, здо-
ровий спосіб життя, валеологія.

valeological culture, health, healthy way 
of life, valeology.

Введение.1

Учение о здоровье человека берет начала еще в 
Древней Греции и Древнем Риме. Через тысячи лет 
к нам доходит античный афоризм: «В здоровом теле 
- здоровый дух». В Греции афинцы называли идеаль-
ного человека, который находится в идеальной физи-
ческой форме, идеальном в моральном, умственном 
и эстетическом отношении. Современные ученые 
признают тот факт, что человечество пришло к нача-
лу двадцать первого века в нездоровом состоянии, о 
чем свидетельствуют данные о продолжительности 
жизни, о значительном распространении различных 
заболеваний. Актуальной причиной этих процессов 
является резкое ухудшение условий жизни украинско-
го населения и неспособность бороться с факторами 
окружающей среды - природными, социальными и 
техногенным. 

Первоочередным, неотъемлемым потенциалом 
государства являются студенты. Именно им пред-
стоит решать глобальные социально-экономические, 
морально-этические, национальные и другие пробле-
мы, которые являются наиболее значимыми в наше 
время. Для построения перспективного общества не-
обходимы высокоинтеллектуальные, физически, пси-
хически здоровые люди, имеющие высокий уровень 
валеологической культуры. 

Валеологическая культура личности определяется 
как система жизненных ценностей, опирающихся на 
знания о сущности здоровья (включая пути и методы 
его формирования, сохранения и укрепления) и ре-
гулирующих поведение людей в процессе жизнедея-
тельности.

Анализ исследований и публикаций.
Известно, что всестороннюю полноту человече-

ской деятельности как непреходящей ценности обу-
славливает здоровье. Здоровье и отношение человека 
к своему здоровью следует рассматривать в качестве 
важнейшего компонента его личности.

Валеология - наука о здоровье- (от лат. valeo - 
“здравствовать, «быть здоровым»”). Этот термин 
© Строкань В.В., Коссе С.С., 2009

впервые появился в восьмидесятые годы прошлого 
столетия. Нужно сказать, что своим появлением, он 
обязан осознанию того факта, что общество не в си-
лах справится с проблемами здоровья, не использует 
для его сохранения достижения научно-технического 
прогресса. “Факторы риска” связаны с заболеваемо-
стью и смертностью, а значит их изучение и оценива-
ние принадлежит медицине. Опираясь на результаты 
многих исследований можно увидеть, что медицина 
сама по себе не может разрешить проблемы здоровья-
сохраняющего характера. Без поддержки педагогики, 
ей не обойтись, так как «факторы риска» имеют по-
веденческую основу и связаны именно с мотивацией, 
которая вырабатывается воспитанием. Немаловаж-
ным и очевидным становится факт о необходимости 
воспитания культуры здоровья, создания здоровьяс-
берегающих условий в сфере образования, необходи-
ма валеологизация среды обучения и всего образова-
тельного процесса. Без этих важнейших компонентов 
невозможным становится дальнейшее развитие инте-
лекутального и профессионального потенциала обще-
ства.

«Валеологический анализ факторов здоровья, - 
замечает В.П. Казначеев, - требует переноса фокуса 
нашего внимания от медицинских наук, физиологи-
ческих, биологических акцентов в направлении со-
циологии, культурологи, духовной сферы… проблема 
общей валеологии есть проблема предназначения че-
ловека, где духовно-эстетическая, трудовая стороны 
должны сочетаться с его потребностями, убеждения-
ми, с его физическими, биологическими резервами» 
[5]. Здоровый образ жизни, как условие и предпосыл-
ка социальной активности человека, полноты его вы-
ражения духовных и физических сил, продуктивного 
долголетия предполагает целенаправленное форми-
рование его сознания и поведения, соответствующих 
требованиям здоровья. Одним из приоритетных на-
правлений ЗОЖ является воспитание сознательного 
и ответственного отношения к здоровью своему и 
окружающих людей. Как и любое человеческое чув-
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ство, ответственность формируется в контексте соб-
ственного индивидуального пути развития человека, 
его взаимоотношений с окружающими, как часть об-
щей культуры, проявляющейся в единстве стилевых 
особенностей поведения, манеры общения, способов 
мышления и ценностных ориентаций. Поэтому реше-
ние проблемы изменения стиля жизни в отношении 
здоровья связано с формированием мировоззренче-
ской позиции, характеризующейся взаимосвязью и 
взаимообусловленностью значения валеологической 
культуры, усвоенной индивидом наряду с другими 
человеческими ценностями (счастье, любовь, мир, са-
мореализация и др.), детерминирующих влияние сти-
ля жизни на здоровье и достижение желаемых благ. 
Показателем валеологической культуры является не 
только обилие знаний и способностей, но и противо-
стояние человека воздействию внешних, поверхност-
ных, «модных» событий повседневной жизни. 

Необходимость формирования валеологической 
культуры студентов, сохранение и укрепление их 
здоровья определяется объективно существующей 
потребностью общества в подготовке физически вы-
носливых, мобильных, конкурентоспособных спе-
циалистов, готовых к высокоинтенсивной производи-
тельной деятельности. 

Несмотря на многочисленные и разнообразные 
публикации, проблема формирования валеологиче-
ской культуры до сих пор не получила достаточного 
теоретического обоснования.

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - раскрыть сущность понятия «вале-

ологическая культура» и обосновать необходимость 
ее формирования у студентов экономических ВУЗов.

Задачи работы:
 Проанализировать состояние проблемы формиро-

вания валеологической культуры студентов в теории и 
практике высшей школы.

 На основе данных специальной литературы обо-
сновать необходимость необходимость формирования 
валеологической культуры студентов.

 Раскрыть сущность валеологической культуры, 
уточнить понятийно-теоретический аппарат исследо-
вания.

Результаты исследования.
Над проблемой формирования валеологиче-

ской культуры усиленно работали такие ученые 
как, А. Горшкова, Е.М. Казин, М.Г. Романова, Н.Г. 
Терехова, Е.И. Торохова, Э.Н. Вайнер, В.В. Белов, 
Ф.Ф.Михайлович, В.В. Колбанов, и дали свою трак-
товку понятию «валеологическая культура». Прове-
дем анализ этих понятий.

 По мнению А. Горшкова, необходимо выделить 
две грани этого понятия:

 Валеологическая культура как общефилософская 
категория, характеризующая специфику взаимодей-
ствия человека и общества и сохранения и укрепления 
здоровья в разные исторические эпохи. Она выража-
ется через такие понятия, как общественное валеоло-
гическое мировоззрение, валеологическое сознание, 

валеологическое мышление, общечеловеческие гума-
нистические идеи, убеждения и принципы, способы 
познания и деятельности, нормы и правила,

Валеологическая культура как интегративное лич-
ностное качество индивида, характеризующее его 
поведение и деятельность, которые опираются на 
его мировоззрение. Индивидуальное мировоззрение 
связано с индивидуальными представлениями о здо-
ровье, системой личностных ценностей и целевых 
установок личности. Индивидуальное мировоззрение 
формирует ценностное отношение и потребностно-
мотивационную сферу, являющиеся основой направ-
ленности личности [3].

До настоящего времени сущность этого понятия 
трактуется неоднозначно. Но многими исследова-
телями признается, что такой вид культуры должен 
существовать. В специальной литературе понятие 
«валеологическая культура» раскрывается различным 
образом.

Колесов считает, что валеологическая культура - 
это «культура формирования правильного отношения 
к здоровью, основанного на данных, полученных в 
рамках педиатрии, возрастной физиологии психоло-
гии, общественных наук»[7].

Э.М. Казин дает такое определение: «валеологи-
ческая культура - наука о нравственном, физическом 
и духовном здоровье, являющаяся неотъемлемой ча-
стью культурологии» [4].

Авторы книги «Валеология: материалы к изуче-
нию курса» М.Г. Романцов и Н.Г. Терехова дают 
следующее определение валеологической культуры: 
«Это теория и практика формирования, сохранения и 
укрепления здоровья индивида» [9].

Е.И. Торохова определяет валеологическую куль-
туру как «социально-психологическую деятельность 
индивидуума, направленную на укрепление и сохра-
нение здоровья, освоение норм, принципов, традиций 
здорового образа жизни, превращающих их во вну-
треннее богатство личности» [8].

Э.Н. Вайнер полагает, что «валеологическая 
культура является результатом валеологического об-
разования и предполагает знание человеком своих 
генетических, физиологических и психологических 
возможностей, методов и средств контроля, сохране-
ние и развитие своего здоровья, умение распростра-
нять свои знания на окружающих» [2].

В.В. Белов и Ф.Ф. Михайлович считают, что «ва-
леологическая культура - это знание человеком своих 
генетических, физиологических и психологических 
возможностей, методов и средств самоконтроля, со-
хранения и развития своего здоровья; потребность в 
сохранении здоровья и ее реализации; понимание здо-
ровья как личной ценности; умение распространять 
валеологические знания на окружающих» [1].

В.В. Колбанов говорит, что под валеологической 
культурой личности следует понимать «не только 
валеологическую осведомленность, но и динамиче-
ский стереотип поведения, выработанный на основе 
истинных потребностей, способствующих здоровому 
образу жизни определяющий бережное отношение к 
здоровью окружающих людей» [6].
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При всей неоднозначности даваемых определе-
ний большинство исследователей сходятся во мнении 
о том, что формирование валеологической культуры 
влияет на физическое и духовно-нравственное совер-
шенствование человека как становление и улучшение 
нравственного, духовного и физического здоровья и 
его роль в культурном аспекте жизнедеятельности ин-
дивида. 

Выводы:
 На основе анализа специальной литературы мы 1. 
пришли к выводу о том, что, несмотря на много-
численные и разнообразные публикации, проблема 
формирования валеологической культуры не полу-
чила достаточного теоретического обоснования.
 Необходимость формирования валеологической 2. 
культуры студентов, сохранение и укрепление их 
здоровья определяется объективно существующей 
потребностью общества в подготовке физически 
выносливых, мобильных, конкурентоспособных 
специалистов, готовых к высокоинтенсивной про-
изводительной деятельности.
 Валеологическая культура представляет собой 3. 
сложное интегративное образование, основным 
компонентом которого являются знания о совер-
шенствовании личного здоровья, отношения к здо-
ровью, как к самооценки, ведение здорового образа 
жизни.

Дальнейшие исследования предполагаются в по-
следующем изучении теоретико-понятийного аппара-
та не только валеологической культуры, но и валеоло-
гического образования в целом, а также в разработке 
программ по формированию валеологической культу-
ры студентов.
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Деякі чинники формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму

Сударєва Н.С.  
Київський університет туризму, економіки і права

Анотації:
Аналізуються результати ан-
кетування викладачів вищо-
го навчального закладу щодо 
основних аспектів професійної 
підготовки майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туриз-
му. Професійна компетентність 
фахівця розглядається як інте-
гративна характеристика про-
фесійних якостей особистості. 
Вона відображає рівень їх знань 
і вмінь. Вони необхідні для орга-
нізації та проведення спортивно-
розважальних і оздоровчих 
програм. Їх мета - відновлення 
фізичних і психічних сил людини 
та удосконалення туристської 
майстерності.

Сударева Н.С. Некоторые факторы фор-
мирования профессиональной компе-
тентности будущих специалистов по 
спортивно-оздоровительному туризму. 
Анализируются результаты анкетирования 
преподавателей высшего учебного заведения 
относительно основных аспектов профессио-
нальной подготовки будущих специалистов 
спортивно-оздоровительного туризма. Про-
фессиональная компетентность специалиста 
рассматривается как интегративная харак-
теристика профессиональных качеств лич-
ности. Она отображает уровень их знаний и 
умений. Они необходимые для организации 
и проведения спортивно-развлекательных и 
оздоровительных программ. Их цель - вос-
становление физических и психических сил 
человека и усовершенствование туристского 
мастерства.

Sudareva N.S. Some forming factors 
of professional competence of future 
specialists on sporting-health tour-
ism. Outcomes of questioning of teach-
ers of higher educational establishment 
concerning the basic aspects of profes-
sional training of the future experts of 
sports tourism are analysed. Professional 
competence of the expert is considered 
as integrative performance of profession-
al qualities of the personality. It maps a 
level of their knowledge and skills. They 
necessary for organization and conduct-
ing of sports - entertaining and improving 
programs. Their purpose - recovering of 
physical both mental forces of the person 
and improvement of tourist skill.

Ключові слова:
професійна підготовка, май-
бутні фахівці, туризм.

профессиональная подготовка,  будущие 
специалисты, туризм.

 professional training, future specialists, 
tourism.

 

Вступ.1

Туризм у сучасних умовах являє собою необхід-
ний компонент системи спортивних й освітніх, ре-
креаційних і культурологічних послуг, на основі яких  
здійснюється соціально-педагогічний комплекс вихо-
вання й розвитку особистості, формування активної 
суспільної взаємодії й здорового способу життя, гума-
ністичне зближення культур різних народів. 

Значний внесок у проблему підготовки нової гене-
рації для галузі туризму внесли такі вітчизняні вчені, 
як А.П.Конох, П.М.Олійник, Л.І.Поважна, Л.В.Сакун, 
В.К.Федорченко, С.П.Фокін.

Як зазначає Л.В.Сакун, “туризм – це особливе 
явище, яке уособлює поєднання безліч наук, предме-
тів, галузей і тому є багато дисциплінарним і багато-
профільним явищем” [5, с. 17]. Вчена вказує, “що в 
усьому світі загально признане значення теоретично-
го усвідомлення туризму – цього могутнього соціо-
економічного утворення людства, розгалуженої інду-
стрії, направленої на задоволення благородних потреб 
людини в подорожах, метою яких є ознайомлення зі 
світом культури, історією і побутом як своєї країни, 
так і інших народів, організація змістовного відпочин-
ку, установлення ділових, наукових й інших індивіду-
альних контактів, які створюють сучасний соціальний 
простір цивілізованого буття людей”.  

Ю.А.Грабовський, О.В.Скалій і Т.В.Скалій визна-
чають: “туризм – це один із видів активного відпочин-
ку, що здійснюється в процесі подорожі у вільний від 
трудової діяльності час, протягом якої відбувається 
духовний, культурний, соціальний розвиток особис-
тості та задоволення її рекреаційних потреб (оскільки 
він поєднує різні види рекреаційної діяльності: оздо-
ровлення, пізнання, відновлення виробничих сил), і 
є складовою частиною охорони здоров’я та фізичної 
культури” [2, с. 7].

© Сударєва Н.С.  , 2009

А.І.Сесьолкін вказує, що потреби сфери туризму 
в нових умовах значною мірою зосереджені на необ-
хідності адекватного кадрового забезпечення всіх 
напрямків розвитку, видів і форм туризму [6, с. 19]. 
Автор вважає, що основне протиріччя  полягає у ба-
гатопрофільному характері туристської діяльності, 
що, з одного боку, є потреба у фахівцях різних про-
фесій, спеціальностей, кваліфікацій, а з іншого боку 
– у принципово нових технологіях обслуговування 
туристів й екскурсантів, потреби в яких виникають 
по мірі розвитку суміжних галузей народногосподар-
ського комплексу й формування фахівців із суміжних 
видів професійної діяльності.

Разом з тим, не знайшли повного відображення рі-
шення проблем формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого 
туризму.

Робота виконана відповідно до плану НДР Київ-
ського університету туризму, економіки і права.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було проаналізувати деякі 

чинники формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого ту-
ризму.

Основні завдання дослідження: провести анкету-
вання викладачів вищих навчальних закладів.

Результати дослідження
Розглянемо поняття, які характеризують турист-

ську складову формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого 
туризму (рис. 1). 

А.П.Конох зазначає, що “спортивно-оздоровчий 
туризм – вид рекреаційної діяльності у сполучен-
ні з елементами спортивного туризму й турист-
ського потенціалу регіону, в якому відбувається 
подорож, за умови, що фізичне навантаження не 
перевищує потенційні можливості індивіда” [4, 



246

c. 148]. С.П.Фокін вважає, що “головними 
відмінностями спортивно-оздоровчого і спортивного 
туризму є різниця в туристському досвіді і кваліфікації 
учасників та кінцевої мети діяльності” і визначає, що 
“спортивний туризм – це специфічний вид туристсько-
спортивної діяльності, головною формою якої є похід 
(подорож), або змагання з видів туризму, ці види 
діяльності спрямовані на випробовування фізичних, 
психічних, духовних сил людини, удосконалення 
туристської майстерності туриста, та виконання 
нормативів спортивних розрядів ” [7, c. 89].

С.М.Килимистий визначає, що “сукупність послуг 
щодо забезпечення потреб туристів, рекреантів в ак-
тивних, одухотворюючих формах відпочинку назива-
ється анімацією в туризмі [3, с. 6].  

М.І.Гаранін і І.І.Булигіна визначають, що турист-
ська анімація – це туристська послуга, при наданні 
якої турист залучається до активної дії. Побудована на 
особистих контактах аніматора з туристами, на спіль-
ній участі їх у розвагах, запропонованих анімаційною 
програмою туркомплексу [1, с. 8]. Туристська аніма-
ція тісно пов’язана з рекреаційною, так як головна 
роль анімаційних програм як в готелях, туркомплек-
сах і санаторіях, так і в спеціалізованих анімаційних 
турах полягає в оздоровленні відпочиваючих, у підви-
щенні настрою, у відновленні життєвих сил та енер-
гії. Вчені визначають, що рекреаційна анімація – вид 
діяльності, яка направлена на відновлення духовних 
і фізичних сил людини. Програми, які реалізуються з 
рекреаційною метою, можуть проводитись як турист-
ськими підприємствами з туристами і гостями, так і 
закладами дозвілля з місцевими жителями [3, с. 22]. 

Під спортивною анімацією, як зазначає 
С.М.Килимистий, “слід розуміти комплекс активізую-
чих програм, сформованих з використанням спортив-
них ігор ” [3, с. 77]. 

Сучасне українське суспільство потребує необхід-
ність у формуванні нового покоління висококласних 
фахівців, які після закінчення навчання у вищих на-

вчальних закладах будуть мати можливість вирішу-
вати поставлені перед ними професійні завдання, 
здатних до творчої праці, професійного розвитку, кон-
курентоспроможних на ринку праці, або професійно 
компетентних.

Професійну компетентність фахівця неможливо 
розглядати поза його індивідуальністю, тому що сту-
дент засвоює необхідні знання, уміння й навички в осо-
бистісному контексті. Опанувати професійною май-
стерністю можна тільки на індивідуально-творчому 
рівні. Будь-які професійні знання, перш ніж втіляться 
в діяльності, наповнюються ціннісними значеннями, 
стають внутрішнім переконанням фахівця, частиною 
його власних оцінних і понятійних категорій, устано-
вок, поведінкових стереотипів. Професійно значимі 
індивідуальні якості виступають як де-якесь новоут-
ворення, у якому зовнішні характеристики й вимоги 
діяльності перебудовуються, створюючи індивідуаль-
ну неповторність фахівця. 

З метою виявлення деяких чинників формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму нами було проведено 
опитування викладачів вищих навчальних закладів, у 
якому брали участь 52 особи. Респондентами висту-
пили 29 викладачів Київського університету туриз-
му, економіки і права (КУТЕП), 8 викладачів Львів-
ського державного університету фізичної культури 
(ЛДУФК), 8 викладачів Кіровоградського державно-
го педагогічного університету (КДПУ), 7 викладачів 
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету (П-ХДПУ).

Аналіз даних таблиці 1, в якій подані результати 
відповідей на запитання “Чи володієте ви необхідни-
ми знаннями для здійснення професійної підготовки 
майбутніх фахівців у галузі туризму?” свідчить про 
те, що із 52 викладачів володіють необхідними зна-
ннями повністю 54,89% викладачів, частково – 37,55, 
не володіють – 7,56% викладачів (рис. 2). 

Володіють необхідними знаннями повніс-
тю 51,72% викладачів КУТЕП, 87,50% викладачів 

Рис. 1. Поняття, які характеризують туристську складову професійної компетентності майбутніх 
фахівців із спортивно-оздоровчого туризму

Туризм   Туристська  
анімація

Спортивно- 
оздоровчий  
туризм 

Туристська складова  
професійної 

компетентності

Рекреаційна 
анімаціяСпортивний  

туризм   
Спортивна  
анімація  



247

ЛДУФК, 37,50% викладачів КДПУ та 42,86% викла-
дачів П-ХДПУ. Частково володіють 44,83% викладачів 
КУТЕП, 12,50% викладачів ЛДУФК, 50,00% виклада-
чів КДПУ та 42,86% викладачів П-ХДПУ. Не володі-
ють знаннями 3,45% викладачів КУТЕП, 12,50% ви-
кладачів КДПУ та 14,28% викладачів П-ХДПУ.

Отже, майже половина опитаних викладачів воло-
діє повністю необхідними знаннями для здійснення 
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
туризму.

Результати відповідей на запитання анкети “Чи 
володієте ви необхідними навичками для здійснення 
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
туризму?” показали, що із 52 викладачів володіють 
навичками повністю 50,49% викладачів, частково 
– 42,94%, не володіють – 6,57% викладачів. Володі-
ють навичками повністю  44,83% викладачів КУТЕП, 
87,50% викладачів ЛДУФК, 12,50% викладачів КДПУ 
та 57,14% викладачів П-ХДПУ. Володіють частко-
во 41,38% викладачів КУТЕП, 12,50% викладачів 
ЛДУФК, 75,00% викладачів КДПУ та 42,86% викла-
дачів П-ХДПУ. Не володіють 13,79% викладачів КУ-
ТЕП та 12,50% викладачів КДПУ.

Отже, майже половина опитаних викладачів воло-
діє повністю необхідними навичками для здійснення 
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
туризму.

Відповіді на запитання анкети “Наскільки ви 
фізично підготовлені для викладання професійно-
орієнтованих дисциплін?” розподілилися наступним 
чином: із 52 викладачів підготовлені повністю 50,08%, 
частково – 43,89%, не підготовлені – 3,45%, важко 
було відповідати – 2,58% викладачів. Підготовлені 
повністю 41,38% викладачів КУТЕП, 50,00% виклада-
чів ЛДУФК, 37,50% викладачів КДПУ та 71,43% ви-
кладачів П-ХДПУ. Підготовлені частково 34,48% ви-
кладачів КУТЕП, 50,00% викладачів ЛДУФК, 62,50% 
викладачів КДПУ та 28,57% викладачів П-ХДПУ. Не 
підготовлені 13,79% викладачів КУТЕП. Важко відпо-

відати було 10,34% викладачів КУТЕП.
Отже, майже половина опитаних викладачів фізич-

но повністю підготовлені для викладання професійно-
орієнтованих дисциплін.

Результати відповідей на запитання анкети “Чи ви-
користовуєте ви інноваційні технології у начальному 
процесі?” показали, що із 52 викладачів використову-
ють повністю 23,42% викладачів, частково – 66,98%, 
не використовують 9,60% викладачів. Використову-
ють інноваційні технології повністю 27,58% викла-
дачів КУТЕП, 12,50% викладачів ЛДУФК, 25,00% 
викладачів КДПУ та 28,57% викладачів П-ХДПУ. Ви-
користовують частково 48,28% викладачів КУТЕП, 
88,50% викладачів ЛДУФК, 75,00% викладачів КДПУ 
та 57,14% П-ХДПУ. Не використовують 24,14% ви-
кладачів КУТЕП та 14,29% викладачів П-ХДПУ.

Отже, незначна кількість опитаних викладачів ви-
користовують інноваційні технології у навчальному 
процесі.

Висновки. 
1. Проблема підготовки майбутніх фахівців із 

спортивно - оздоровчого туризму є досить актуаль-
ною, значна когорта російських і вітчизняних учених 
приділяють їй увагу.

2. Професійна компетентність майбутнього фа-
хівця із спортивно-оздоровчого туризму розгляда-
ється нами як інтегративна характеристика профе-
сійних якостей особистості, що відображає рівень її 
знань і вмінь, необхідних для здійснення туристсько-
рекреаційної діяльності у процесі організації та про-
ведення спортивно-розважальних і оздоровчих про-
грам з метою відновлення фізичних і психічних сил 
людини та удосконалення туристської майстерності.  

Перспективи. Розробити навчально-методичний 
комплект для підвищення ефективності професій-
ної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-
оздоровчого туризму. 

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем формування 

Таблиця 1
Показник кількості  викладачів, опитаних щодо володіння ними необхідними знаннями для здійснення 

професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі туризму (%)

Відповіді Загальний по-
казник

КУТЕП
29 чол.

ЛДУФК
8 чол.

КДПУ
8 чол.

П-ХДПУ
7 чол.

Повністю 54,89 51,72 87,50 37,50 42,86
Частково 37,55 44,83 12,50 50,00 42,86

Ні 7,56 3,45 0,00 12,50 14,28

Рис. 2.  Розподіл викладачів вищих навчальних закладів, опитаних щодо володіння ними необхідними знання-
ми для здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі туризму (%)

37,55%  

7,56%  

54,89%  

Володіють повністю 
Володіють частково 
Не володіють
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професійної компетентності майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму.
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Современные средства восстановления 
работоспособности спортсмена

Третьяк А.Н.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
Проведен анализ научных материалов 
последних лет по проблеме восстанов-
ления работоспособности спортсменов 
с приоритетом на интеграцию различ-
ных областей научно-спортивных зна-
ний в едином научно-технологическом 
пространстве. Отстаивается идея по-
следовательной реализации индивиду-
альных стратегий и тактик спортивной 
подготовки, жестко сориентированных 
на эффективную актуализацию потен-
циальных возможностей спортсмена и 
минимизацию педагогических ошибок 
при определении режимов трениро-
вочных нагрузок и восстановления его 
работоспособности.

Третяк А.М. Сучасні засоби віднов-
лення працездатності легкоатлетів. 
Проведений аналіз наукових матеріалів 
останніх років по проблемі відновлен-
ня працездатності спортсменів з пріо-
ритетом на інтеграцію різних областей 
науково-спортивних знань в єдиному 
науково-технологічному просторі. Від-
стоюється ідея послідовної реалізації ін-
дивідуальних стратегій і тактик спортив-
ної підготовки, жорстко зорієнтованих 
на ефективну актуалізацію потенційних 
можливостей спортсмена і мінімізацію 
педагогічних помилок при визначенні 
режимів тренувальних навантажень і 
відновлення його працездатності.

Tretyak A. Modern facilities of renew-
al of capacity of athletes. The analysis 
of scientifi c materials of the last years 
on the problem of renewal of capacity 
of sportsmen with priority on integration 
of different regions of scientifi c-sporting 
knowledges in single scientifi c-techno-
logical space is conducted. The idea of 
successive realization of individual strat-
egies and tactician of sporting prepara-
tion is defended, hardly orientated on 
effective actualization potential possi-
bilities of sportsman and minimization 
of pedagogical errors at determination 
of the modes of the training loading and 
renewal of his capacity.

Ключевые слова:
тренировочный процесс, нагруз-
ка, утомление, восстановление, 
средства подготовки, комплек-
сность, функциональное состояние, 
индивидуальный подход, работоспо-
собность, адаптация.

тренувальний процес, навантаження, 
стомлення, відновлення, засоби підго-
товки, комплексність, функціональний 
стан, індивідуальний підхід, працездат-
ність, адаптація.

training process, loading, fatigue, 
renewal, facilities of preparation, 
complexity, functional state, individual 
approach, capacity, adaptation.

Введение.1

Уровень современной системы подготовки спор-
тсменов предполагает дальнейший рост физических 
и психических нагрузок, что в свою очередь будет 
увеличивать и степень утомления. Способность пре-
одолевать утомление, возникающее в процессе сорев-
новательной деятельности, в значительной степени 
обуславливает достижение высоких спортивных ре-
зультатов [3].

Значительные нагрузки, которые переносят спор-
тсмены, требуют интенсивного поиска средств вос-
становления их работоспособности в условиях 
оптимизации тренировочного процесса, а также при 
подготовке к соревнованиям и в период их проведе-
ния. Поэтому знание закономерностей развития утом-
ления и восстановления организма спортсмена имеет 
важное теоретическое и практическое значение [8]. 

Улучшение результатов в спорте обусловлено вне-
дрением в подготовку спортсменов научно обоснован-
ных средств управления тренировочным процессом 
и восстановления организма спортсменов. В первом 
случае речь идет о применении нагрузок со значи-
тельными объемами и интенсивностью, увеличении 
участия в подготовительных и основных соревнова-
ниях в течение года. Во втором – о широком внедре-
нии в систему подготовки комплекса восстановитель-
ных средств, в значительной степени улучшающих 
спортивную работоспособность за счет повышения 
возможностей ведущих систем организма переносить 
высокоинтенсивные тренировочные и соревнователь-
ные нагрузки, а также за счет снижения травматизма 
и заболеваний спортсменов [3]. 

Таким образом, без учета современных взглядов и 
подходов в подготовке спортсменов уже невозможно 
достичь высоких результатов на международной аре-
не. Это требует поиска более эффективных путей ин-
© Третьяк А.Н., 2009

тенсификации процессов подготовки без увеличения 
объемов и длительности тренировочных нагрузок. 
Важное значение, в этом случае, отводится выбору 
оптимальных форм восстановления у спортсменов 
высокой квалификации.

Вместе с тем, можно констатировать тот факт, что 
в публикациях еще не нашли должного отражения ре-
шение проблем интенсификации процесса восстанов-
ления у спортсменов высокой квалификации.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы  - исследование интенсификации 

процесса восстановления у спортсменов высокой ква-
лификации.

Задачи работы: 1. Теоретически определить осно-
ву состояния процессов утомления и восстановления 
организма, а также рассмотреть методы и средства 
восстановления и повышения работоспособности.

2. Провести анализ проявления индивидуальных 
особенностей спортсменов к восстановлению.

3. Проанализировать применение принципа ком-
плексности в тренировочном процессе при восста-
новлении.

Результаты исследования.
Развертывание и быстрота восстановительных 

процессов тесно связаны с тремя группами факторов:
- особенностями тренировочных нагрузок (направ-

ленность, объем, интенсивность, продолжительность, 
нервно-эмоциональная напряженность и др.);

- состоянием спортсмена (пол, возраст, уровень тре-
нированности, индивидуальные особенности и пр.);

- экологическими факторами окружающей среды.
Фазы восстановительного периода

В восстановительном периоде после тренировки 
различают три фазы:
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- первая: в результате выполнения работы наступа-
ет утомление, работоспособность снижается, а затем 
постепенно возвращается к дорабочему состоянию;

- вторая: работоспособность продолжает возрас-
тать до величин, превышающих уровень работоспо-
собности. Наступает эффект сверхвосстановления 
(суперкомпенсации);

- третья: через некоторое время достигнутый уро-
вень сверхисходного состояния работоспособности 
возвращается к исходному уровню до тренировки [6, 
10].

Следует подчеркнуть, что в научных исследовани-
ях установлено: процессы восстановления можно со-
вершенствовать.

Скорость восстановления работоспособности по-
сле тренировочных нагрузок - один из основных кри-
териев оценки тренированности человека. Спортсме-
ны высокой квалификации отличаются от обычных 
людей не только высокой физической работоспособ-
ностью, но и быстрым восстановлением.

Средства восстановления в современной спортив-
ной практике целесообразно применять в следующих 
основных направлениях:

1. В период соревнований для направленного воз-
действия на восстановительные процессы не только 
после выступления спортсменов, но и во время их 
проведения или перед началом соревнований.

2. Непосредственно в различных формах учебно-
тренировочного процесса для повышения уровня 
функциональных возможностей спортсменов, раз-
вития двигательных качеств и совершенствования 
технико-тактического мастерства.

В тренировочном процессе необходимо планиро-
вать восстановительные мероприятия на трех услов-
ных уровнях: 

- основном; 
- оперативном; \
- текущем.
Восстановительные мероприятия основного уров-

ня направлены на нормализацию функционального 
состояния организма спортсменов в результате сум-
марной нагрузки отдельного микроцикла, а также на 
нормализацию процессов утомления от кумулятивно-
го воздействия серии тренировочных нагрузок.

Оперативное восстановление функционального 
состояния спортсменов следует осуществлять в про-
цессе каждого тренировочного занятия с учетом за-
кономерностей развития и компенсации утомления в 
этом занятии.

Текущее восстановление направлено на обеспече-
ние оптимального функционального состояния спор-
тсменов в процессе или после нагрузки на отдельных 
занятиях в целях подготовки к очередной работе [6, 
7, 8, 9].

Для повышения эффективности восстановитель-
ных мероприятий многие специалисты рекомендуют 
комплексное применение различных восстановитель-
ных средств. В современной системе восстановления 
спортсменов выделяют: педагогические, гигиени-
ческие, медико – биологические и психологические 
средства.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ

Основные направления применения педагогиче-
ских средств восстановления.

- Рациональное планирование тренировочного 
процесса с учетом этапа подготовки, условий трени-
ровок и соревнований, пола и возраста спортсменов, 
их функционального состояния, особенностей учеб-
ной и трудовой деятельности, бытовых и экологиче-
ских условий.

- Оптимальная организация и программирование 
тренировок в макро-, мезо- и микроциклах, обеспе-
чивающих рациональное соотношение различных 
видов, направленности и характера тренировочных 
нагрузок и их динамическое развитие.

- Правильное сочетание в тренировочном процес-
се общих и специальных средств подготовки.

- Рациональное сочетание тренировочных и со-
ревновательных нагрузок с необходимыми восстано-
вительными циклами после напряженных тренировок 
и соревнований.

- Рациональное сочетание в тренировочном про-
цессе различных микроциклов: втягивающего, раз-
вивающего, ударного, восстановительного с умелым 
использованием облегченных микроциклов и трени-
ровок.

- Систематическое применение тренировок в гор-
ных условиях в целях повышения спортивной рабо-
тоспособности и ускорения восстановительных про-
цессов. 

- Оптимальное планирование тренировок в микро-
циклах с обеспечением необходимой вариативности 
тренировочных нагрузок, периодов пассивного и ак-
тивного отдыха, применения эффективных восстано-
вительных средств и методов.

- Обязательное использование после напряженных 
соревнований или соревновательного периода специ-
альных восстановительных циклов с широким вклю-
чением восстановительных средств, активного отдыха 
с переходом на другие виды физических упражнений 
и использованием благоприятных экологических фак-
торов.

- Систематический педагогический, врачебный 
контроль и самоконтроль за функциональным состоя-
нием, переносимостью тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок и необходимая коррекция трениро-
вочного процесса спортсменов с учетом этих данных.

- Важным педагогическим средством стимуляции 
восстановительных процессов является правильное 
построение тренировочного занятия. При этом следу-
ет соблюдать следующие основные положения:

- выполнение полноценной разминки перед трени-
ровкой;

- выполнение упражнений для активного отдыха 
в интервалах между тренировочными нагрузками в 
одном занятии;

- использование пассивного отдыха в состоянии 
полного расслабления в оптимальной позе;

- выполнение упражнений в расслаблении в ин-
тервалах между тренировочными нагрузками и после 
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занятий;
- применение упражнений и специальных средств 

с целью создания положительного эмоционального 
фона для последующего выполнения основной тре-
нировочной работы на более высоком уровне;

- выполнение индивидуально подобранных упраж-
нений для заключительной части тренировки (замин-
ки);

- после тренировки обязательно выполняются вос-
становительные упражнения.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ

- оптимальные социально-гигиенические факторы 
микросреды, быта, учебы и трудовой деятельности 
спортсмена,

- рациональный суточный режим,
- личная гигиена,
- закаливание,
- специализированное питание,
- оптимальные условия проведения тренировок и 

соревнований,
- планирование подготовки с учетом биоритмов, 

психогигиены,
- отказ от вредных привычек,
- профилактика травм,
- специальные средства повышения работоспособ-

ности и восстановления,
- специализированные комплексы для быстрой 

адаптации в сложных условиях, реабилитационные 
мероприятия после травм и заболеваний.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

прежде всего, нужно отметить следующие:
- гидропроцедуры – теплый, горячий, контрастный 

души, различные виды ванн, восстановительное пла-
вание;

- различные виды спортивного массажа - общий 
восстановительный, частный восстановительный, 
предварительный разминочный, гидромассаж, само-
массаж;

- различные методики приема банных процедур - 
баня с паром, кратковременная баня, баня с контраст-
ными водными процедурами;

- ультрафиолетовое облучение, аэроионизация и 
др.;

- «функциональная» цветомузыка и т.д.;
- средства общего воздействия (души, ванны, уль-

трафиолетовое облучение, аэроионизация и др.) ока-
зывают немалый общеукрепляющий и восстанови 
тельный эффект;

- средства локального воздействия применяются 
при преимущественной нагрузке и утомлении опреде-
ленных групп мышц [2, 3, 5].

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ

Медико-биологические средства восстановления и 

повышения работоспособности включают в себя сле-
дующие основные группы:

- фармакологические средства восстановления;
- кислородотерапию;
- теплотерапию.
Фармакологические средства в спортивной меди-

цине применяются в следующих целях:
- для улучшения восстановительных процессов;
- после больших тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок;
- для повышения устойчивости и сопротивляемо-

сти организма;
- для профилактики перенапряжений;
- для лечения различных заболеваний.
Они способствуют улучшению многих психофи-

зиологических функций организма, повышению им-
мунитета, совершенствованию нервной и эндокрин-
ной регуляции, активизации ферментативных систем 
организма.

Следует особо подчеркнуть, что только врач имеет 
право назначать лекарственные средства! Самостоя-
тельное их применение спортсменами совершенно 
недопустимо.

В целях стимуляции восстановительных процес-
сов и повышения спортивной работоспособности 
применяются следующие виды кислородотерапии.

Кислородные коктейли - витаминно-питательные 
напитки с растворенным в них кислородом.

Гипербарическая оксигенация - дыхание кисло-
родом или кислородными смесями под давлением, 
превышающим атмосферное. Для проведения гипер-
барической оксигенации используют специальные ба-
рокамеры.

Тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые, гря-
зевые и озокеритовые аппликации, местные ванны и 
другие процедуры) широко применяются для быстрей-
шего снятия локального утомления мышц и, особенно 
в случаях их значительного перенапряжения.

Электросон путем воздействия электрическим 
током на корковые процессы оказывает успокаиваю-
щее действие, нормализует регуляцию вегетативных 
функций. Рекомендуется применять при нарушениях 
сна, возникающих при значительном переутомлении 
спортсменов.

Электростимуляция способствует повышению 
работоспособности мышц, ускорению восстанови-
тельных процессов, улучшению реабилитации после 
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата 
спортсменов. При электростимуляции воздействие 
электрических импульсов вызывает титанические со-
кращения мышечных волокон с последующим их рас-
слаблением, что повышает сократительную способ-
ность мышц, улучшает условия лимфо и кровотока, 
воздействует обезболивающе.

Следует особо отметить, что в последнее время 
в подготовке спортсменов стали широко применять 
различные адаптогены - лекарственные средства 
растительного и животного происхождения или син-
тезированные химическим путем, повышающие не-
специфическую устойчивость организма к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды [2, 10, 12].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ

В систему психологической подготовки входят не 
только средства собственного воздействия на поведе-
ние и деятельность спортсмена, но и методы психоди-
агностики, включающие изучение:

- специальных способностей;
- анализ особенностей личности;
- психодинамического статуса спортсмена;
- контроль за его текущим состоянием;
- изучение социально-психологической структуры 

малой группы (команды).
Психологическая подготовка представляет собой 

или воздействие на спортсмена со стороны тренера, 
психолога, других специалистов (так называемая ге-
терорегуляция), или самостоятельные воздействия 
(ауторегуляция).

Среди средств психической регуляции наиболее 
эффективны следующие:

1. Психолого-педагогические, основанные на воз-
действии словом:

- Убеждение;
- Внушение;
- деактуализациия (занижение возможностей со-

перников);
- формирование «внутренних опор» (создание у 

спортсмена уверенности в своем преимуществе по 
отдельным разделам подготовки);

- рационализация (объяснение спортсмену реаль-
ных механизмов неблагоприятного состояния, из ко-
торого легко виден выход);

- сублимация (вытеснение направленности мыс-
лей спортсмена о возможном исходе соревнований 
и замена их установкой на определенные технико-
тактические действия);

- десенсибилизация (моделирование наиболее не-
благоприятных ситуаций предстоящего соревнова-
ния).

2. Комплексные методы релаксации и мобилиза-
ции в форме аутогенной, психомышечной, психоре-
гулирующей, психофизической, идеомоторной и мен-
тальной тренировок.

3. Аппаратурные средства воздействия: использо-
вание ритмической музыки, цветомузыки, видеоизо-
бражения, фильмов со скрытыми титрами успокаи-
вающего или мобилизирующего характера.

4. Психофизиологические воздействия: массаж, 
тонизирующие движения, произвольная регуляция 
ритма дыхания, воздействие холодом, фармпрепара-
тами естественного происхождения (например, элеу-
терококком), двигательные и мимические упражнения 
из группы «гимнастики чувств» [4, 10, 9, 11].

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОС-
СТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Стратегия и тактика применения восстановитель-
ных средств в подготовке спортсменов зависят от сле-
дующих основных факторов:

- особенностей вида спорта;

- педагогических задач на данном этапе подготов-
ки;

- пола, возраста, спортивного стажа, функциональ-
ного состояния спортсменов;

- направленности, объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок;

- состояния эмоциональной сферы и психического 
утомления спортсменов;

- условий для тренировок и быта;
- особенностей питания;
- климатического фактора и экологической обста-

новки.
Выводы. 
1. Сочетание процессов утомления и восстановле-

ния - физиологическая основа постоянной и долговре-
менной адаптации организма к физическим и спор-
тивным нагрузкам. Поэтому применение различных 
восстановительных средств и методов после трени-
ровочных и соревновательных нагрузок рассматри-
вается как неотъемлемая составная часть подготовки 
спортсменов.

Среди факторов, оптимизирующих подготовку 
спортсменов, основное место занимают различные 
средства и методы восстановления и повышения 
спортивной работоспособности. В каждом случае в 
процессе выбора и разработки восстановительных 
мероприятий необходимо учитывать основные функ-
циональные звенья, обеспечивающие работоспособ-
ность в данном виде спорта, и конкретные, лимити-
рующие работу звенья данного спортсмена.

При этом:
- с одной стороны, используемое средство должно 

быть достаточным для обеспечения восстановитель-
ных реакций и предупреждения срыва механизмов 
адаптации,

- а с другой - не должно снижать эффективность 
тренировки, ее воздействие на скорость течения есте-
ственных восстановительных процессов.

2. В процессе разработки комплексов средств вос-
становления и повышения работоспособности всег-
да следует учитывать индивидуальные особенности 
спортсменов, а также генетически заложенные в их 
организме способности к восстановлению.

Необходимо особо подчеркнуть, что для рацио-
нального планирования тренировочных нагрузок в 
рамках восстановительных мероприятий всегда нуж-
но иметь информацию об особенностях развития 
процессов утомления и восстановления в организме 
спортсменов после отдельных тренировочных за-
нятий, а также о кумулятивном эффекте нескольких 
различных по направленности, характеру и величине 
тренировочных нагрузок в недельном тренировочном 
микроцикле.

3. Важно, чтобы принцип комплексности при-
менения восстановительных средств постоянно осу-
ществлялся во всех звеньях тренировочного процес-
са: макро-, мезо- и микроциклах, а также в процессе 
тренировочного дня.

Перспективой дальнейших исследований может 
быть составление комплекса восстановительных меро-
приятий (на основе теоретических и практических ис-
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следований) для спортсменов разной квалификации.
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програми і підходи , що існують у сучас-
ній освіті. Сутністю правового виховання 
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переконання ціннісного потенціалу пра-
ва, правопорядку, правовідносин, право-
вого регулювання, правосвідомості. Не-
обхідно враховувати тісний зв'язок всіх 
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should become inculcation of inclining of 
a valuable potential of the right, the law 
order, legal relations, legal regulation, the 
legal conscience. It is necessary to take 
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phenomena with valid worth and ideals of 
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Введение.1

Молодое подрастающее поколение - основа и бу-
дущее государства. Сегодня система образования по-
стоянно видоизменяется, пытаясь соответствовать 
современному состоянию общественности, дополня-
ется  школьная программа. Перед высшими учебными 
заведениями ставятся новые задачи при подготовке 
будущих специалистов. Одной из таких задач явля-
ется формирование личности, которая осознаёт важ-
ность знания закона и правовая культура уже должна 
являться образом мышления для «нового человека». 
Существует достаточное количество учебного мате-
риала правоведческого характера: учебники Иванова 
В.М. «История государства и права», Шпиталенко Г. 
А. “Основы правоведения”, Самолюка В. “Основы 
правоведения”. В работах освещены темы, которые 
изучаются в курсе “Основы правоведения”, на осно-
вании утверждённой Министерством образования 
и науки Украины программы для студентов высших 
учебных заведений неюридических специальностей 
[2, 5, 6]. Учебники Шпиталенко Г.А. и Самолюка В. 
подают материал с учётом изменений, внесённых в 
систему законодательства Украины и связанных с 
принятием новых нормативно-правовых актов [5, 6]. 
Несмотря на большой выбор учебного материала, 
проблема развития правосознания студентов спортив-
ных факультетов остаётся и требует поиска более со-
вершенных подходов практической направленности 
обучения. Эта проблема в системе образования ото-
бражена в работах как украинских, так и зарубежных 
исследователей [1, 3]. Авторы статей анализируют 
разные способы решения проблемы правового и нрав-
ственного воспитания студентов неюридических фа-
культетов [2, 3].

Вместе с тем, остается не полностью решенной 
проблема формирования современной личности, го-
товой опираясь на знания закона и права, отстаивать 
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дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить значение правовой 

культуры в процессе формирования современного 
украинского гражданина. 

Задачи исследования:
Дать анализ современного состояния правового 

сознания и правовой культуры студентов спортивных 
факультетов.

Выделить новые возможности для формирования 
правового сознания студентов профессиональных 
спортивных Вузов.

Результаты исследования. 
Прежде всего, для решения поставленной про-

блемы нам бы хотелось дать определения «правовая 
культура», «правовое сознание», так как они являют-
ся основой нашего исследования. Существует масса 
различных подходов к определению понятия «право-
вая культура». Правовая культура рассматривается 
как «определенное качественное состояние правовой 
ипостаси общественного бытия, сущностные характе-
ристики которого выражаются в уровне развития пра-
вотворческой, особенно законодательной, деятельно-
сти, степени совершенства системы правовых норм, 
уровне развития правосознания отдельной личности 
и общества, степень воплощения в законодательство и 
провоприменительную практику прав и свобод чело-
века и гражданина, их обеспеченности и защищенно-
сти со стороны государства, степени взаимной ответ-
ственности государства и личности, наличия, места и 
роли гражданского общества в данном государстве и 
в целом ряде других показателей»[4].

В более широком смысле культура вообще это всё 
что создано человеком, право так же является продук-
том деятельности человека, для того, что бы вычле-
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нить правовую культуру из всего комплекса культур-
ной жизни, достаточно определить сферу творческой 
деятельности, порождающую её. «Правовая культура 
есть процесс и результат творчества человека в сфере 
права, характеризующейся созданием и утверждени-
ем правовых ценностей», — пишет один из исследо-
вателей в области правовой культуры Тодоров И. Я. и 
это определение в полной мере отражает суть правой 
культуры [6].

Зародилась правовая культуры общества, когда, 
собственно, зародилось право, а именно в период пе-
рехода от присваивающего хозяйства к производяще-
му, то есть в эпоху «неолитической революции» [2,6]. 
В ходе развития личности формировались основные 
правовые понятия и категории, принципы права и пра-
восудия и другие понятия, необходимые для развития 
правовой системы, зарождающейся государственно-
сти. Одновременно с этим процессом, формированием 
правовой культуры общества, человек переосмысли-
вает ценности и таким образом формируется правовая 
культура личности. Правовая культура личности – это 
уровень овладения правом в своей деятельности, а так 
же уровень правосознании индивида, то есть совокуп-
ность его представлений, взглядов, чувств, в которых 
выражено отношение к действующему праву. Из этого 
следует, что «правовая культура» имеет два основных 
значения: правовая культура общества и правовая 
культура личности. Любые исследования правовой 
культуры ориентированы на анализ хотя и различных, 
но естественно предполагающих друг друга объектов 
— правовой культуры личности и правовой культуры 
всего общества, такое разграничение важнейший ме-
тодологический принцип [1].

Правовая культура является неотъемлемой частью 
общей культуры народа, она определяет его мента-
литет и уровень развития государства и общества в 
целом [4]. Развитие правовой культуры комплексная 
проблема, которая связана с развитием политической, 
нравственной, моральной культурой, а также имеет 
своё отображение в системе современного образо-
вания. Общей задачей, которая объединяет эти виды 
культурного развития личности, является создание 
морально-правового климата в обществе, который 
гарантирует реальную свободу поведения личности, 
которая осознаёт свою ответственность перед обще-
ством, обеспечивающем её права, социальную защи-
щённость, уважение её достоинства. Государство, где 
общество обладает высоким уровнем правовой культу-
ры, ставит человека в центр экономических, социаль-
ных, политических, культурных процессов. Правовое 
государство, где законодательная система работает на 
практике, способствует развитию правового сознания 
гражданина, созданием соответствующего климата, 
где личность чувствует свою защищённость, и опира-
ется на закон, который гарантирует права гражданина 
и в тоже время налагает определённые обязанности 
перед государством и обществом. 

Одной из задач образования является – развитие 
правового сознания, которое необходимо для раз-
вития правовой культуры. Уровень развития пра-
вового сознания характеризует уровень развития 

правовой культуры общества. Правовое воспита-
ние – целенаправленная деятельность по передаче 
достигнутого уровня правовой культуры, правового 
опыта поколений, а также идеалов и ценностей пра-
восознания. Правовое обучение и правовое воспита-
ние - неотъемлемые составляющие системы совре-
менного образования. Необходимо активизировать 
ценностно-мировоззренческие элементы в струк-
туре правосознания для правового воспитания и 
когнитивно-рациональные для обучения. Исследова-
тели сходятся на мнении, что уровень правовой куль-
туры современного украинца остаётся на очень низком 
уровне. При этом выдвигается тезис о безуспешности 
или торможении построения правого государства, так 
как у большинства граждан по прежнему не сформи-
ровано правовое сознание, они не знают своих прав и 
обязанностей, а правосознание «знающих» граждан и 
элиты оперирует по большей части псевдоправовыми 
категориями [1,3]. В этой связи надежды возлагаются 
на позитивное развитие правосознания и оформле-
ние правовой культуры. Взаимосвязь «государство-
личность» показывает, что формирование правового 
государства и правовой личности процесс не одно-
сторонний, в чём и заключается основная проблема. 
Развитие правового государства «тормозит» общество 
лишённое правовой культуры, в свою очередь совре-
менное украинское государство не может обеспечить 
достойную правовую защиту своим гражданам и не 
работает над программами, способствующими разви-
тию правового сознания личности. Право в системе 
образования на словах занимает важное место, а на 
практике положительные изменения минимальны, 
что соответственно сказывается на уровне правовой 
культуры молодого гражданина, ученика или студента 
неюридического Вуза, формировании представлений 
о его правах и обязанностях. Часто наши граждане, 
сталкиваясь с повседневными проблемами, чувству-
ют свою незащищённость, которая, с одной стороны 
основывается на его собственном незнании законов и 
на отсутствии какого либо правового опыта (ясно, что 
не каждый обычный гражданин знает наизусть закон 
или поправку к нему, но и не каждый захочет, ознако-
мится с правовой основой того или иного дела, обыч-
ный украинский гражданин просто принимает всю 
«несправедливость»), а с другой стороны на несовер-
шенной системе законодательства нашей страны. То 
что гарантирует закон и конституция не всегда имеет 
практическое продолжение, а иногда одна статья зако-
на отменяет другую статью закона, и чтобы доказать 
свою правоту нужно вступить на путь «изматываю-
щей» борьбы. Хотя, в свою очередь законодательную 
базу и конституцию принимают граждане страны, 
поэтому личность-гражданин является более важным 
компонентом в системе «государство-личность», го-
сударство формируют «личности».

В обыденных дискуссиях о проблеме правовой 
культуры зачастую можно столкнуться с высказыва-
нием о том, что правовая культура в Украине отсут-
ствует, что правовая культура присуща только обще-
ству с развитым правовым государством.

Согласиться с этим с позиции науки нельзя. Право-
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вая культура, как уже отмечалось ранее, не есть нечто 
обособленное, она, являясь частью культуры в целом, 
органично переплетена с последней, и, следователь-
но, в той или иной степени присуща как обществу в 
целом, так и отдельным индивидам. Исследователь 
Левитан К.М. отмечает, что «ни в одном из много-
численных исследований разных возрастных групп, 
включая подростков, не было обнаружено ни одного 
испытуемого, который не имел бы определённых пра-
вовых представлений, оценочных отношений к явле-
ниям правовой жизни и т. п.»[4]. 

Левитан К.М. так же пишет: «Усвоение правовых 
ценностей, правовых норм, стандартов правового по-
ведения идёт в течение всей жизни. Даже в самом ран-
нем возрасте человек „с молоком матери“ впитывает 
первые элементы правовой культуры. Он приобретает 
навыки и усваивает стандарты нормативного поведе-
ния, получает первые юридические представления из 
сказок, в ролевых играх приобретает понятия о функ-
циях права и его представителей и постепенно форми-
рует хотя и примитивную, детскую, но собственную 
картину правовой жизни [4]. С возрастом, по мере 
расширения круга общения, усложнения деятельно-
сти и выполняемых ролей происходят интенсивное 
обогащение и развитие этой, равно как и иных, сфер 
сознания.

Исследователи отмечают, что большинство граж-
дан Украины «понимают» право только как средство 
принуждения, орудие наказания [1]. В известной 
мере такое представление формируется под влиянием 
средств массовой информации, которые сейчас осве-
щают больше уголовное права, также в произведени-
ях, затрагивающих те или иные аспекты права, преоб-
ладают детективные истории, посвященные главным 
образом уголовно-правовой проблематике. Действи-
тельно, одной из главных задач права - помогать обще-
ству ограждать себя от людей, посягающих на основы 
его жизни, нарушающих права граждан, мешающих 
своим противоправным поведением поддерживать 
в обществе порядок. Однако главным, по-прежнему 
остаётся создание такой правовой атмосферы в моло-
дом украинском государстве, где право выполняло бы 
регулятивную функцию, где бы существовала четкая 
регламентация юридических обязанностей, порядка 
их реализации и исполнения, указание на средства 
защиты прав от возможных нарушений, а также на 
меры поощрения, применяемые в случае добросо-
вестного исполнения своих обязанностей, - вот дале-
ко не полный перечень правовых средств, с помощью 
которых достигаются организованность и порядок в 
общественной жизни, и именно это составляет осно-
ву правовой культуры в нашем обществе. Если бы все 
добросовестно выполняли установленные юридиче-
скими нормами требования, применение мер госу-
дарственного принуждения было бы излишним. Курс 
правоведения для студентов профессиональных спор-
тивных Вузов призвано воспитать студента с актив-
ной гражданской позицией и сложившейся правовой 
культурой. Будущие спортсмены как никто нуждают-
ся в знаниях правоведческого характера, это связано с 
подписанием контрактов, тренерской работой.

Мы считаем, повышение общего уровня правовой 
подготовки студентов неюридических факультетов, в 
том числе спортивных во многом зависит от характе-
ра преподавания курса «Правоведения», необходимо 
увязать его содержание с основами правовых знаний, 
полученных в школе, а также улучшить методику пре-
подавания. Курс часто носит абстрактный характер, 
изучение правовых вопросов по существу недоста-
точно для формирования правового сознания, студен-
ту спортивного факультета даются основы знаний по 
всем отраслям права в традиционном стиле [2,5,6,7]. 
Студент должен усвоить понятие системы права, его 
важнейшие отрасли и институты, уметь пользовать-
ся основными правовыми документами, применять 
их на практике. Вместе с тем, следует найти опти-
мальное сочетание необходимого минимума знаний, 
которое должно быть у студента в области права, ко-
торым он мог бы пользоваться на практике, и специ-
альные знания, которые помогали бы ему в професси-
ональной спортивной деятельности. Однако помимо 
теоретико-практических знаний у студента должна 
формироваться активная правовая позиция, а для это-
го по нашему мнению необходимо приблизить его к 
правовым реалиям, дать возможность присутствовать 
на судебных заседаниях, а также ближе познакомится 
с работой юридических и нотариальных организаций, 
приглашать работников правовой системы на семи-
нарские занятия. Студенты должны иметь возмож-
ность ознакомится с примерами различных правовых 
документов: договор аренды жилого и нежилого поме-
щения, брачный контракт, трудовой договор, договор 
купли-продажи квартиры, исковое заявление. Кроме 
того, их необходимо ознакомить с типичными ошиб-
ками при составлении таких правовых документов. 
На практических занятиям можно также использовать 
аудио и видео записи судебных заседаний. Молодые 
люди также должны знать структуру судебной и ис-
полнительной власти, поэтому вопросы сотрудниче-
ства Вуза с органами власти должны быть решены на 
более официальном уровне и практические занятия с 
привлечением практикующих юристов должны быть 
неотъемлемой частью программы курса. 

Выводы.
Предстоит кропотливая и долгая работа по фор-

мированию гражданского общества и обществен-
ного человека, в котором в ряду общечеловеческих 
ценностей свое надлежащее место заняли бы ценно-
сти правовые. В нынешний период, когда еще не до 
конца осмыслены идеалы правового государства, не 
всегда осуществляется надзор за выполнением за-
конов и правовых актов, особенно важно воспитать 
небезразличное поколение молодёжи, которое хоте-
ло и могло бы отстаивать свою правоту. Сущностью 
правового воспитания студентов профессиональных 
спортивных Вузов должно стать привитие убеждения 
ценностного потенциала права, правопорядка, право-
отношений, правового регулирования, правосозна-
ния. Такие общечеловеческие ценности и извечные 
идеалы человечества, как свобода, равенство, добро, 
честь, правда, справедливость, гуманизм, рассматри-
ваются чаще всего в общесоциальном, политическом, 
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нравственном, мировоззренческом, философско-
социологическом отношениях, и очень редко затра-
гивается их правовой аспект, необходимо учитывать 
тесную связь всех правовых явлений с общезначимы-
ми ценностями и идеалами общества.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем воспита-
ния студентов профессиональных спортивных Вузов 
и формирования жизненных ценностей в условиях 
модернизации общества. 
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Лидерство в спорте
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Аннотации:
Спортивная команда выступает не 
только как объект управления, но и как 
субъект деятельности. В этом качестве 
команда может выступать, если она 
будет внутренне организована и обла-
дать определенной степенью интегра-
ции. Поэтому интересно, как группа ор-
ганизуется, кто берет на себя функции 
руководства, насколько они эффек-
тивны. В результате самоорганизации 
в группе устанавливаются отношения 
доминирования и подчинения, влияния 
и следования. Эти отношения и харак-
теризуют лидерство.

Федорова О.В., Фомінова О. М. Лі-
дерство в спорті. Спортивна команда 
виступає не лише як об'єкт управління, 
але і як суб'єкт діяльності. У цій якості 
команда може виступати, якщо вона 
буде внутрішньо організована і володі-
ти певною мірою інтеграції. Тому ціка-
во, як група організовується, хто бере 
на себе функції керівництва, наскільки 
вони ефективні. В результаті самоорга-
нізації в групі встановлюються стосунки 
домінування і підпорядкування, впливу 
і дотримання. Ці стосунки і характери-
зують лідерство.

Fedorova O.V., Fominova O. M. Leader-
ship in sports. The sports team acts as 
object of management and as the subject 
of activity. In this quality the team can act 
with domestic organized and to have de-
termined scale of integration. Therefore it 
is interesting: as the group will be orga-
nized, who incurs functions of a manage-
ment as far as they are effi cient. As a re-
sult of self-organizing in group relations of 
prevalence and subordination, effect and 
following are established. These relations 
also characterize leadership.

Ключевые слова:
спорт, лидерские качества, команда, 
тренер.

спорт, лідерські якості, команда, тре-
нер.

sports, leader qualities, team, the trainer.

Введение.1

Спортивная деятельность носит коллективный ха-
рактер, протекает и подготавливается в присутствии 
других людей и при их участии. Спортивная команда 
представляет собой коллектив со своими психологи-
ческими особенностями, в котором между спортсме-
нами складываются определенные отношения.

Создать хороший социально-психологический 
климат в спортивном коллективе, подобрать команду 
так, чтобы все ее члены не только успешно взаимо-
действовали на поле, площадке, но и гармонировали 
между собой как личности, построить правильные 
взаимоотношения в коллективе — большое искусство 
и большой педагогический труд.

На формирование взаимоотношений между спор-
тсменами в спортивной команде влияет воздействие 
объективных и субъективных факторов, а также роль 
социально-психологических факторов. Одним из та-
ких факторов является социально-психологический 
феномен лидерства.

Изучение феномена лидерства началось в начале 
20 века. Ряд ученых-психологов внесли огромный 
вклад в изучение данного явления. Так начали фор-
мироваться концепции происхождения лидерства: 
«теория черт» - значительный вклад в развитие этой 
теории внесли американские ученые К. Бэрд и Р. Стог-
дилл, которые пытались определить набор качеств не-
обходимых лидеру [4, 5].

Кроме разработки концепций лидерства ученые 
исследовали стили лидерства. Американские ученые 
К. Левин, Р. Липпит, Р. Уайт провели ряд эксперимен-
тов, в результате которых было выделено 3 основных 
стиля лидерства – авторитарного, демократического и 
либерального, которые стали традиционные для соци-
альной психологии.

Лидерство - искусство влияния на людей, вдохно-
вения их на то, чтобы они по доброй воле стремились 
достичь неких целей [3].  

Лидер — это человек, который объединяет, на-
правляет действия всей группы, принимающей и под-
держивающей его действия. Это человек, за которым 
группа людей признает право принимать решения в 
значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее авторитет-
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ная личность, реально играющая центральную роль в 
организации совместной деятельности и регулирова-
нии взаимоотношений в этой группе [1, 3].

Люди следуют за лидером, прежде всего потому, 
что он в состоянии предложить им (хотя и не всегда 
реально дать) средства для удовлетворения их важ-
нейших потребностей, указать нужное направление 
деятельности.

Перед спортивной группой как формальной орга-
низацией с момента ее возникновения стоят конкрет-
ные и четкие задачи, на выполнение которых нацеле-
ны как тренер, так и весь коллектив.

Деятельность по выполнению поставленных задач 
заставляет тренера и рядовых членов команды взаи-
модействовать, кооперировать свои усилия, искать и 
устанавливать личные, деловые (формальные) кон-
такты, которые являются первым и основным услови-
ем возникновения формальных (деловых) отношений. 
«...В ходе этого процесса (общения) устанавливаются, 
сохраняются и изменяются отношения между участ-
никами совместной деятельности» [2].

В процессе формализованных совместных дей-
ствий, благодаря личным контактам и общению де-
лового характера, постепенно возникают контакты и 
связи, окрашенные эмоциями, симпатиями, взаимным 
интересом друг к другу, т. е. возникают неформальные 
отношения. 

Возникновение и формирование межличностных 
отношений в спортивных коллективах происходят в 
соответствии с общими закономерностями формаль-
ных организаций и проходят сложный, но всегда од-
нонаправленный путь, который можно разбить на не-
сколько этапов:

-возникновение потребности и ее осознание;
-превращение потребности в стойкий интерес к 

той или иной деятельности, способной удовлетворить 
возникшую потребность;

-сравнение и оценка своих возможностей, способ-
ностей с требованиями той деятельности, в которой 
надлежит принять участие для удовлетворения по-
требностей; 

-формирование мотива поведения, направленного 
на поиск деятельности, способной удовлетворить воз-
никшую потребность;
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Поверхностное наблюдение за спортивной груп-
пой нередко наводит на мысль о том, что все ее члены 
равны между собой. Действительно, для таких рас-
суждений есть основания: члены группы или коман-
ды зачастую бывают приблизительно одного и того 
же возраста, уровня профессионального мастерства, 
имеют одинаковый стаж занятий спортом, занимаются 
у одного и того же тренера, несут одинаковую ответ-
ственность за выполнение поставленной задачи и т. д.

И все-таки, несмотря на это, равенства в положе-
нии, которое занимает каждый из членов группы в 
ее иерархической структуре, нет. Этого равенства и 
не может быть, так как все члены группы выполня-
ют хотя и однородную деятельность, но по-разному, 
в зависимости от отношения к ней, способностей, 
личностных качеств, ситуации и т. д. В результате 
деятельности происходят самооценка и взаимооцен-
ка поступков и успешности действий, позволяющие 
каждому сравнить себя с другими членами, отвести 
каждому, в том числе и себе, место в группе, мыслен-
но построить свою иерархическую структуру коман-
ды, определить статус каждого ее члена.

Ряд исследований, проведенных в спортивных ко-
мандах, позволили установить, что в них есть лица, 
пользующиеся значительно большими симпатиями, 
уважением и авторитетом у своих товарищей, нежели 
кто-либо другой. Это лидеры команды [3].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Предметом исследования являются особенности 

проявления лидерских качеств студентов-спортсменов 
баскетболистов ДонГУУ. 

Задачи исследования:
Проанализировать литературу по данной проблеме.1. 
Подобрать методики исследования.2. 
Сформировать контрольную группу.3. 
Выявить особенности проявления лидерских ка-4. 
честв.
Объектом нашего исследования стала группа из 10 

человек. Возраст в группе варьируется от 17 до 22 лет. 
Спортивный стаж спортсменов составляет от 2 до 8 
лет. В данном составе группа тренируется на протя-
жении 6 месяцев. 5 человек из группы тренируются 
вместе на протяжении 2,5 лет. 

Мы предположили, что основные лидерские ка-
чества подтверждаются преобладанием тенденций 
независимости, общительности, принятие «борьбы». 
Для выявления этих тенденций была использована 
методика Q-сортировка. Она позволила нам изучить 

представление испытуемого о себе и исследовать дан-
ные на основе шести тенденций поведение человека 
в группе. Испытуемым была, предложена анкета из 
60 вопросов и предлагалось ознакомиться с утверж-
дениями и ответить «да», если оно соответствует его 
представлению о себе, или «нет», если оно противо-
речит его представлению.

Для подтверждения своих данных была использо-
вана социометрический тест. Эта методика позволяет 
определить положение испытуемых в системе меж-
личностных отношений той группы, к которой они 
принадлежат.

Результаты исследования.
Анализ психодиагностических данных с помощью 

методики Q-сортировка мы изучили представление 
испытуемых о себе и провели анализ 6 тенденций 
поведения. Полученные результаты были занесены в 
таблицу 1.

Мы предположили, что основные лидерские ка-
чества подтверждаются преобладанием тенденций 
независимости, общительности, принятие «борьбы». 
Суммировав балы по этим тенденциям, мы получили. 
Полученные результаты были занесены в таблицу 2.

Исходя, из этих данных можно сделать вывод, что 
Приходько А., Пастухов И., Тюпа Д. имеют большую 
склонность к проявлению лидерских качеств, чем 
остальные. Группа Квитницкий С., Черненко Р., Ша-
рангович Д., Устинов Д. также имеют достаточно вы-
сокие показатели к проявлению лидерских качеств. 

Далее мы сопоставили данные Q-сортировки с 
данными социометрии. С помощью социометрии мы 
диагностировали эмоциональные связи, т.е. взаим-
ные симпатии между членами группы и решили сле-
дующие задачи: а) измерили степень сплоченности-
разобщенности в группе; б) выявили соотносительного 
авторитета членов группы по признакам симпатии-
антипатиии (лидеры, звезды, отвергнутые). Получен-
ные результаты были занесены в таблицу 3.

На основе этих результатов нам удалось выявить 
эмоционального лидера группы – Черненко Р. Группа 
Мащенко А., Сороколат Д., Манишин А., Устинов Д. 
также занимают лидирующее положение по отноше-
нию к остальным членам группы. По второму кри-
терию, который направлен на выявление инструмен-
тального лидера видно, что в команде нет признанных 
лидеров в деловых отношениях.

Соотнесем данные Q-сортировки и социометрии. 
Мы выяснили реальную возможность проявления ли-
дерских качеств в данной группе. Черненко Р. имеет 
средние потенциальные возможности, однако явля-

Таблица 1.
Результаты исследования

№ Ф. И. О. зависимость-
независимость

Общительность-
необщительность

Принятие борьбы-
избежание борьбы

1 Мащенко А. 13-7 12-8 6-14
2 Приходько А. 10-10 11-9 12-8
3 Квитницкий С. 7-13 10-10 9-11
4 Сороколат Д. 13-7 14-6 7-13
5 Черненко Р. 7-13 11-9 8-12
6 Шарангович Д. 11-9 13-7 10-10
7 Пастухов И. 11-9 14-6 11-9
8 Манишин А. 10-10 7-13 8-12
9 Устинов Д. 10-10 11-9 11-9
10 Тюпа Д. 12-8 15-5 10-10
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ется «звездой» в команде. В команде не использован 
лидерский потенциал 3 человек. Обладая высоким 
уровнем лидерских качеств, Пастухов И., Приходько 
А., Тюпа Д. не имеют возможности их проявления в 
данной группе. Поэтому с этой группой тренер дол-
жен учитывать дифференциацию лидерских ролей.

Выводы.
В ходе нашего исследования мы изучили взаимоот-

ношения в спортивной команде баскетболистов. Было 
выявлено ряд интересных особенностей. В исследуе-
мой нами группе не используется лидерский потен-
циал 3 человек. Обладая высоким уровнем лидерских 
качеств, они не используют его в данной группе. 

В свою очередь, человек обладающий средним 
уровнем лидерских качеств, является эмоциональным 
лидером. В тоже время в группе нет признанного ли-
дера в деловых отношениях. Почему так происходит? 
Вполне вероятно, что такая ситуация в группе скла-
дывается под влиянием социально-психологических 
условий, происходящих внутри коллектива. Возмож-
но, тренеру необходимо создать такие благоприятные 
условия, что бы возникла возможность проявления 
лидерских качеств. Сталкиваясь с подобными си-
туациями в своей работе, тренер должен учитывать 
дифференциацию лидерских ролей. Зная признанного 
эмоционального лидера, тренер в своей деятельности 
может возлагать на него такие задачи как предупре-
ждение и профилактика межличностных конфликтов, 
в организации досуга, проведении общественных ме-
роприятий.

Современный уровень спортивных достижений 
настолько высок, что правомерно встает вопрос о пре-
деле человеческих возможностей, обуславливающих 
эти достижения. Поиск ответа на этот вопрос может 
идти различными путями, один из них – выяснить 
и использовать психические резервы спортсмена. 
Социально-психологические резервы предполагают 
исследование не столько личностных, скрытых воз-
можностей, сколько изучение групповых, коллектив-
ных феноменов. 

Лидерство, как один из групповых, или команд-
ных, феноменов можно анализировать в плане резерв-
ных возможностей спортивной команды.

В любой группе всегда появляется человек или 
небольшой круг людей, становящихся лидерами. В 
настоящее время в социальной психологии сформи-
ровалось ряд концепций, рассматривающих теорию 
происхождения лидерства – теория «черт лидерства», 
«ситуационная теория лидерства», «синтетическая те-
ория лидерства»; выявлены 3 основных стиля лидер-
ства – демократический, автократический и либераль-
ный; в спортивной команде лидер может выполнять 
различные функции и в связи с этим принято диффе-
ренцировать лидерские роли – роль инструментально-
го (делового) лидера и роль экспрессивного (эмоцио-
нального) лидера. 

В ходе исследования возникли вопросы: 1. Почему 
некоторые члены группы не могут проявить свой по-
тенциал лидерских качеств в данной группе? 2. Как 
должен тренер учитывать дифференциацию лидер-
ских ролей в своей деятельности? Однако использо-
ванные нами методики исследования были недоста-
точны для того, что бы ответить на возникшие в ходе 
исследования вопросы. Это дало нам новую почву для 
научно-исследовательской деятельности и будет рас-
смотрено нами в дальнейшем.
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Таблица 2.
Результаты исследования

№ Ф. И. О. Суммарный балл по тенденциям независимости, общительности, принятия борьбы
1 Мащенко А. 25
2 Приходько А. 33
3 Квитницкий С. 32
4 Сороколат Д. 28
5 Черненко Р. 32
6 Шарангович Д. 32
7 Пастухов И. 34
8 Манишин А. 25
9 Устинов Д. 32
10 Тюпа Д. 33

Таблица 3
Результаты исследования

№ Ф. И. О. Статус по первому критерию Статуспо второму критерию
1 Мащенко А. предпочитаемый предпочитаемый
2 Приходько А. принятый предпочитаемый
3 Квитницкий С. принятый предпочитаемый
4 Сороколат Д. предпочитаемый предпочитаемый
5 Черненко Р. звезда предпочитаемый
6 Шарангович Д. принятый предпочитаемый
7 Пастухов И. принятый принятый
8 Манишин А. предпочитаемый предпочитаемый 
9 Устинов Д. предпочитаемый принятый
10 Тюпа Д. предпочитаемый предпочитаемый
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Государственное тестирование – один из инструментальных 
методов оптимизации учебного процесса 

в физическом воспитании
Харлампов Г.А., Черепахин Г.А., Беликов Р.А., Мирошниченко В.В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Приводится исследование уровня 
физической  подготовленности сту-
дентов І-ІІІ курсов. Проведено тести-
рование показателей физических 
качеств у студенческой молодежи с 
использованием методики государ-
ственного тестирования. На основа-
нии анализа полученных результа-
тов, выявлены физические качества, 
имеющие отстающие показатели в 
различные годы обучения отдельно 
для девушек и юношей. Намечены 
пути улучшения показателей уровня 
физической подготовленности сту-
дентов.

Харлампов Г.А., Черепахін Г.А., Бєлі-
ков Р.А., Мірошніченко В.В. Державне 
тестування – один із інструментальних 
методів оптимізації навчального про-
цесу з фізичного виховання. Проведе-
не дослідження рівня фізичної підготов-
леності студентів І-ІІІ курсів. Проведене 
тестування показників фізичних якостей 
студентської молоді з використанням ме-
тодики державного тестування. На основі 
аналізу даних, що отримані окремо для ді-
вчат та юнаків, знайдені фізичні якості, які 
відстають за показникам у навчальні роки. 
Розроблені шляхи поліпшення показників 
рівня фізичної підготовленості студентів.

Kharlampov G. A., Cherepakhin G. A., 
Belikov R. A., Miroshnichenko V. V. 
State testing as one of instrumental 
methods of optimizing the academic 
process in physical training. Research 
of a level of physical readiness of students 
I-III of rates is reconciled. Testing param-
eters of physical qualities at students is 
conducted. The procedure of state test-
ing was used. Physical qualities are re-
vealed. Losing parameters separately 
for girls and young men are presented to 
different grade levels. Ways of improving 
of parameters of a level of physical readi-
ness of students are scheduled.

Ключевые слова:
тесты, уровень физической подго-
товленности, здоровье, физичес-
кие качества.

тести, рівень фізичної підготовленості, 
фізичні  якості.

tests, level of physical strength, health, 
physical qualities.

Введение.1

В последние годы в Украине особенно остро стало 
заметенным резкое снижение уровня государственной 
заботы о здоровье нации. Состояние сферы воспита-
ния здорового поколения постепенно утратило свои 
былые позиции. Неаргументированное регулирование 
физических нагрузок через внедрение государствен-
ных тестов в учебных заведениях, низкий уровень ме-
дицинского освидетельствования школьников, сниже-
ние качества подготовки специалистов и ряд других 
факторов приводит к печальным последствиям. Такое 
отношение к здоровью школьников и подрастающего 
поколения в целом недопустимо по следующим при-
чинам [2, 3]:
Оценка физического состояния человека в любой 1. 
стране должны существовать на основе научно-
обоснованных комплексов, норм и методов опреде-
ления показателей физического развития с учетом 
различных факторов. 
Отсутствие единой системы оценки уровня физиче-2. 
ской подготовленности граждан страны ещё более 
усугубляет информацию о здоровье населения и о 
путях выхода из кризиса в сфере воспитания здо-
рового поколения. Не случайно, за рубежом для 
объективной оценки физической подготовленности 
используются комплексные методы контроля [5], 
аналогичные государственному тестированию, дей-
ствовавшему в  нашей стране на протяжении более 
13 лет. 
Переход  высшей школы Украины на кредитно-

модульную систему обучения предполагает постоян-
ную корректировку организации учебного процесса 
по физическому воспитанию, что возможно только 
при объективном контроле за уровнем  физической 
подготовленности студентов. Для этого используется 

© Харлампов Г.А., Черепахин Г.А., Беликов Р.А., Мирошниченко 
В.В., 2009

единая система государственного тестирования насе-
ления в качестве инструментального метода в науч-
ных исследованиях.

Современное состояние уровня здоровья студен-
тов, имеющее тенденцию к его снижению, требует 
поиска новых форм и методов физического воспи-
тания в высших учебных заведения. Эти проблемы 
остаются актуальными и своевременными в контек-
сте оценки здоровья населения органами управления 
образованием. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – поиск более совершенных 

способов оценки физической подготовленности сту-
дентов и организации занятий о физическому воспи-
танию.

Для достижения цели решались следующие зада-
чи:

1. Провести сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности студентов по годам 
обучения; 

2. Выявить отстающие показатели физических ка-
честв у студентов;  

3. Наметить пути улучшения уровня показателей 
уровня физической подготовленности (УФП). 

Результаты исследований.
Исследование проводилось с использованием ме-

тодики государственного тестирования в качестве ин-
струментального метода оценки уровня физической 
подготовленности студентов 17-19 летнего возраста. 
Исследования проводились в учебных группах І-ІІІ 
курсов (основное отделение) Донецкого государствен-
ного университета управления. Учебный процесс по 
физическому воспитанию проводится на І-ІV курсах 
по 2 часа в неделю.  

Тестирование проводилось в два дня по полной 
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программе (8 тестов) в соревновательной обстановке. 
Прием нормативов осуществлялся бригадами судей, 
составленными из опытных преподавателей, под ру-
ководством главного судьи, утвержденного приказом 
ректора. Общее количество тестируемых составило 
1230 студентов, из которых 872 девушки и 358 – юно-
ши.  Распределение тестируемых по курсам представ-
лено в таблице:

Таблица
Распределение студентов по курсам

Курс Девушки Юноши Всего
І
ІІ
ІІІ

388
321
163

134
140
84

522
461
247

Анализ среднего УФП студенческой молодежи по-
казывает идентичность показателей для всех исследу-
емых курсов (рис. 1), причем по сравнению с первым 
курсом - ухудшаются. 

Эта же тенденция прослеживается среди девушек 
(рис. 2) и юношей (рис. 3). Однако у девушек УФП 
низких показателей (60% и более) существенно отли-
чается от юношей (30-40%). Следует отметить у юно-

шей высокий процент среднего уровня физической 
подготовленности и достаточно высокий показатель 
УФП – выше среднего. В этом плане интересны ре-
зультаты тестирования группы студентов (24 чело-
века) I – IV курсов, занимающихся в секции дзюдо 3 
раза в неделю. Уровень физической подготовленно-
сти этих студентов составил: 50% - высокий; 37,5% 
– выше среднего; 12,5% - средний.

Исследование составляющих УФП  по физиче-
ским качествам силы (сила рук), силы ног (прыжок в 
длину с места), силы мышц пресса (пресс), быстроты, 
ловкости, гибкости и выносливости, проводилось с 
целью выявления слабых и сильных сторон физиче-
ских качеств у студентов разного возраста. 

Пятибалльная шкала оценок, совпадающая с оцен-
ками государственного тестирования, переведена в 
шкалу: отличный, хороший, средний, низкий и плохой 
результаты. 

Сравнительный анализ силы рук у девушек по диа-
грамме на рисунке 4, показывает неизменность резуль-
татов от возраста участниц, причем более 50% из них 
имеют низкий или плохой показатель. В то же время 

Рис. 3. Уровень физической подготовленности студентов (юноши).

Рис. 1. Средний уровень физической подготовленности студентов.

Рис. 2. Уровень физической подготовленности студентов (девушки).
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это физическое качество у юношей имеют ярко выра-
женных отличный показатель, причем на третьем кур-

се он превышает значения молодых коллег (рис. 5).
Слабые показатели у девушек такого жизненно 
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Рис. 4. Сравнительный анализ силы рук у девушек.
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Рис. 5. Сравнительный анализ силы рук у юношей.
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Рис. 6. Сравнительный анализ силы пресса  у девушек. Рис. 7. Сравнительный анализ силы пресса  у юношей.
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Рис. 8. Сравнительный анализ силы  ног  у девушек Рис.9. Сравнительный анализ силы  ног  у юношей.
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важного физического качества как сила мышц брюш-
ного пресса (пресс) представлены на диаграмме (рис. 
6) Прослеживается существенное отставание этого 
показателя у девушек ІІ курса и идентичность его 
между студентками первого и третьего курсов. Кроме 
того, более 80% всех студенток имеют средний и ниже 

уровень этого физического качества. Для юношей по-
казатели смещены в сторону хорошей и средней под-
готовленности, причем для третьего курса студентов 
этот уровень составляет более 80% их общего числа 
(рис. 7).

Очень низкие показатели у девушек в силе мышц 
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Рис. 10. Сравнительный анализ быстроты  у девушек Рис.11. Сравнительный анализ быстроты  у юношей
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Рис. 12. Сравнительный анализ ловкости  у девушек Рис. 13. Сравнительный анализ ловкости у юношей
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Рис. 14. Сравнительный анализ гибкости  у девушек Рис. 15. Сравнительный анализ гибкости  у юношей
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ног (рис. 8) и, как следствие, в физическом качестве 
– быстроте (рис. 10), однако следует отметить, что 
у студенток третьего курса показатели этих качеств 
выглядят предпочтительнее. Что касается юношей, 
то их показатели силы мышц ног сдвинуты в сторо-
ну средних и выше значений (рис. 9). Не случайно, 
большинство значений показателей качества быстро-
ты находятся у них в диапазоне хороших и отличных 
результатов (рис. 11). Несколько неожиданный пик 
низких результатов (27,9%) этого качества у студен-
тов третьего курса.

Физическое качество ловкости и у девушек 
(Рис.12), и у юношей (Рис.13) имеют схожее распре-
деление показателей в диапазоне, близком к среднему. 
Следует отметить, что у юношей большинство значе-
ний захватывает область хороших, средних и низких 
показателей, а у девушек – средние, низкие и плохие. 
Особо следует отметить низкие значения у студенток 
II курса, а у юношей –  студентов III курса.

Самым стабильным и неизменным показате-
лем у девушек является такое качество как гибкость 
(Рис.14). Однако, у юношей оно имеет распределение 
результатов в основном на отличном или плохом уров-
нях и особенно характерно низкими показателями для 
студентов III курса (Рис.15).

Жизненно важное физическое качество – вынос-
ливость в студенческой среде представлено очень 
низкими результатами как у девушек (Рис.16), так и 
у юношей (Рис.17). Это показывает, что современная 
студенческая среда ведет малоподвижный образ жиз-
ни   в основной своей массе. 

Предложенные исследования позволяют каче-
ственно оценить физическое состояние студентов 
вуза с 2-х часовой нагрузкой в неделю по физическо-
му воспитанию.

Выводы: 
Применение методики государственного тестиро-1. 
вания [1] позволяет научно обосновать вносимые 
изменения в учебную программу по физическому 
воспитанию, а также оптимизировать учебный про-
цесса в вузе. 
Общий уровень физической подготовленности сту-2. 
дентов не растет за период обучения в вузе, ввиду 
одноразовых занятий в неделю. Однако наблюда-

ются отличные показатели роста при трехразовых 
занятиях в секциях. При этом реализация умствен-
ного потенциала таких студентов по окончании вуза 
существенно выше [4].
Наблюдается существенное различие между от-3. 
стающими физическими качествами юношей и де-
вушек. Поэтому учебный процесс должен строиться 
отдельно с юношами и отдельно с девушками с уче-
том коррекции выявленных отстающих физических 
качеств.
На низком уровне находятся силовые возможности 4. 
девушек, что автоматически сказывается на значе-
ниях их физических качеств, таких как быстрота и 
выносливость.
Из силовых показателей у юношей наиболее слабо 5. 
представлены результаты тестирования пресса.
Характерной особенностью основной части студен-6. 
тов являются очень низкие значения показателей 
выносливости.
Для улучшения УФП у студентов необходимо при-7. 
общить их к самостоятельным занятиям дома, на 
прилегающих спортивных площадках, скверах, на 
природе по индивидуальным программам, приклад-
ным видам двигательной активности, спортивным 
играм с объемом недельной нагрузки 8 – 10 часов.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести со студентами, имеющими 4-х часовую недель-
ную нагрузку по физическому воспитанию.
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Основні проблемі інтеграції та гармонізації духовної і фізичної 
культурі студентів вищих навчальних закладів

Хіжняк В.В. Чернявська Т. О. Смирнова А. Г. Альошин Є. В
Донецкий  национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Анотації:
Ціль статті - аналіз проблем гар-
монізації та інтеграції духовної 
і фізичної культури студентів в 
освітній діяльності. Викладено 
теоретичне обґрунтування та 
эксперементальна перевірка 
змісту духовних і моральних 
цінностей. Розглянуто форми і 
методи їхнього виховання у сту-
дентів. Представлено методики 
фізичного виховання студентів 
з урахуванням індивідуального 
і творчого підходу. Успішність 
діяльності визначається за до-
помогою моніторингу за інди-
катором спрямованості вищої 
освіти.

Хижняк В.В., Чернявская Т.А.,Смирнова 
А.Г., Алешин Е.В. Основные проблемы 
интеграции и гармонизации духовной и 
физической культуры студентов высших 
учебных заведений. Цель статьи - анализ 
проблем гармонизации и интеграции ду-
ховной и физической культуры студентов в 
образовательной деятельности. Изложено 
теоретическое обоснование и эксперимен-
тальная проверка содержания духовных и 
моральных ценностей. Рассмотрены формы 
и методы их воспитания у студентов. Пред-
ставлены методики физического воспита-
ния студентов с учетом индивидуального и 
творческого подхода. Успешность деятель-
ности определяется с помощью мониторин-
га по индикатору направленности высшего 
образования.

Hignyak V.V., Chernavskaya T.A., Smirno-
va A.G., Aleshin E.V. Major problems of 
integration and harmonization of spiritu-
al and physical culture students of high-
er education institutions. The purpose 
of the article - the analysis of problems of 
harmonization and integration spiritual and 
physical training of students in educational 
activity. The theoretical justifi cation and 
experimental check of the contents spiri-
tual and moral values is worded. Forms and 
methods of their education at students are 
construed. Procedures of physical training 
of students with allowance for the individual 
and creative approach are presented. Suc-
cess of activity is defi ned with the help of 
monitoring on the indicator of a directed-
ness of higher education.

Ключові слова:
оздоровлення, інтеграція, по-
тенціал, спорт, вуз, студент. 

оздоровление, интеграция, потенциал, 
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recovery, integration, potential, sport, higher 
education institutions, student.

Вступ.1

Фізичне виховання як освітня галузь на сучасно-
му етапі розвивається швидкими темпами і постійно 
поповнюється даними методологічних, медичних, со-
ціальних і психолого-педагогічних досліджень. Спе-
ціалісти теорії та методики фізичного виховання уза-
гальнюють і творчо синтезують наукову інформацію, 
яку отримують суміжні науки. 

У наш час стає необхідним подальше удоскона-
лення системи фізичного виховання, підвищення її 
результативності у справі всебічного розвитку кожно-
го громадянина України на засадах особистісно зорі-
єнтованої педагогічної парадигми.

Проблема формування у сучасної молоді стійкої 
мотивації до цінностей освіти й здорового способу 
життя залишається актуальною і в наш час. Не зва-
жаючи на деяке покращення загальної суспільно-
економічної ситуації в Україні, в тому числі й пози-
тивні зрушення в розвитку галузі фізичної культури 
і спорту, слід наголоситина необхідності подальшого 
формування у свідомості сучачного суспільства розу-
міння значущості фізичної культури як достатньо ді-
євого засобу оздоровлення та соціалізації молоді [1].

 Сформовані у вітчизняній вищій школі теорія і 
практика фізичного виховання переважно орієнтова-
ні на формування лише основних фізичних якостей у 
студентів (сили, швидкості, витривалості, спритності 
й т.д.). Дослідження багатьох авторів, проведені за 
останні п’ять років, показують, що існуюча система 
фізкультурно-спортивної роботи у вузах не вирішує 
основних покладених на неї завдань. Вона не забез-
печує належного рівня здоров’я і фізичного розви-
тку студентів, не розглядає інтеграцію духовного й 
фізичного потенціалу майбутніх фахівців, не формує 
в студентів потреби в здоровому способі життя, заці-
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кавленості у фізкультурно-спортивній діяльності, не 
дозволяє повною мірою реалізувати її величезний гу-
маністичний потенціал. Випускники вузів часом не є 
носіями духовно-фізичних цінностей, засвоєння яких 
можливо в освітній діяльності [2].

 Тому стаття і присвячена основним проблемам 
гармонізації та інтеграції духовної та фізичної куль-
тури у вищих навчальних закладах, і розглядається 
необхідність новітніх розробок у методиці фізичного 
виховання, тому що діючий традиційний підхід не за-
вжди можна застосовувати до сучасної молоді.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є обґрунтування необхідності 

інтеграції духовної й фізичної культури як фактора 
впливу на розвиток цілісної особистості. 

Результати дослідження
Погіршення стану здоров’я і зниження рівня фізич-

ної підготовленості студентів показують неспромож-
ність існуючого традиційного підходу до викладання 
фізичної культури у вузі. Сучасна система вищої про-
фесійної освіти, детермінована завданнями навчання 
на шкоду комплексному здоров’ю, не забезпечує їхнє 
використання для індивідуально-професійного розви-
тку студентів. 

Аналіз світових соціокультурних і освітніх тен-
денцій свідчить про те, що в останні роки об’єктом 
пильної уваги суспільства і предметом міждисци-
плінарних досліджень у багатьох високорозвинених 
країнах стають різні аспекти поводження людини від-
носно свого здоров’я. Апробуються різні моделі на-
вчання здоровому способу життя (медична, освітня, 
радикально-політична та ін.) як факторові конкурен-
тоздатності особистості на ринку праці і умові твор-
чої самореалізації і щастя людини [2].

У той же час однією з вирішальних умов, що за-
безпечують ефективність і результативність профе-
сійної діяльності, є наявність продуктивної загальної 
працездатності, що базується на міцному духовному і 
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фізичному здоров’ї людини. 
На основі аналізу філософських, психолого-

педагогічних досліджень поняття “духовно-моральні 
цінності” схарактеризовано як внутрішні, світоглядні 
переконання, що формують життєву позицію та пове-
дінку особистості, входять до її психологічної струк-
тури у формі особистісних поглядів та принципів, 
котрі виступають об’єднувальною ланкою між куль-
турою суспільства і внутрішнім світом особистості. 
Саме завдяки духовно-моральним цінностям форму-
ється прагнення людини до самовираження і само-
вдосконалення.

Разом із тим, як показує вітчизняна освітня прак-
тика, мова повинна йти про організацію інтегровано-
го навчання та виховання молоді, що нормально роз-
вивається, у рамках освітньої установи, у спільному 
проведенні дозвілля і різних заходів, тобто передба-
чається не тільки освітня, а й соціальна інтеграція за 
умов створення інтегрованого виховного середовища 
за принципами співжиття, співтворчості.

Сучасна система навчання спрямована на різно-
сторонню – професійну та особисту високоякісну 
підготовку майбутнього фахівця. Одним із завдань 
вищого навчального закладу повинно бути розкриття 
таланту особистості до навчання, суспільного життя, 
творчості та максимальної реалізації себе ще в молоді 
роки, підготовлюючи таким чином студента до його 
майбутньої професійної діяльності.

Основою цього складного процесу має бути фор-
мування фізичної та духовної культури. Фізична куль-
тура у вищих навчальних закладах регулюється як 
важлива складова формування культури особистості 
майбутнього фахівця [4].

Фізичне фиховання у вузах можна розглядати, як 
педагогічний процесс, спрямований на формування 
духовної культури. У сучасному світі фізичне вихо-
вання може бути застосовано для вирішення важли-
вих, соціально-культурних гуманістичних завдань. 
Воно досить ефективно використовується для фізич-
ного удосконалення, з метою пізнання можливостей 
людини, зосереджує увагу на професіональний та ес-
тетичній культури.

Проблема формування духовної і фізичної куль-
тури студентів вузів у підготовці до професій-
ної діяльності істотно актуалізується у зв’язку із 
психолого-педагогічними факторами, основними ха-
рактеристиками яких виступають висока психічна і фі-
зична напруженість процесу виконання професійних 
обов’язків, затребуваність високого здоров’ятворчого 
професіоналізму. 

Пошук у цьому напрямку приводить до необхідно-
го дослідження інтегративного потенціалу духовної і 
фізичної культури студентів шляхом виділення гума-
нітарної складової із суспільно-соціального знання, 
що розкриває духовну сутність професійної діяльнос-
ті, світ його суб’єктивності [2]. 

Необхідною умовою гармонічного формування 
духовної і фізичної культури, які визначають цілі, 
зміст і досягання здорового способу життя студента, 
може бути освітнє середовище вузу. Це спричиняє до-
слідження інтеграції духовного і фізичного потенціа-

лу у формуванні культури здоров’я. При цьому в пер-
шу чергу необхідно змінити самосвідомість тих, яких 
навчають, привести у відповідність зміст і структуру 
підготовки студентів до сучасної професійної діяль-
ності з акцентом на забезпеченні духовно-моральної 
складової нашого суспільства. Сучасне суспільство 
вимагає відродження традиційних духовних ціннос-
тей та ідей здорового способу життя, серед яких осно-
вною була і залишається ідея формування духовної і 
фізичної культури студентів в освітній і професійній 
діяльності. 

Необхідний пошук нових технологій формування 
духовного і фізичного потенціалу студентів, що відпо-
відає сучасної соціокультурній ситуації та надають їм 
більш широкі можливості, для реалізації особистісно-
го потенціалу і вибору своєї професіонально-духовної 
позиції. У сучасній психолого-педагогічній літерату-
рі, незважаючи на значну кількість робіт в області 
духовного і фізичного виховання, цілісний процес 
формування духовної і фізичної культури студентів у 
підготовці до майбутньої професійної і соціальної ді-
яльності спеціально не досліджувався. 

Таким чином, можна констатувати, що в цей час 
має місце реальне протиріччя між потребою у фа-
хівцях, що володіють духовною і фізичною культу-
рою, що усвідомлює значення оздоровчих цінностей 
в умовах зміни соціального середовища, деформації 
духовної свідомості і самосвідомості молодих людей, 
і устояною логікою їхньої підготовки у вузі, не орієн-
тованої на рішення цих завдань [1].

Сьогодні є гостра необхідність у модернізації всі-
єї системи фізичного виховання через відродження 
духовно-фізичного потенціалу молоді. Крім гносео-
логічного аналізу проблеми необхідно розкрити ціліс-
ний процес і психологічні «механізми» формування 
на інтегративній основі духовної і фізичної культури 
студентів з урахуванням того, щовідбувається зни-
ження духовності в суспільстві [4].

Як показує практика, інтеграція духовної і фізичної 
культури студентів припускає включення в навчальну 
дисципліну «Фізична культура» елементів духовної 
культури; збагачення сукупної структури навчальної 
діяльності духовними і фізичними компонентами, що 
дозволяє реалізовувати гностичну, організаторську, 
комунікативну, виховну і інші функції. 

Відповідно до особливостей майбутньої профе-
сійної діяльності студентів, що навчаються, рівнем і 
характером розв’язуваних ними професійних завдань, 
визначені шляхи формування духовної і фізичної куль-
тури студентів через наступні компоненти: мотивацій-
ний, когнітивний, субьективноціннісний, діяльнісний. 
У кожному компоненті у свою чергу можна виділити 
такі основні етапи: аналіз реальної духовно-фізичної 
ситуації, прогнозування, цілеполагання, програмуван-
ня, проектування, прийняття приватних рішень, орга-
нізація виконання, стимулювання виконання ухвале-
ного рішення, контроль виконання. 

При цьому найбільш важливими є наступні показ-
ники: 

1. Розуміння соціокультурного значення спор-
тивної діяльності, значення гуманістичних ідеалів і 
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цінностей, пов’язаних з нормами здорового способу 
життя, моральної, естетичної, фізичної культури, які 
можуть бути реалізовані в спорті та за допомогою 
спорту; 

2. Декларативна (проголошувана) і реальна (по-
ведінкова) орієнтації на ці ідеали і цінності (інтерес 
до них, прагнення їх реалізувати, адекватні емоційні 
реакції й т.п.). [5]

Пошук шляхів удосконалювання фізичного ви-
ховання студентів до сучасної професійної діяль-
ності через систему комплексних завдань і ситуацій 
духовно-фізичного характеру дозволив нам виділити 
в якості одного з підходів до рішення даної пробле-
ми моделювання. У розробленій моделі як головною 
метою є розвиток індивідуальності студента як про-
цес самотворення на основі внутрішньої активності 
через створення умов волі, емоційного благополуччя, 
позитивної мотивації, творчості. Основний акцент у 
особисто орієнтованої моделі фізичного виховання 
майбутніх фахівців робиться на становленні цілісної 
людини, гармонізації її духовнотілесного потенціалу, 
на розвитку індивідуальності, самобутності і само-
стійності людини що навчається. 

Формування духовної і фізичної культури студен-
тів у підготовці до професійної діяльності повинне 
включати три основних етапи: довузівську підготов-
ку, навчальну та етап професійної діяльності. В основі 
формування лежать педагогічні умови, що враховують 
зміст і особливості духовного і фізичного становлення 
молодих людей, індивідуальні особливості студентів, 
їхні типові утруднення і помилки [2].

У загальній структурі фізична культура займає 
особливе місце. Вона не тільки організує і управляє 
діяльністю на зразок культури службової, культури 
побуту тощо, але і являє собою спеціальну діяльність. 
Це накладає особливу печатку на її гуманістичну 
функцію. Вона «гуманізує» не діяльність людини, а її 
саму. Тому розробці методів виховання фізичної куль-
тури треба приділяти велику увагу, задля виховання 
здорової нації як фізично так і духовно.

Висновки
Величезний потенціал у формуванні духовної і 

фізичної культури студентів має навчально-виховний 
процес вузу. При цьому ефективне керування проце-
сом інтеграції духовної і фізичної культури студентів 
вузів здійснюється на основі науково обґрунтованого 
планування, організації й контролю за їхньою діяль-
ністю. В основі керування лежить покроковий зворот-
ний зв’язок відповідно до етапів і логіки даного про-
цесу. При цьому результативність управління зростає, 
коли контроль викладача сполучається із самоконтро-
лем, самоврядуванням студентів [4].

Тому, на наш погляд, ланцюжок розробки методич-
ної системи формування духовної і фізичної культури 
майбутніх випускників має включати наступні етапи:

розробку цілей і завдань курсу;• 
 визначення методичних основ відбору змісту про-• 
цесу формування духовної і фізичної культури сту-
дентів під час навчання;
 розробку, вибір методів організації формування ду-• 
ховної і фізичної культури, що забезпечують процес 
формування і задоволення пізнавальних потреб осо-
би що навчається; 
розробку змісту і методики проведення практич-• 
них занять із позиції розвитку пошуково-творчої 
діяльності, формування пізнавальної активності і 
ключових професійних компетенцій у майбутнього 
фахівця; 
розробку нового учбово-методичного комплексу. • 
Етап професійної роботи, а точніше включення 

студентів у різні види соціальної і професійної діяль-
ності, припускає вирішення студентами різноманітних 
професійних завдань і ситуацій з використанням ду-
ховно фізичного інструментарію, збагачення досвіду 
спортивно-фізкультурної діяльності, розвитку само-
стійності і ініціативності. Успішність такої діяльності 
виявляється за допомогою моніторингу за індикато-
ром спрямованості вищої освіти на інтеграцію духо-
вної і фізичної культури у вузі, а також забезпечен-
ня зворотного зв’язку всіх трьох етапів формування 
духовно-фізичного потенціалу і внесення корективів 
у комплекс заходів щодо забезпечення ефективності 
даного процесу. 

Таким чином, в умовах сучасності, необхідно роз-
робляти методичну систему фізичного виховання з 
врахуванням усіх вищезазначених концепцій та про-
блем, які б базувалися на особистому та творчому під-
ході до виховання студентів, як фізичного так і духо-
вного.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямах визначення інших проблем гармонізації та ін-
теграціїдуховної і фізичної культури студентів та роз-
робок новітніх методів фізичного виховання у ВНЗ.
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Аннотации:
Рассмотрены вопросы формиро-
вания здорового образа жизни, 
изучая вопросы гигиены в жизни 
студенческой молодежи. В детских 
садах и семье работа по вопросам 
общественной и личной гигиены 
проводится на остаточном уровне. 
В литературе недостаточно осве-
щается отношение студенческой 
молодежи к этому вопросу. Прове-
дены исследования образа жизни 
современных студентов. Изучено 
его влияние на состояние здоро-
вья. Отмечена необходимость ори-
ентации современных методик в 
направлениях формирования здо-
рового образа жизни.

Цимбал В.П. Вивчення питання фор-
мування здорового способу життя 
майбутніх фахівців машинобудуван-
ня у час навчання у ВНЗ. Розглянуто 
питання формування здорового способу 
життя, вивчаючи питання гігієни в житті 
студентської молоді. У дитячих садах і 
родині робота з питань суспільної і осо-
бистої гігієни проводиться на залиш-
ковому рівні. У літературі недостатньо 
висвітлюється відношення студентської 
молоді до цього питання. Проведено 
дослідження способу життя сучасних 
студентів. Вивчено його вплив на стан 
здоров'я. Відзначено необхідність орі-
єнтації сучасних методик у напрямках 
формування здорового способу життя.

Tsymbal V.P. Study of a question of mold-
ing of the healthy means of the life of the 
future specialists of machine building in 
the period of instruction in Institute of 
Higher Education. Questions of formation 
of a healthy way of life are construed, study-
ing questions of hygiene in life of student’s 
youth. In kindergartens and family operation 
on questions public and a personal cleanli-
ness will be carried out at a residual level. In 
the literature the relation of student’s youth to 
this question is insuffi ciently illuminated. Re-
searches of a way of life of the modern stu-
dents are conducted. Its effect on a state of 
health is investigated. Necessity of orienta-
tion of the modern procedures for directions 
of formation of a healthy way of life is noted.

Ключевые слова:
гигиена, личный, общественный, 
здоровый, жизнь, специалист, 
профилактика инфекционный, за-
болевания.

гігієна, особисте, суспільне, здоровий, 
життя, фахівець, профілактика інфек-
ційний, захворювання.

hygiene, personal, public, healthy, life, expert, 
prevention infectious, diseases.

Введение.1

Здоровье - основная ценность человечества, что 
доказывает приобретенный опыт, полученный в на-
следство настоящим поколением. Хорошее здоровье, 
высокая сопротивляемость к воздействию неблаго-
приятных факторов окружающей среды – это главное 
условие активного долголетия, успешной и продуктив-
ной учебы, профессиональной деятельности, личного 
и семейного счастья. Только физически и психически 
здоровый человек может наиболее эффективно реали-
зовать заложенные в него природой потенциальные 
возможности, без каких-либо ограничений чувство-
вать себя активным и полноценным человеком.

Современный период истории человечества от-
мечен очень серьезными и трудноразрешимыми про-
блемами в сфере экономики, политики, социальной 
сфере, что отрицательно влияет на состояние здоро-
вья всего населения. Согласно данным советских и 
зарубежных ученых, здоровье населения более чем на 
50 % обусловлено образом жизни людей, на 17–20 % 
– социальными и природными условиями, в такой же 
мере – наследственностью. На долю системы здраво-
охранения, его служб и учреждений приходится около 
10 % [1]. И этот процент ничтожно мал. 

Сейчас все более очевидной становится зависимость 
здоровья не только от лечебно-профилактических ме-
роприятий, проводимых учреждениями здравоохране-
ния, но, прежде всего от самого человека, от его осо-
знанного отношения к формированию и сохранению 
своего здоровья. Прежде всего, действует ситуация: 
«Помоги себе сам». И не случайно растет интерес лю-
дей к вопросам, связанным с укреплением здоровья. 
Но наряду с этим еще имеет место и безответственное 
отношение к своему здоровью: несоблюдение элемен-
тарных гигиенических требований здорового образа 
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жизни, неуместное самолечение, злоупотребление ал-
коголем, табакокурение (в большинстве женский пол) 
[2]. В течение последнего десятилетия повышенный 
интерес, как социологов, так и медиков вызывают 
проблемы, связанные с взаимовлиянием образа жиз-
ни людей и их здоровья. Были проведены различные 
исследования в области: 

1) использование свободного времени населени-
ем; 

2) оценка молодежью различных видов спортив-
ной деятельности; 

3) частота употребления алкоголя в молодежной 
среде; 

4) смертность населения от причин, непосред-
ственно связанных с алкоголизмом и др. [3].

Вместе с тем недостаточно изученными остаются 
проблемы формирования отношения к здоровью со-
временных студентов с учетом ориентации современ-
ных методик в тех направлениях, в которых сегодня 
нуждаются будущие специалисты.

Работа выполнена по плану НИР Донбасской госу-
дарственной машиностроительной академии.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – анализ различных аспектов 

формирования здорового образа жизни студентов ма-
шиностроительных специальностей, а также анализ 
литературных источников, посвященных обществен-
ной и личной гигиене студенческой молодежи. 

Организация исследования. Осуществлялся анкет-
ный опрос респондентов с помощью специально разра-
ботанной анкеты, с учетом общепринятых принципов 
анкетирования. В анкете – 10 вопросов, направленных 
на получение качественной информации о выяснении 
уровня знаний респондентов по теме «Общественная 
и личная гигиена». Поставленные задачи решались с 
помощью педагогических и математических методов 
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исследования. 90 респондентов приняли участие в ан-
кетировании: 40 студенток и 40 студентов основного 
отделения и 10 студентов специальной медицинской 
группы. С целью проведения сравнительного анали-
за, анкеты были распределены равномерно по курсам 
и факультетам ДГМА: 4 курса, 5 факультетов. После 
анкетирования ответы респондентов были сведены в 
таблицу 1. По таблице приведен статистический ана-
лиз результатов анкетирования.

Результаты исследований. 
В исследовании был проведен анализ учебно-

методических и научных источников по вопросам 
изучения оптимизации здорового образа жизни сту-
дентов, от которого в основном зависит их дееспо-
собность, а также вопросы общественной и личной 
гигиены. 

В рассмотренных вопросах по основам гигие-
ны и экологии человека основное внимание уделено 
эколого-гигиеническим проблемам среды обитания 
— влиянию качества атмосферного воздуха, воды, 
почвы и других факторов на здоровье населения. 
Рассмотрены основы урбоэкологии и гигиенические 
требования к лечебно-профилактическим и образова-
тельным учреждениям. Обсуждается влияние произ-
водственных факторов и гигиены труда на здоровье 
работающих. Даны основные положения гигиены де-
тей и подростков [4, 7, 8, 11].

Указывается, что государство заботится о здоровье 
граждан, о создании наилучших условий для их жиз-
ни, труда, быта. Подчеркивается, что бережное отно-
шение к своему здоровью и здоровью других членов 
общества является обязанностью каждого гражданина 
нашей страны. И это совершенно справедливо. Дело 
в том, что создаваемые государством благоприятные 
условия для жизни людей сами по себе еще не могут 
обеспечить высокого уровня их здоровья. Важно то, 
как сами граждане относятся к своему здоровью, об-
ладают ли они санитарной культурой, необходимыми 
гигиеническими навыками. Особенно близки гигиене 
две другие науки о человеке - анатомия и физиология. 
При этом сведения, добываемые различными други-
ми науками, гигиенисты оценивают в свете знаний о 
человеке, получаемых анатомией и физиологией [10, 
12, 14].

Ряд авторов рассматривают вопросы гигиены 
питания. Так, У аккредитованных участников Рос-
сийской программы «Здоровое питание - здоровье 
нации», концепции «Здоровье через Гигиену» суще-
ствует возможность доносить до людей действитель-
но объективную информацию об истинных причинах 
современной заболеваемости и основах гигиены. Кро-
ме того, имеется возможность информирования насе-
ления о том, какие этапы гигиены внутренней среды 
организма необходимо обеспечить.

Вместе с тем, следует отметить, что к необосно-
ванной рекламе различных подходов к укреплению 
здоровья следует относиться осторожно. Для опреде-
ления качества веществ, укрепляющих здоровье чело-
века, существует соответствующая уполномоченная, 
независимая и компетентная организация, ответствен-
ная за разработку методических рекомендаций в обла-

сти гигиены, оздоровительного питания [13].
С целью более глубокого изучения гигиены, полу-

чения навыков практического применения ее меропри-
ятий, в рамках деятельности Российской программы 
«Здоровое питание - здоровье нации» федеральными 
Центрами оздоровительного питания организовыва-
ется обучение на государственных курсах краткосроч-
ного повышения квалификации «Функциональные 
основы питания», программа которых соответствует 
стандартам Российской программы «Здоровое пита-
ние -здоровье нации» и концепции «Здоровье через 
Гигиену» [12]. 

Данный фактор особенно важен на фоне совре-
менной рекламы производителей, распространителей 
«продуктов для здоровья» и большого количества не-
лицензированных обучающих курсов, школ, иногда 
имеющих мало общего с объективной информацией 
и препятствующих формированию у населения на-
выков гигиены. Заслуживает внимания опыт работы 
федеральных Центров оздоровительного питания, 
основными задачами которых являются сбор объек-
тивной информации о состоянии питания населения 
и реализация образовательных программ.

В публикациях по проблемам гигиены и основам 
экологии отражены основные разделы гигиены - ги-
гиена окружающей среды, гигиена питания, гигиена 
лечебно-профилактических учреждений, радиацион-
ная гигиена, гигиена труда, гигиена детей и подрост-
ков, гигиена экстремальных ситуаций и катастроф, а 
также связанные с этими разделами гигиены вопросы 
экологии человека. В материалы включены действую-
щие на сегодняшний день официальные нормативные 
документы (ГОСТы, СанПиНы, инструкции и др.), в 
том числе введенные в действие в последние годы [9, 
15].

Собственно сами результаты анкетирования пред-
ставлены в таблице 1. Данные таблицы позволили 
скорректировать учебный процесс по физическому 
воспитанию студентов всех курсов, а также ввести 
необходимые изменения в теоретический раздел про-
граммы. При этом были учтены публикации, изложен-
ные в соответствующих публикациях [5, 6].

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
60% студенток и студентов всех курсов имеют хоро-
шее здоровье. 34 % студентов оценивают состояние 
здоровья как «удовлетворительное» (наибольшее – на 
3-ем курсе). Режим дня соблюдают 25% студентов. 
Рациональное чередование труда и отдыха только у 17 
%, нормальный сон у 29 % студентов. Режим питания 
только у 24 % студентов.

Выводы. 
По результатам проведенного анализа литератур-

ных источников отечественных и зарубежных можно 
сделать вывод: работа по вопросам общественной и 
личной гигиены проводится на остаточном уровне 
в детских садах, в семье. Не освещено, в частности, 
отношение студенческой молодежи к этому вопросу. 
Проведенные исследования образа жизни современ-
ных студентов и влияние его на состояние здоровья 
в дальнейшем позволят сориентировать современные 
методики в тех направлениях, в которых сегодня нуж-
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даются будущие специалисты.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем форми-
рования здорового образа жизни будущих специали-
стов машиностроения в период обучения в вузе.
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Таблица 1
Результаты анкетирования студентов по теме «Общественная и личная гигиена»

№
п/п

Вопрос /
Вариант ответа

Основное отделение Специальное медицин-
ское отделение Всего %

Студенты Студентки Студенты Студенты

1

Как Вы считаете, выполнение правил общественной гигиены направлено на поддержание здоровья 
населения?
Да 37 40 4 5 86 95,5
Не знаю 3 1 4 4,5
Нет 

2
Соблюдаете ли Вы нормы общественной гигиены? 
Да 37 38 4 4 83 92
Не в полной мере 3 2 1 1 7 8
Нет 

3

Какие из предложенных требований личной гигиены Вы соблюдаете в полном объеме?
Режим дня 21 1 1 23 25,5
Рациональное чередова-
ние труда и отдыха 9 6 1 16 17,7
Нормальный сон 19 5 2 26 29
Режим питания 11 8 4 22 24
Уход за кожей и телом 13 22 2 3 40 44
Требования к одежде и 
обуви 9 23 3 4 39 43
Все 16 7 23 25,5

4 Знаете ли Вы о санитарно-гигиенических нормах при занятиях физической культурой и спортом?
Да 25 31 3 3 62 68,8
Затрудняюсь ответить 14 9 2 2 27 30
нет 1 1 1,2

5
Соответствует ли Ваша спортивная одежда погодным условиям, если занимаетесь на улице?
Да 35 25 3 5 68 75,5
Не всегда 4 15 2 21 23,3
Нет 1 1 1,2

6
Соответствует ли Ваша спортивная одежда и обувь виду занятий спортивными упражнениями? 
Да 28 31 3 5 67 74,4
Не всегда 9 6 2 17 18,8
Нет 3 3 6 6,8

7
Используете ли Вы водные процедуры после занятий физическими упражнениями?
Да 7 14 2 23 25,6
По возможности 29 20 2 5 56 62,2
Нет 4 6 1 11 12,2

8
Соблюдаете ли Вы меры профилактики инфекционных заболеваний?
Да 11 4 4 20 22,2
Стараюсь 28 33 1 5 66 43,4
Нет 1 3 4 4,4

9
Соблюдаете ли Вы здоровый образ жизни?
Соблюдаю 15 13 1 1 30 33,3
Частично 22 26 3 4 55 61,1
Не соблюдаю 3 1 1 5 5,5

10
Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
Хорошее 23 25 3 3 54 60
Удовлетворительное 12 15 2 2 31 34,4
Плохое 5 5 5,6
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Особливості підготовки майбутніх фахівців реабілітологів з 
предмету «Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології» 

згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання
Чурилов А. В.**, Мітюков В. О.*, Князева Н. В.**, Писаренко П. М.***, 

Кириллов О. М.*, Ярош А. М.*, Юрьєва С. Ю.*
*Горлівський регіональний інститут університету «Україна», кафедра фізичної реабілітації;

**Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, кафедра акушерства і гінекології;
***Санаторій «Святі гори» м. Святогірськ

Анотації:
Дана позитивна оцінка ви-
вчення студентами фізичної, 
фізіотерапевтичної і психо-
логічної підготовки вагітних 
жінок до пологів з допомогою 
втручання тестових ситуацій-
них акушерсько-гінекологічних 
завдань. Виявлено позитивні 
аспекти та недоліки і труднощі 
запровадження нової системи 
освіти. Розроблені шляхи усу-
нення недоліків з втручанням 
сучасних комп’ютерних і інно-
ваційних технологій. Запропо-
новано шляхи подальшого по-
шуку до покращення вивчення 
предмету та розробки сучасних 
нових технологій і інновацій. 

Чурилов А. В., Митюков В. А., Князева 
Н. В., Писаренко П.Н., Кириллов А. Н., 
Ярош А. Н., Юрьева С.Ю. Особенности 
подготовки будущих специалистов реа-
билитологов при изучении предмета 
«Акушерство и гинекология», согласно 
требованиям модульно-рейтинговой 
системы обучения. Дана положительная 
оценка изучения студентами физической, 
физиотерапевтической и психологической 
подготовки беременных женщин к родам с 
помощью вмешательства тестовых ситуа-
ционных акушерско-гинекологических за-
дач. Выявлены положительные аспекты и 
недостатки и трудности внедрения новой 
системы образования. Разработанные пути 
устранения недостатков с применением со-
временных компьютерных и инновационных 
технологий. Предложены пути дальнейшего 
поиска к улучшению изучения предмета и 
разработки новых технологий и инноваций.

Churilov А. V., Mitjukov V. А., Knyazeva N. 
V., Pisarenko Р. N., Kirillov А. N., Jarosh 
А. N., Jureva S.Ju. Features of prepara-
tion of the future experts-rehabilitators 
at subject studying «Obstetrics and gy-
necology», according to requirements of 
modular-rating system of training. The 
positive estimation of study by students of 
physical, physiotherapeutic and psycho-
logical preparation of pregnant women to 
labors with the help of interposition of test 
situational gynecologic commitments is 
given. Positive aspects and oversights and 
diffi culties of introduction of a new educa-
tion system are revealed. Designed roads 
of removal of oversights with application 
of the modern computer and innovational 
technologies. Roads of the further search to 
improving study of a subject and engineer-
ing of new technologies and innovations are 
offered.

Ключові слова:
фізична реабілітація, акушер-
ство, гінекологія, тести, мо-
дулі, завдання, рейтинги, сис-
тема, інновації, технології.

методы, реабилитация, акушерство, ги-
некология. тесты, модули, задачи, рей-
тинги, системы, инновации, технологии, 
обучение.

methods, rehabilitation, obstetrics, 
gynecology, tests, modules, problems, 
ratings, systems, innovations, technologies, 
training.

Вступ. 1

Приєднання України до Болонського процесу ста-
вить нові завдання на шляху подальшого розвитку 
сучасної вищої школи. З цим пов’язані нові освітян-
ські пошуки нових технологій в методиці викладання 
спеціальних клінічних дисциплін, наприклад таких 
як «Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології». 
Важливе значення це має при підготовці спеціаліс-
тів реабілітологів в умовах Горлівського регіональ-
ного інституту університету «Україна», де студенти 
V курсів вивчають предмет «Фізична реабілітація в 
акушерстві та гінекології». Тому важливішою пробле-
мою кафедри фізична реабілітація є освіта предмету, 
згідно вимог модульно-рейтингової системи навчан-
ня, та підвищення якості знань, як лікарів акушерів-
гінекологів, так і підготовки з цього предмету фахів-
ців реабілітологів [8, 9, 10].

Як відомо застосування зараз сучасних методів та 
засобів фізичної, фізіотерапевтичної та психологіч-
ної реабілітації у жінок під час вагітності, пологів і 
у післяпологовому періоді дуже актуальні. Позитив-
ний вплив засобів фізичної реабілітації на розвиток 
вагітності, плоду, та здоров’я жінок репродуктивного 
віку достатньо науково та клініко-фізіологічно об-
ґрунтовано. Сучасне втручання фізичної реабілітації 
та санаторно-курортного лікування жінок дають по-
зитивні показники особливо у виконанні програм «Ре-
продуктивне здоров’я 2001-2005», та нової програми 
2006-2010 років для жінок репродуктивного віку. 
© Чурилов А.В., Мітюков В.О., Князева Н.В., Писаренко П.М., 
Кириллов О.М., Ярош А.М., Юрьєва С.Ю., 2009

Санітарно-гігієнічне виховання населення та форму-
вання здорового способу життя в сфері репродуктив-
ного здоров’я дасть нові позитивні результати щодо 
подолання демографічної кризи в нашій державі [8, 
9, 10].

Вимоги втручання модульно-рейтингової системи 
навчання на кафедрі фізичної реабілітації має на меті 
також більш самостійно навчати студентів V курсу 
знань-вмінь з предмету «Фізична реабілітація в аку-
шерстві та гінекології», допомагати вагітним жінкам 
підготуватися до пологів, та профілактики і реабіліта-
ція породіль у післяпологовому періоді.

Модульно-рейтингова система передбачає надан-
ня студентам максимум самостійної роботи, розвиток 
творчих здібностей у майбутніх лікарів, та фахівців 
реабілітологів, посилення індивідуального підходу 
до втручання в навчальному процесі в університеті 
[1, 6, 10].

Таким чином, проблеми поліпшення підготовки 
майбутніх фахівців реабілітологів з фізичної реабі-
літації у ВНЗі при вивченні предмету акушерства та 
гінекології досить актуальна. Низький показник оздо-
ровчої фізичної активності жіночого населення за-
тримує підвищення народжуваності, підвищує гінеко-
логічні захворювання, життєздатність фізіологічних 
систем та функцій організму дівчат, майбутніх мате-
рів. Катастрофічно падає фізична активність й занят-
тя спортом, особливо серед дівчинок та дівчат. Тільки 
10% жіночого населення України віком після 16 років 
охоплені у школах та ВНЗ регулярною спортивною ді-
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яльністю. Фізична пасивність жіночого населення ре-
продуктивного віку по даним різних авторів складає 
84-86%.

Наведені автором [5, 6, 7] показники здоров’я зна-
чно поступаються високорозвинутим Європейським 
державам.

Низький показник оздоровчої фізичної активності 
населення стримує підвищення життєздібності сис-
тем і функцій жіночого організму та сприяє різним 
ускладненням розвитку вагітності, нормальному пе-
ребігу пологів та відновлювальному періоду.

Здоров’я дівчаток та жінок репродуктивного віку 
за останні 15 років значно погіршилось. Серед цього 
контингентна жінки прогресують хронічні ревматичні 
захворювання серця, неврози, стрес, сколіози, ожирін-
ня, хвороби органів зору. Ситуацію значно погіршує у 
молодіжному середовищі привабливість до нефізич-
них видів діяльності (комп’ютерні ігри, телебачення, 
куріння, спиртні напої(пиво, алкоголь). 

Викладання у ВНЗ фізичної реабілітації медико-
біологічного блоку, дає майбутнім фахівцям реабілі-
тологам знання клініко-анатомічної та фізіологічної 
направленості. Підвищує його рівень спеціальних ме-
дичних та професійних знань-вмінь, сприяє зберіган-
ню високого рівня здоров’я кожній вагітній, породіл-
лі, формуванню рухових навиків, необхідних під час 
пологів, укріпленню загального фізичного здоров’я, 
прищеплювання молодому та зрілому віку жінок на-
виків здорового образу життя [8, 9, 10, 12].

З цією метою наукову робочу програму з вивчення 
предмету «Фізична реабілітація в акушерстві та гіне-
кології» ми розподілили на три модулі. Додатково до 
методичних вказівок з предмету «Фізична реабілітація 
в акушерстві і гінекології», розроблених як на кафе-
дрі фізичної реабілітації , так і на кафедрі акушерства 
та гінекології  Донецького національного медичного 
університету, ми пропонуємо на практичних заняттях 
набір тестових ситуаційних завдань при вивченні цієї 
дисципліни, згідно вимог модульно-рейтингової сис-
теми навчання.

Тестові ситуації, в рамках акушерства та гінеколо-
гії – це модуль реальної ситуації, в рамках якої перед-
бачається досягнення студентом його професійних 
знань-умінь, навчання як з методів фізичної реабілі-
тації в акушерстві та гінекології, так і рішення сту-
дентом медиком даної акушерської чи гінекологічної 
проблеми.

Ситуаційний тест цих завдань – є цілеспрямований 
набір тестових завдань, які дозволяють проконтролю-
вати знання-вміння студентом, вирішувати передбаче-
ні тестові ситуації в завданні з фізичної реабілітації в 
акушерстві і гінекології.

Робота виконана за сумісним планом НДР Доне-
цького національного університету ім. М. Горького, 
Горлівського регіонального інституту університету 
«України».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - Проаналізувати суть модульно-

рейтингової системи навчання за допомогою викорис-
тання модулів, та тестових ситуаційних акушерсько-
гінекологічних завдань і перспективних пошуків 

сучасних технологічних інновацій в системі підготов-
ки спеціалістів реабілітологів з предмету: «Фізична 
реабілітація в акушерстві та гінекології».

Результати дослідження.
Наприклад, тестові ситуаційні завдання з аку-

шерства першого модуля відображають клініко-
фізіологічне обґрунтування засобів і методів фізичної 
реабілітації під час фізіологічного розвитку вагітності 
у І, ІІ, ІІІ триместрах вагітності, нормальних пологів 
та післяпологовому періоді породілль. Зміни діяль-
ності органів і систем в організмі вагітних роділль і 
породілль. Особливо вплив фізичної і психологічної 
підготовки вагітної до пологів. Значення для спеціа-
ліста реабілітолога знань з фізіології вагітності, домі-
нанти пологів, біомеханізму пологів та виконування 
фізичних вправ у кожному триместрі вагітності і по-
логів [8, 12, 14].

В І та ІІ триместрах вагітності зараз важко собі уя-
вити систему лікувально-реабілітаційних, оздоровчих 
і психологічних заходів для вагітних без санаторно-
курортного лікування і відпочинку. Санаторно-
курортне лікування дозволяє об’єднати фізичні, 
психологічні і лікувальні фактори з благоприємною 
психологічною обстановкою, зміною для вагітних 
жінок звичайних стресових подразників. Використан-
ня усього арсеналу реабілітаційних заходів має зараз 
сучасний санаторій: фізіотерапія, ароматерапія, фіто-
терапія, медикаментозна корекція, великими можли-
востями застосування лікувальної фізичної культури, 
тренажерів, аеробіки та фітнесу. В окремих випадках 
гідротерапії – душ Шарко, циркулярний душ, акваа-
еробіка, плавання в басейні (м. Слов’янськ, м. Свя-
тогірськ, Трускавець, санаторії Закарпаття (Сонячне 
Закарпаття) та ін.).

Ситуаційні тестові завдання другого модуля скла-
даються з клініко-фізіологічного обґрунтування за-
стосування засобів та методів фізичної реабілітації у 
ІІІ триместрі вагітності при екстрагенітальній пато-
логії та патологічному розвитку вагітності, пологів, 
патологічному післяпологовому періоді. Невідкладна 
допомога реабілітологів при прееклампсії – екламп-
сії, кровотечі під час вагітності і пологів. Можливості 
фахівця-реабілітолога у відновленні здоров’я жінок, 
особливості після патологічних пологів та у післяпо-
логовому періоді [14].

Можливості фахівця-реабілітолога у відновлення 
здоров’я жінок після перенесення оперативних аку-
шерських втручань (кесарів розтин, накладання вихід-
них акушерських щипців, вакуум-екстрактора) та ін. 

Проводити реабілітаційні заходи після гінекологіч-
них захворювань у жінок. Особливості застосування 
цих засобів фізичної реабілітації жінок в залежності 
від гінекологічної патології; клімактеричного періоду 
(пременопаузі, переменопаузі, менопаузі), остеопоро-
зу та інших захворювань.

Тестові ситуаційні завдання третього модуля скла-
даються частіше з методів фізичної, фізіотерапевтич-
ної та психологічної реабілітації які застосовуються в 
гінекології та гінекологічної онкології (міома матки, 
кістах та кістомах яєчників, злоякісних пухлинах мат-
ки, яєчників та ін., порушеннях менструального ци-
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клу, захворювань матки та яєчників).
Тобто, за кожним модулем визначаються різні 

форми та склад фізичної реабілітації, психологічної, 
медичної, як самостійних завдань студенту з акушер-
ства та гінекології, які він повинен знати відповідно 
до технологічної карти і теми практичного заняття ви-
конувати в учбовій кімнаті на кафедрі фізичної реабі-
літації, як студент V курсу, та студент ІV, V, VІ курсів 
кафедри акушерства та гінекології медичного універ-
ситету в учбовій кімнаті акушерської клініки.

Тестові ситуаційні завдання з методів та засобів 
фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології є до-
датком до лекції та розроблених нами методичних 
вказівок до вивчення кожного практичного заняття 
студентами з предмету.

Тестові ситуаційні завдання можуть виконуватися 
студентами письмово як домашні завдання при ви-
вченні чергової теми практичних занять, або пропо-
нуються як тестові завдання при заліку по модулям та 
підведення підсумків за 10-15 хв., згідно технологіч-
ної карти в заключній частині практичного заняття.

Таких тестових ситуаційних завдань для практич-
них занять ми підготовили і маємо більше 50, тобто, 
значно більш ніж студентів у групі і вони мають кіль-
ка різних варіантів контрольних питань.

Таким чином, тестові ситуаційні завдання з фізич-
ної реабілітації в акушерстві і гінекології передбача-
ють дати студентам максимум самостійної роботи, 
розвиток творчих здібностей у майбутніх лікарів та 
фахівців-реабілітологів, посилення індивідуального 
підходу до втручання в навчальному процесі модульно-
рейтингової системи навчання. Все це вимагає від ви-
щої школи такої організації навчального процесу, при 
якому студент міг би більш самостійно при навчанні в 
університеті опанувати елементами своєї майбутньої 
професії, стати значно більш розвинутою як особис-
тість, самодостатньою та конкурентоспроможною в 
умовах сучасної ринкової економіки.

Доки ще невеликий досвід кафедр фізичної реабілі-
тації та акушерства і гінекології медичного університе-
ту з модульно-рейтингової системи навчання свідчить 
про те, що ця система найбільш відповідає ефективно-
му методу організації керованої як самостійної, так і 
позааудіторної навчальної роботи студентів.

Таким чином, ми до кожної теми практичного за-
няття з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і 
гінекології» понад системи алгоритму і граф логічної 
структури в методичних розробках пропонуємо набір 
ситуаційних тестових завдань з акушерства і гінеколо-
гії при вивченні студентами методів і засобів фізичної 
реабілітації вагітних, роділль і породілль та гінеколо-
гічних хворих. На наш погляд, це безперечно підви-
щує інтepec студентів до навчання, активізує їх увагу 
і пізнавальну діяльність майбутнього спеціаліста до 
вивчаємого предмету. Такі міркування обґрунтовують 
актуальність підготовки фахівця-реабілітолога, його 
конкурентоспроможність на європейському та світо-
вому ринку праці.

До поточного контролю вирішення завдань моду-
лів з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології 
нами допускаються всі студенти, до підсумкового - 

студенти, які виконали ситуаційні завдання модулів 
з фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології у 
повному обсязі (домашні завдання, завдання практич-
них занять, знайомство з граф логічною структурою, 
алгоритмами, відпрацювали теми пропущених прак-
тичних занять і лекцій).

По завершенні поточного контролю за виконання 
практичних занять, тестових ситуаційних завдань з 
акушерства і гінекології студенту виставляється мо-
дульна оцінка за бальною системою:

«відмінно», «добре», «задовільно».
Знання студентів при рішенні тестових ситуацій-

них завдань за бальною системою згідно модульно-
рейтингової системи навчання оцінюються в такому 
розподілі:

80 - 100 балів - «відмінно»;
60 - 79 балів - «добре»;
40 - 59 балів - «задовільно»;
30 - 39 балів - «незадовільно».
Аналізуючи результати проведення нами роботи, 

та теоретичних і практичних знань та навичок, ми 
бачимо як ситуаційні тестові завдання з фізичної ре-
абілітації змушують студентів самостійно уважно го-
туватися до кожного практичного заняття в клініці чи 
в учбовій кімнаті інституту. З усією відповідальністю 
постійно бути як на практичних заняттях у навчаль-
ній кімнаті, так і на заняттях у пологовому відділенні 
клініки акушерства і гінекології при пологах, курації 
вагітних у індивідуальному пологовому залі, присут-
ності студентів на операціях при виконанні лікарями 
акушерами-гінекологами планових та ургентних опе-
ративних втручань (кесарів розтин, акушерські вихід-
ні щипці) та різноманітних гінекологічних операціях. 
Тому ми бачимо, що значно покращилась підготовка 
та відповідальність студентів ІV, V, VІ курсів медич-
ного університету та V курсу нашого регіонального 
інституту університету «Україна», до виконання са-
мостійної роботи, конспектування лекції доцентів та 
професорів з методів фізичної реабілітації в акушер-
стві та гінекології. Особливо до виконання своєї ви-
пускної наукової дипломної роботи, вміння правиль-
но самостійно розповідати і відповідати на питання, 
вирішувати тестові ситуаційні завдання з акушерства 
і гінекології і застосування при цьому фізичних мето-
дів реабілітації вагітних, роділль, породілль ті гінеко-
логічних хворих.

Дуже важливо роздивитися особливості проведен-
ня практичних занять з студентами V курсу при ви-
вченні методів фізичної реабілітації в акушерстві та 
гінекології. Практичні заняття нами проводяться на 
базі пологового будинку Міської клінічної лікарні № 2 
м. Горлівка з дозволу головного лікаря Рубанова В. А.

Студенти V курсу одягнені у медичні халати, ша-
почки, у змінному взутті, з дозволу завідуючої аку-
шерським відділенням, під керівництвом викладача 
інституту, доцента кандидата медичних наук, акушера-
гінеколога на перших практичних заняттях проводять 
загальний обхід. У перший день практичних занять 
студенти знайомляться з пологовим відділенням, ін-
дивідуальних пологових залів (їх 6), обладнаними 
сучасною апаратурою, палатами патології вагітності, 
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післяпологовими палатами, акушерській операційній, 
де проводяться тільки акушерські операції (кесарів 
розтин та ін.). У випадках присутності роділль у по-
логовому залі знайомляться з анамнезом, проводять 
обстеження вагітних.

При проведенні пологів у І періоді виміряють роз-
міри тазу, визначають положення плода, вид предлі-
жання, прослуховують серцебиття плода, оцінюють 
розміри таза, окружність живота, слідкують за пере-
ймами. Знайомляться з планом ведення цих пологів.

У ІІ періоді пологів – присутні на пологах, знайом-
ляться з потужною діяльністю роділлі, вислуховують 
серцебиття плода. Спостерігають за врізуванням та 
прорізуванням головки плода, профілактикою гіпоксії 
плода, захистом проміжності, проводиме акушеркою, 
народженням плода. Спостерігають за первинною об-
робкою новонародженого, проводиме неонатологом, 
оцінюють стан за шкалою Апгар, спостерігають за 
проведенням профілактики гонореї ( у хлопчиків та 
дівчат).

У палаті де знаходяться вагітні з екстрагеніталь-
ною патологією, проводять по показанням комплекси 
фізичних вправ, відповідно до патології та терміну 
вагітності. Освоюють методи обстеження вагітних 
(пульс, температура тіла, АТ, вислуховують серце-
биття плода акушерським стетоскопом). Досліджен-
ня проводять під щільним контролем та наглядом за 
роботою студентів викладача, який контролює та кон-
сультує студентів.

У післяпологовому відділенні, де знаходяться по-
роділля, під час курації студенти проводять комплек-
си фізичних вправ, сприятливі відновленню здоров’я 
жінок після пологів, також під контролем та наглядом 
викладача.

У випадках проведення планової чи ургентної опе-
рації кесарева розтина, студенти запрошуються до 
акушерської операційної, де вони знайомляться з про-
веденням лікарями акушерами-гінекологами операції 
кесарева розтину. Спостерігають послідовність етапів 
проведення операції (обробка живота, розріз черевної 
стінки, зупинка кровотечі (гемостазом), розрізом мат-
ки у нижньому сегменті та витяг плода), відділення 
плода від матері шляхом перетину пуповини, реані-
мацією новонародженого неонатологом у випадках 
асфіксії, гіпоксії, спостерігають за перев’язкою та об-
робкою пуповини.

Відповідно до технологічної карти практичного 
заняття у відведений час проводять курацію вагітних, 
роділль, породілль, гінекологічних хворих. 

У спеціально обладнаній фантомом, лялькою, на-
глядними таблицями учбовій кімнаті студенти знайом-
ляться з наглядним посібником, за допомогою фантома 
та ляльки з моментами біомеханізму пологів при пере-
днім виді потиличного передліжання плода, наданням 
акушерських пособі й плоду та новонародженому.

У заключній частині практичного заняття викладач 
проводе опитування студентів за темою практичного 
заняття, студенти під його керівництвом відповідають 
на тестові ситуаційні акушерські задачі, визначають 
план ведення пологів та надання сучасних методів фі-
зичної реабілітації.

На кінці заняття у продовж 10-15 хв., викладач 
підводе результати проведення заняття та оцінює зна-
ння студента, виставляє оцінку у журнал практичних 
занять.

Основні розділи методичних рекомендацій по 
проведенню практичних занять з студентами V кур-
сів узяті з опиту підготовки методичних пособі й 
по проведенню практичних занять у акушерсько-
гінекологічних клініках № 1, 2 Донецького національ-
ного медичного університету ім. М. Горького, котрий 
у цьому році відзначає своє 80 річчя з дня заснування. 
Авторами статті методичні рекомендації доповнені 
сучасними методами та засобами фізичної і фізіоте-
рапевтичної реабілітації вагітних, роділль, породілль, 
гінекологічних хворих.

Таким чином предмет «Фізична реабілітація в 
акушерстві та гінекології» на V курсі проходить 
п’ятирічний шлях становлення. Вона ще молода і про-
ходить свій організаційний шлях та як показує наш 
опит дуже потрібна вагітним жінкам та гінекологіч-
ним хворим.

Однак у теперішній час життя потребує модерні-
зації систем підготовки у вищих школах фахівців лі-
карів так фахівців з фізичної реабілітації та фізичної 
культури і спорту, котрі відображали загальнонаціо-
нальні інтереси у сфері вищого навчання з урахуван-
ням сучасних потреб європейського розвитку держа-
ви [10, 13].

Перед нами постають сучасні та невідкладні зада-
чі по упровадженню європейських норм та стандар-
тів навчання у вищих навчальних закладах України 
[2, 3, 7].

Як відомо основні направлення інновацій у на-
вчанні пов’язані сьогодні з попитом на сучасні техно-
логічні інновації, розробка, упровадження, викорис-
тання яких націлено на удосконалювання навчального 
процесу у контексті підвищення його якості.

Технологічні інновації по даним окремих розроб-
ників сьогодні повинні бути направлені на розробку 
та впровадження в учбовий процес нових сучасних 
засобів та технологій навчання у вищий школі [4, 13].

Пріоритетним направленням та удосконаленням 
навчання у вищій школі, досить остається сучасна ін-
форматизація, розробка технологічних інновацій у ви-
щих навчальних закладах, у тому числі і на кафедрах 
фізичної реабілітації. Вони зорієнтовані перед усе на 
створення нових інформаційних технологій навчання, 
що базуються на повсюдному використанні обчислю-
вальної техніки, яка володіє колосальними можливос-
тями, впровадження її у навчальний процес.

Таким чином, задачі розробки технологічних ін-
новацій та їх подальше упровадження на кафедрах 
у навчальний процес можливо тільки за допомогою 
комп’ютерних систем у процесі підготовки фахівців 
реабілітологів та потребують подальшого усесторон-
нього вивчення та упровадження.

Проведені сучасні дослідження окремих авторів у 
цьому напрямку підтверджують необхідність більш 
інтенсивного використання комп’ютерних навчаль-
них посібників та упровадження їх у процес підго-
товки фахівців реабілітологів, особливо при сумісних 
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клінічних дисциплінах. Розробка нових оптимальних 
методик побудови практичних занять підвищить ефек-
тивність навчального процесу та буде сприяти розви-
тку когнітивних якостей у студентів. [3, 4, 5]. Пере-
численні нові розробки обумовлюють можливість 
упровадження сучасних інноваційних напрямків у 
області фізичної культури та спорту і більш успішній 
підготовці фахівців реабілітологів. Комбінована ме-
тодика навчання передбачає роботу з комп’ютерним 
навчальним посібником тестуванням та виконанням 
більш складних практичних та теоретичних задач у 
підготовці майбутніх фахівців реабілітологів.

Висновки.
Оцінювання у студентів реабілітологів знань при 

рішенні тестових ситуаційних завдань з фізичної реа-
білітації в акушерстві та гінекології, більш підходить 
підсумковий (творчий, професійний) критерій оціню-
вання знань-вмінь при вивченні студентами реабіліто-
логами предмету «Фізична реабілітація в акушерстві 
та гінекології».

Вміння студентів визначити механізм дії засобів, 
форм і методів фізичної реабілітації, дати пояснюван-
ня застосування основ клініко-фізіологічного обґрун-
тування методів фізичної реабілітації та їх вплив на 
організм вагітної у І, ІІ, ІІІ триместрах, роділль, по-
роділль а також гінекологічних хворих.

Використання сучасних технологій навчання сту-
дентів базується на повсюдному використанні обчис-
лювальної техніки та сучасних комп’ютерних техно-
логій та інновацій, значно підвищать можливості та 
якість навчання фахівців реабілітологів при освоєнні 
предмету «Методи фізичної реабілітації в акушерстві 
та гінекології» підвищать ефективність навчального 
процесу та розвиток когнітивних якостей у студентів. 

У подальших дослідженнях передбачається залу-
чання у навчальний процес кафедри фізичної реабілі-
тації та кафедри акушерства та гінекології медичного 
університету спеціальних комп’ютерних програм та 
сучасної обчислювальної техніки та комп’ютерних 
технологій і інновацій при вивченні студентами пред-
мету фізична реабілітація в акушерстві та гінекології.
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Формування особистості юних футболісток
Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Ємельянова Ю.І.

Херсонський державний університет

Анотації:
Розглянуто шляхи формування по-
зитивних властивостей особистості 
юних футболісток до спортивної ді-
яльності, команди, тренерів. Осно-
ву спортивного характеру юних 
футболісток мають складати ко-
мандні традиції міжособистісного 
спілкування. Футбол у юному віці 
впливає на особистість. Найважли-
вішим компонентом формування 
юної особистості є психологічний 
аспект. Для правильного форму-
вання особистості необхідно знати 
її рівень розвитку на даному етапі, 
відношення до команди, тип харак-
теру, поведінка у деяких ситуаціях. 

Шалар О.Г., Стрикаленко Е.А., Емелья-
нова Ю.И. Формирование личности 
юных футболисток. Рассмотрены пути 
формирования положительных свойств 
личности юных футболисток к спортивной 
деятельности, команде, тренерам. Основу 
спортивного характера юных футболисток 
должны составлять командные традиции 
межличностного общения. Футбол в юном 
возрасте влияет на личность. Важнейшим 
компонентом формирования юной лич-
ности является психологический аспект. 
Для правильного формирования личности 
необходимо знать ее уровень развития на 
данном этапе, отношение к команде, тип 
характера, поведение в некоторых ситуа-
циях. 

Shalar O.G., Strikalenko E.A., Emeliano-
va U.I. The formation of the personality 
of the young footballers. Ways of forma-
tion of positive properties of the personal-
ity of juvenile sportsmen to sports activity, 
team and trainers are construed. Com-
mand traditions of interpersonal dialogue 
should constitute a basis of sports char-
acter of juvenile sportsmen. Football in an 
early age infl uences the personality. The 
major component of formation of the juve-
nile personality is the psychological aspect. 
For the exact formation of the personality 
it is necessary to know its level of devel-
opment at the given stage, the relation to 
team, a type of character, conduct in some 
situations. 
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discipline, self-affi rmation, collectivism, 
motivation, sport routine, character.

Вступ.1

Футбол є командним видом спорту, в якому ціну-
ється колективна гра та результат. Та результат перш 
за все не може бути високим, коли у команді не має 
взаємної поваги та відчуття колективізму. Спортсмен 
повинен знаходити спільні інтереси у колективі, при 
цьому формуючись як особистість, дотримуватись 
принципів і традицій у команді. На розвиток особис-
тості впливають три аспекти: суспільна свідомість, 
діяльність тренера та самосвідомість. Але ці фактори 
можуть змінюватись під впливом різних життєвих си-
туацій та нести різний характер змін. 

Часто буває, що юні спортсмени покидають спорт 
як тільки стають повнолітніми. У них виникають 
нові захоплення, хтось починає дивитись на життя 
з іншої сторони. Проблема насамперед у відношен-
ні самої людини до свого життя та захоплень а вже 
потім інші нюанси. Дехто розчаровується, від своїх 
спортивних результатів та обраного спорту взагалі, у 
інших спортсменів виникають нові захоплення, в пер-
шу чергу це залежить від рівня розвитку особистості. 
Тому команда повинна бути однім цілим, як на фут-
больному полі так і поза ним. Слід зазначити, що всі 
негаразди переносяться неодмінно на футбольне поле 
і тоді згуртувати колектив в процесі матчу буде майже 
не здійсненим.

Формування особистості дуже нелегкий але водно-
час і цікавий процес з погляду тренера [5, 7]. Для того 
щоб виховати справжній, дружній колектив необхідно 
почати з формування кожної особистості в команді [4, 
6].  Колективізм -  не тільки результат виховання але й 
процес, і комплекс засобів, які формують свідомість, 
погляди, переконання, вчинки людини. Життя і спорт 
в колективі  є школою становлення майже всіх рис 
особистості, які в своїй єдності становлять ідеал ви-
ховання спортсмена [2, 3]. 

Тож на сьогоднішній день є проблемою всіх жі-
ночих команд  згуртувати та психологічно укріпи-
ти спортивний колектив. Ця проблема стосується не 
© Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Ємельянова Ю.І., 2009

тільки команд України але і європейських лідерів і 
перспективних початківців. У багатьох професійних 
клубах, це може відображатись на результаті і бути 
однією з причин згасання клубу.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Херсонського державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в удосконаленні методики 

формування позитивних властивостей особистості 
юних футболісток до спортивної діяльності, команди, 
тренерів.

Виходячи з мети роботи перед нами були постав-
лені наступні завдання:

1. Розробити методичне забезпечення формування 
спортивного характеру юних футболісток;

2. Експериментально перевірити ефективність 
розробленої методики формування позитивних влас-
тивостей особистості юних футболісток до спортив-
ної діяльності.

Результати дослідження. 
У дослідженні приймали участь юні футболіст-

ки команди «Южанка - Майстер С» 1994-95 років 
народження, які вже 4 роки грають у команді і є мо-
лодим резервом до підготовці та участі у чемпіонаті 
вищої ліги України. Спостереження проходило на 
тренувальних заняттях, засіданнях команди, поза ко-
мандних зборах, перед та після тренувальних занять. 
Експериментальною базою дослідження були різні 
тренувальні майданчики серед яких стадіон «Май-
стер С», ДЮКФП-5 та стадіон «Кристал» м. Херсона. 
В дослідженні брали участь юні футболістки амплуа 
яких ще не цілком визначене.

Експериментальна частина роботи відбувалась 
за допомогою досвідченого тренера В.М. Борщенко, 
який є тренером молодіжної збірної України. 

З метою визначення властивостей особистості 
юних футболісток було проведено психологічне опи-
тування футболісток, яке проводилось до початку 
тренувальних занять. Кожна спортсменка анонімно 
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відповідала за трьома запропонованими методиками, 
а саме: «Особистісний опитувальник Г.Ю. Айзенка, 
опитувальник А. Басса та А. Даркі «Вивчення агре-
сивності в спорті», та «Мотиви заняття спортом» за 
методикою Е.П. Ільїна. 

Перший психологічний тест за Г.Ю.Айзенком [1] 
допоміг дізнатись про деякі психологічні аспекти 
кожної спортсменки, визначити рівень її мотивації, 
розвитку та планування щодо свого недалекого май-
бутнього, дізнатись про рівень особистого розвитку.

Рівень агресивності у спорті на певному етапі роз-
витку особистості юних футболісток ми визначали 
за допомогою методики А.Басса і А.Даркі. Цей тест 
є дуже важливим для спортсменок, тому що агресія 
може по різному впливати як на особистість так і на 
команду в цілому.

Дослідження мотивів до занять спортом, за мето-
дикою Є.Ільїна, дозволило дізнатись чому саме у цей 
вид спорту пішла та чи інша спортсменка та що очі-
кує вона від тренувальних занять що подобається їй 
чи навпаки. Всі три тести у сукупності допомогли ви-
значити рівень розвитку психологічних властивостей 
особистості юних футболісток на певному етапі.

У тісній співпраці із тренером команди були роз-
роблені шляхи щодо формування особистості юних 
футболісток. Тобто засоби покращення мотивації з 
метою виховання у спортсменок відчуття колективіз-
му, командної гри та індивідуальних проявів спортив-
ного характеру у спортивних змаганнях.

Всі спортсменки з зацікавленням сприйняли за-
пропоновану методику. І з першого дня позитивно 
ставились щодо її реалізації. 

Дослідження проводилося у два етапи. На першо-
му (вересень-жовтень 2008 року) – було проведено 
констатуюче опитування юних футболісток. Другий 
етап, який тривав до квітня 2009 року, був спрямо-
ваний на втілення у навчально-тренувальний процес 
футбольної команди засобів та методів формування 
особистості юних футболісток, а також узагальнення 
та аналіз експериментальної роботи. Методика фор-
мування позитивних рис характеру юних футболісток 
полягала у комплексному використанні психолого-
педагогічних методів та засобів.

В колективі дуже важливо розуміння і відчуван-
ня один одного. Здатність кожної особи обмежувати 
свої бажання, уміння відмовитися у частини своїх ба-
жань. Формування особистості спортсмена пов’язане 
з впливом спортивного колективу на спосіб життя та 
життєдіяльність спортсмена, на його відношення до 
спорту, навчанню, відпочинку, розвагам, міжособис-
тісному спілкуванню, пізнанню. Все це у рамках жор-
сткого спортивного режиму.

Для формування особистості юних футболісток 
були застосовані наступні засоби:

1.Постійні збори колективу до та після тренуван-
ня, розповіді про спортивну діяльність взагалі.

2. Враховуючи вікові та психологічні аспекти де-
тально доводився зміст тренувань та дій спортсменок 
до початку тренувань або змагань.

3. Розповіді про спортивний режим.
4. Опис психологічної моделі сучасної футболіст-

ки та її спортивної кар’єри, а також шляхи досягнення 
високих спортивних результатів, пов’язаних з постій-
ним тренуванням.

5. Розглядання спортивної діяльності спортсме-
нок, як частини життєвого шляху спортсмена.

Вправи на розвиток сил волі (спортивного харак-
теру) були наступні:

Правило 1. Зроби те, що бажаєш менше всього.
Коли ви не бажаєте щось робити, але роботу ви-

конати необхідно, пригадайте це правило. Завжди 
примушуйте себе займатися тим чого ви не бажаєте. 
Пам’ятайте що тільки лінь заважає нам впоратися з 
тією чи іншою задачею.

Правило 2. Вправи повинні носити постійний ха-
рактер.

Необхідно систематично виконувати вправи та 
дії, що формують особистість спортсмена (виконання 
режиму дня, своєчасність приходу на тренування та 
змагання, повна віддача на тренуваннях тощо). Полег-
шуючи собі вимоги ви ризикуєте знову бути слабким 
суб’єктом.

Правило 3. Важливе бажання стати кращим.
Для розвитку сили волі важливе діяльне бажан-

ня стати краще. Тож з розвитком сили волі змінить-
ся і ваша особистість. При цьому можуть змінитись 
ваші звички та бажання іноді навіть коло друзів. 
Пам’ятайте, що те чим ви займаєтесь робить вас кра-
щими у своїй діяльності, сильнішим та не схожим на 
інших.

Також до вправ розвитку сили волі та формування 
особистості юних футболісток нами запропоновані 
наступні вірші перед грою:
1.Ми сосредоточены, намеренья твердые, играем со-
средоточенно, намеченное выполним, уверены в себе 

(один за всех и все за одного).
2. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед 

и только все вместе.
3. Мы играем за победу, за отвагу и мечту, мы хотим 

одной командой победить сейчас в бою.
4. Наш футбол большое дело, нужно только по-
бедить, заявить мы можем смело, сможем в матче 

лучше быть.
5. Чтобы духом не сломаться, до игры не проиграть 
нужно очень постараться в каждом матче забивать.

(Ю. Ємельянова)
Кожна футболістка отримала дані традиційні ві-

ршики для промовляння їх перед футбольними матча-
ми один із них або декілька. Команда за спільним ба-
жанням обирала для традиційного вигуку його перед 
початком кожного матчу.

Для покращення спортивного режиму у ті дні коли 
у футболісток немає тренувань нами був запропоно-
ваний розпорядок дня який допомагав разом зі спор-
тивним режимом виховувати у спортсмена відчуття 
відповідальності, виховання сили волі, відчуття про-
фесійного спортивного життя, характеру, та дисциплі-
ни.

Під час виконання цього режиму та тренувальних 
навантажень у  підготовці футболісток враховувались 
специфіка жіночого організму, вікові особливості, рі-
вень їх підготовленості та інше.



279

Тренером-викладачем спеціально були розроблені 
тижневі плани щодо їх ранкового самостійного трену-
вання, враховуючи всі вище сказані аспекти.

Щодо зразка спортивної поведінки на зборах, час-
то обговорювались поведінки інших команд України, 
приводились у зразок зірки сучасного жіночого та 
чоловічого футболу, виконувався пригляд матчів зи-
мового чемпіонату першості дівчаток 92-94 року на-
родження. Де футболістки команди «Южанка» вже 
приймали учать. Їм вказували на їх невдалі тактичні 
дії.

Вірші, які були запропоновані юним футболісткам, 
спрямовані стимулювати кожну футболістку на сер-
йозне ставлення до змагань, позитивне відношення до 
товаришів по команді. Викликати у них відчуття про-
фесіоналізму та дисципліни.

Цена футбола
Что привело меня ценить футбол – не знаю,

Но, с каждым днем к нему любовь в душе храню
Я слишком часто о не сбывшемся мечтаю

И всякий раз стремлюсь осуществить мечту.
Я часто думала бросать футбол, но все же

 Жизнь без него! Тогда уж лучше и не жить
Всего на свете он мне слаще и дороже

пусть все исчезнет, но его мне не забыть.
И ничего так в жизни больше не пугает 
Как травма страшная, ее не излечит
 я получила травму и теперь я знаю

 Как нужно побеждать и жизнь футбольную ценить.
(Ю. Ємельянова)

Стремись
Умей стремиться сквозь потери

Иди и добивайся цели
Футбол твой настоящий друг

пусть все без лидерства, а вдруг.
Упертой будь как никогда
Пусть травма, это не беда
Но главное, что ты в душе 
Готова побеждать уже.

(Ю. Ємельянова)
Все равно

Выйти в поле доказать что можешь
Добиваться цели до конца

И забивши гол с улыбкой тоже
Будешь вытирать свой пот с лица
Три минуты только отыграла 
Пару раз дотронулась к мячу 
Только жать я сразу не узнала
Что на поле травму получу
Три минуты я уже за бровкой
И обида страшная в душе

Вот теперь большая остановка
Точка на футболе и на мне
Но надеюсь это не на долго
Правда, рано что-то говорить,

Но любить футбол я буду столько
Сколько мне дано на свете жить.

(Ю. Ємельянова)
Не секрет 

Прости меня, что так люблю я
Что так стараюсь и стремлюсь

Ведь без него всегда горюю
А с ним к успеху тороплюсь
Зачем он в жизнь мою явился!

Забыть его я не смогу
Он навсегда во мне прижился 

Пока я с ним я проживу
Нет не о парне я писала ,
Не о любви, которой нет
А футболе я мечтала 

Ведь это тоже не секрет.
(Ю. Ємельянова)

Одним із засобів формування командної згуртова-
ності є промовляння командних віршів перед матчами. 
Вірші на футбольну тему, дають змогу приблизити ді-
вчаток до світу футболу та патріотичного настрою до 
своєї команди, зблизитись духовно та морально. Ви-
кликати в їх душі більшу відповідальність до трену-
вань та змагань.

Також, кожну п’ятницю, після тренування тра-
диційно проводилися збори команди та обговорення 
проблем в команді.

Вище перераховані методи та засоби психолого-
педагогічного впливу на юних футболісток дали пев-
ні позитивні результати. За підсумками другого ета-
пу дослідження, проведеного у березні місяці 2009 
року, можна відмітити зміну у рівні самоутвердження 
юних футболісток (за Г.Ю.Айзенком). У більшості ді-
вчаток відмічається високий рівень самоутвердження 
(54,7%). Футболістки стали більш впевнені у своїх 
відповідях та діях, більш відвертими, не приховуючи 
своїх недоліків якщо вони є. Приємно відмітите те, що 
дівчатка не хворіють «зірковою» хворобою. Більшість 
дівчаток мають відчуття гумору. З такими спортсме-
нами легко знайти спільну мову. Деякі поразки вони 
сприймають не дуже болісно, таким чином не роз-
чаровуючись у занятті спортом, також у відповідях 
можна помітити переміну настрою, що може бути 
пов’язано з віковими психолога-фізіологічним зміна-
ми цих спортсменок. Вони стали більш впевнені, що є 
важливим компонентом щодо результативності матчів 
та продуктивності тренувань.

Але у деяких дівчаток з’явилась надмірна само-
впевненість та відвертість що може бути причиною 
проведення більшого часу у різних компаніях, спілку-
ванню з друзями. Деякі дівчатка відповіли що вони не 
завжди виконують те, що кажуть дорослі, не завжди 
допомагають дома у господарстві, що іноді говорять 
те, що не думають.

Таким чином дізнавшись про результати двох 
етапів психологічного тестування за методикою 
Г.Ю.Айзенка ми  можемо побачити що дівчатка стали 
більш відвертими, впевнені з більш позитивним по-
глядом на життя. З твердим і рішучим настроєм на 
майбутнє.

Також ми простежили за змінами у відношенні 
юних футболісток до спортивної діяльності за таки-
ми показниками: дисципліни, відвідування тренувань, 
працьовитості та оцінки за активність. 

За допомогою психологічного тесту (А.Басса і 
А.Даркі) з’ясувалось, що рівень агресивності юних 
футболісток відповідає середньому рівню агресив-
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ності (87,8%). Дані від попереднього тестування дещо 
змінились. Відсутність футболісток із низьким рівнем 
агресивності і з наявністю малої кількості з високим 
рівнем (12,2%), говорить про те, що агресивність не 
впливає на команду, тренера та самих футболісток. 
Оскільки футбол є видом спорту де агресивність іс-
нує, треба постійно стежити за змінами агресії як під 
час тренувань, так і під час змагань.

Помічаючи спокійних зовні гравців команди у по-
буті, але дуже жорстких у ігрових епізодах, то врахо-
вуючи вік юних футболісток та стать, можемо сказати, 
що для дівчаток така агресивність носила змінний і 
не тривалий характер та проявлялася тільки під час 
змагань.

Після опрацювання даних наступного психологіч-
ного тесту (за Є.П. Ільїним) з’ясувалось що позитив-
ний (високий) рівень мотивації у юних футболісток 
збільшився на (40,1%) порівнюючи з попередніми 
даними. В тестах дівчатка відповіли, що пішли грати 
у футбол, тому що хочуть мати більше друзів, що вже 
свідчить про вміння і бажання знаходити спільні ін-
тереси з товаришами по команді для того, щоб покра-
щити відчуття особистої гідності. Відмічено бажання 
виховувати цілеспрямованість, що є позитивною ри-
сою й говорить про те, що юні спортсменки вміють 
планувати своє майбутнє, впевнено роблять крок за 
кроком до поставлених цілей.

Можна стверджувати, що запропонована методика 
дала змогу покращити рівень мотивації до спорту, та 
збільшити бажання щодо постійного відвідування тре-
нувань, за допомогою нових традицій, зборів, віршів. 
Футболістки начебто особисто для себе зрозуміли 
суть занять футболом. Як відомо, багато спортсменів 
покидають спорт із-за змін внутрішнього усвідомлен-
ня, появи нових цілей у житті, розчарування

Більшість футболісток бажають захищати честь 
команди на різноманітних змаганнях, удосконалювати 
свою майстерність та спортивний результат.

Приємно що всі дівчатка без винятку бажають ви-
правдати надії тренера, їм приємно відчувати відчут-
тя виконаного боргу перед суспільством та командою. 
Всі дівчатка бажають виконати норматив майстра 
спорту. Розуміючи, що це не легкий та довготривалий 
шлях, усі прагнуть цього всією командою, що гово-
рить про позитивний настрій, цілеспрямованість на 
кращій результат.

Висновки.
1. Футбол у юному віці впливає на особистість, 

формуючи її як незалежну, багатогранну людину, роз-
виває її як фізично так і технічно. Але найважливішим 
компонентом формування юної особистості є психо-

логічний аспект. Розвиток особистості залежить від 
виховання, тому виховувати необхідні риси у спортс-
менок є завданням для кожного тренера, який прагне 
високого результату. Юні спортсменки намагаються 
бути схожими на своїх кумирів, тренера, батьків або 
дівчаток по команді але при їх особистих інтересах 
повинна існувати загальна мета, внутрішньо команд-
на система цінностей, правил, традицій та інше.

2. Аналіз спеціальної літератури та психологічні 
тести (Г.Ю.Айзенка), (А.Даркі І А.Басса), та (Є.Ільїна), 
дозволили оцінити рівні психологічного розвитку, сту-
пінь мотивації занять спортом та рівень агресивності 
у спорті юних футболісток.

Для того щоб правильно формувати особистість 
необхідно знати її рівень розвитку на даному етапі. 
Дізнатись чого вона очікує від спорту, як відноситься 
до команди, який у неї тип характеру та що вона за 
людина, як буде вести себе у деяких ситуаціях. 

3. Після застосування комплексної методики ко-
мандної згуртованості з’ясувалось, що у дівчаток 
покращилися показники щодо дисципліни, працьо-
витості, відвідування. Юні футболістки стали більш 
мотивовані, прагнучи підвищенню командної згурто-
ваності. У багатьох з’явились спільні інтереси, що до-
поможе утримати колектив в цілому.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем формування осо-
бистості юних футболісток.
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Использование вспомогательного оборудования и технических 
средств при обучении плаванию лиц среднего и зрелого возраста

Шейко Л. В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Неумение плавать нередко приводит 
к возникновению несчастных случа-
ев на воде. Поэтому важно повысить 
эффективность процесса обучения 
плаванию, сократить затрачивае-
мое на него время. Одним из путей 
этого является обучение плаванию 
с использованием вспомогательного 
оборудования и технических средств. 
Предложена методика освоения дви-
гательных навыков, которая помо-
гает обучаемым полнее и быстрее 
проявить свои индивидуальные спо-
собности. Использование вспомога-
тельного оборудования и технических 
средств обучения позволяет быстрее 
формировать рациональную технику 
плавания.

Шейко Л. В. Використання допоміжно-
го обладнання та технічних засобів у 
навчанні плаванню людей середньо-
го та зрілого віку. Невміння плавати 
приводить до виникнення нещасних ви-
падків на воді. Тому важливо підвищити 
ефективність процесу навчання плаван-
ню, скоротити витрачуваний на нього 
час. Одним зі шляхів досягнення цього є 
навчання плаванню з використанням до-
поміжного обладнання та технічних засо-
бів. Запропоновано методику освоєння 
рухових навичок, що допомагає повніше і 
швидше виявити свої індивідуальні здат-
ності. Використання допоміжного устат-
кування і технічних засобів навчання до-
зволяє швидше формувати раціональну 
техніку плавання.

Sheyko L. V. Using of ancillaries and 
hardware at middle and mature ages 
persons swimming teaching. The lack 
of ability to fl oat quite often results in the 
origin of accidents on water. It is there-
fore important to promote effi ciency of 
process of teaching swimming, shorten 
the time expended on him. One of ways 
of it is teaching swimming with the use of 
ancillaries and hardware. The procedure 
of assimilation of impellent skills which 
helps trained to exhibit the individual ca-
pabilities more full and fastly is offered. 
Use of auxiliaries and means of training 
allows to make up rational engineering of 
fl oat faster.

Ключевые слова:
обучение плаванию, вспомогатель-
ное оборудование, технические 
средства обучения, лица среднего и 
зрелого возраста.

навчання плаванню, допоміжне облад-
нання, технічні засоби навчання, люди 
середнього та зрілого віку.

teaching swimming, ancillaries, hardwares 
of teaching, persons of middle and mature 
ages.

Введение.1

Организованным обучением плаванию в бассейнах 
страны охватывается небольшое количество людей 
среднего и зрелого возраста. Поэтому очень важно по-
высить эффективность процесса обучения плаванию, 
сократить затрачиваемое на него время. Одним из пу-
тей этого может быть обучение плаванию с исполь-
зованием технических средств и средств срочной ин-
формации (приспособлений, устройств, тренажеров, 
установок), что имеет особенно большое значение для 
быстрого освоения способом плавания.

Анализ данных плавательной подготовленности 
населения показал, что большой процент людей не 
умеет плавать, а это часто приводит к возникновению 
несчастных случаев на воде. Причем травматизация 
на воде занимает первое место среди остальных не-
счастных случаев, связанных со смертельным исходом 
[12–14]. Поэтому улучшение работы по массовому 
обучению населения плаванию буде способствовать 
повышению плавательной подготовленности населе-
ния, сокращению числа несчастных случаев на воде 
[1; 5]. Вместе с тем существующая сеть бассейнов по-
зволяет охватить обучением приблизительно до 10 % 
людей среднего и зрелого возраста. При этом навыки 
приобретают лишь около 50–60 % людей достаточно 
регулярно посещающих занятия в бассейне [2; 15]. 
Необходимо отметить, что обучение плаванию на-
селения происходит еще в очень продолжительные 
сроки: каждый период обучения составляет 9–10 ме-
сяцев: все это в свою очередь может привести к сни-
жению пропускной способности бассейнов [9; 11].

В практике физического воспитания наряду со 
стандартным подходом к организации и построению 
обучения физическим упражнениям широко применя-
ется дифференцированный подход, который позволя-
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ет в наибольшей степени учитывать индивидуальные 
особенности занимающихся. Для осуществления тако-
го подхода тренеру по плаванию необходимо комплек-
товать группы, с учетом выявленных у занимающих-
ся определенных, наиболее значимых для учебного 
процесса критериев. В их числе такие как: состояние 
здоровья. индивидуальные особенности физического 
развития, показатели физической и спортивной подго-
товленности, мотивированные направленности на за-
нятиях, а также нельзя обойтись без учета исходного 
уровня плавательной подготовленности [6–8; 10; 12].

Анализ публикаций указывает на необходимость 
поиска других форм и подходов к обучению плаванию 
людей среднего и зрелого возраста. Также существует 
ряд нерешенных вопросов, связанных с построением 
программ оздоровительной тренировки людей сред-
него и зрелого возраста. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование возможно-

сти эффективного обучения навыкам плавания спор-
тивными способами лиц среднего и зрелого возраста 
путем обучения с использованием вспомогательного 
оборудования и технических средств.

Принцип обучения основывается на подража-
тельной аналитической способности человека к вос-
произведению демонстрируемых движений. Эффект 
обучения основывается на расширении зрительной 
информации при разучивании, на стереотипной сроч-
ной информации двигательных ощущений, возникаю-
щих при выполнении движений, а применение вспо-
могательного оборудования при обучении плаванию 
содействует ускорению процесса освоения навыков, 
обеспечению безопасности занимающихся, повыше-
нию эмоциональности занятий [3; 4].
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Объект исследования. Объектом исследования 
стала методика оздоровительной тренировки по пла-
ванию лиц среднего и зрелого возраста.

Предмет исследования. Влияние на освоение спор-
тивных способов плавание вспомогательного обору-
дования и технических средств обучения на занятиях 
по оздоровительному плаванию с лицами среднего и 
зрелого возраста.

Основные задачи исследования:
проанализировать литературные данные по обуче-1. 
нию на занятиях оздоровительному плаванию;
выявить положительный эффект в формировании 2. 
плавательного навыка в результате применения 
вспомогательного оборудования и технических 
средств обучения;
разработать рекомендации для инструкторов по 3. 
плаванию, работающих с группами здоровья.
Методы исследования:

анализ и обобщение литературных данных по во-1. 
просам оздоровительной тренировки для лиц сред-
него и зрелого возраста;
педагогическое наблюдение;2. 
метод тестов.3. 
Результаты исследований. 
Исследование эффективности обучения плава-

нию с использованием вспомогательного оборудова-
ния и технических средств обучения проводилось на 
не умеющих плавать. Испытуемые имели исходную 
плавательную подготовку (ИПП), равную от 0 до 5 м. 
Занятия проводились 3 раза в неделю. Из обучаемых 
были сформированы 4 группы: 2 контрольные по 10 
человек и 2 экспериментальные по 10–11 человек. 
Занятия со всеми группами проводились в бассейне 
одним преподавателем. Последовательность разучи-
вания способов плавания в контрольных группах: 
кроль на груди – кроль на спине – брасс – упрощен-
ный вариант техники в способе дельфин (когда руки 
выполняют гребок в воде способом брасс); в экспери-
ментальных: брасс – кроль на груди – кроль на спине 
– упрощенный вариант техники в способе дельфин.

Обучение осуществлялось в такой последователь-
ности изучение согласований движений ног с дыхани-

ем, далее – согласование движений рук с дыханием, 
далее – согласование движений рук и ног с дыханием, 
совершенствование в технике разучивания движений.

В контрольных группах обучение проходило по 
традиционной методике, в экспериментальных 0- с 
помощью вспомогательного оборудования и техниче-
ских средств обучения, значительную часть этого обо-
рудования составляли поддерживающие средства ин-
дивидуального назначения, такие как разнообразные 
поплавки и круги, плавательные дощечки, а также 
поддерживающие средства группового использования 
(плавучие конструкции из соединенных поплавков). 
Кроме этого при обучении нередко использовалось 
специальное устройство для страховки обучаемых 
плаванию – шест.

Перед началом освоения каждого способа прово-
дилась его демонстрация (показывались плакаты, ри-
сунки). Демонстрация сопровождалась пояснениями. 
С помощью плакатов и рисунков демонстрировались 
также характерные ошибки, показывались упражне-
ния для их устранения.

Учебный материал был рассчитан на 36 занятий и 
был распределен следующим образом. Первые два за-
нятия были посвящены проверке исходной плаватель-
ной подготовленности и выполнению упражнений 
для освоения с водой, 12 занятий – отводилось для 
разучивания способа брасс, 8 занятий – для разучи-
вания способа кроль на груди, 6 – для кроля на спине, 
6 занятий – для разучивания упрощенного варианта 
техники в способе дельфин, 2 последних занятия – 
для совершенствования разучиваемых способов пла-
вания и для проверки результатов обучения.

Отличительной особенностью эксперименталь-
ных групп заключалась в том, что в подготовительной 
части на первых занятиях по освоению нового спо-
соба, включались общеразвивающие, имитационные 
упражнения (на суше), а более 50 % времени в основ-
ной части занятия (в воде) использовались вспомога-
тельные поддерживающие средства.

Условия обучения предусматривали обязательное 
проведения занятий в глубокой ванне бассейна (на 
мелком месте или вдоль бортика). Это делалось на 

Таблица 1
Сравнительные данные результатов традиционного и обучения с применением вспомогательного оборудо-

вания обучения плаванию людей среднего и зрелого возраста

Показатели группа
Контрольные Экспериментальные

Количество обучаемых 20 21
Исходная плавательная подготовленность (ИПП), м 0–5 0–5

Количество проведенных занятий 72 36

Результаты обу-
чения (средние 

значения)

Брасс Метры 3 20
Баллы 2,0 6,0

Кроль на груди Метры 4 15
Баллы 3,0 7,0

Кроль на спине Метры 8 20
Баллы 5,0 8,0

Упрощенный вариант техники в 
способе дельфин

Метры 2 10
баллы 1,0 3,0

Овладели четырьмя способами плавания 18 59
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одном – двух последних занятиях при разучивании 
каждого способа (кроме дельфина) и на последних 
двух занятиях всего курса обучения.

В результате обучения в экспериментальной груп-
пе были достигнуты более высокие показатели, как по 
величине проплываемой дистанции, так и по технике 
плавания. Проведенный эксперимент показал преи-
мущество обучения лиц среднего и зрелого возраста 
с использованием вспомогательного оборудования и 
технических средств обучения перед традиционными 
методиками (табл. 1).

Как видно из табл. 1 в контрольных группах сред-
ние результаты в способах плавания по метражу не 
удовлетворительны, оценки за технику низкие (оцен-
ка проводилась по 10-бальной шкале). Все это гово-
рит о низкой эффективности методики обучения.

В экспериментальных группах формирование на-
выков во всех способах плавания шло значительно 
успешнее. В экспериментальных группах четырьмя 
способами плавания овладело 59 % занимающихся, а 
в контрольных только 18 %. Оценки за технику пла-
вания в экспериментальных группах указывают на 
более успешное овладение обучаемыми рациональ-
ными движениями и меньшем времени, затраченном 
на обучение.

Положительный эффект обучения спортивным 
способам плавания за более короткий срок стал воз-
можен в результате применения вспомогательных 
средств обучения.

Повышение эффекта обучения интенсифициро-
вали такие педагогические методы как наглядность, 
последовательность, доступность, прочность повто-
рения изучаемых движений.

Выводы:
Такая методика освоения двигательных навыков по-1. 
могает обучаемым полнее и быстрее проявить свои 
индивидуальные способности.
Использование вспомогательного оборудования и 2. 
технических средств обучения позволяет быстрее 
формировать рациональную технику плавания, что 
в свою очередь сказывается на величине проплы-
ваемых дистанций.
Вспомогательное оборудование и технические сред-3. 
ства обучения позволяют значительно интенсифи-
цировать процесс обучения, увеличить пропускную 
способность бассейнов. Это значит, что при тех же 
экономических затратах можно значительно увели-
чить охват населения плаванием.

На практике это ведет к повышения плавательной 
подготовленности населения (что сократит число не-
счастных случаев на воде).

Все вышеперечисленное позволяет нам рекомен-
довать эту методику обучения для широкого исполь-
зования в бассейнах, на водных станциях и в местах, 
где проводится массовое обучение плаванию.

Перспектива дальнейших исследований заключа-
ется в разработке и составлении программ обучения, 
в которых на ряду с традиционным вспомогательным 
оборудованием будут использоваться более сложные 
современные технические средства обучения.
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Спортивно-вишкільний пластовий табір “Калиновий оберіг”,
як форма фізичного виховання молоді

Шелудешева М. В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Розглядається спортивно-
вишкільний пластовий табір, як 
форма фізичного виховання мо-
лоді на засадах християнської 
моралі, духовності та вихованні 
національних традицій. Розкри-
то мету, програму табору та їх 
вплив на формування патріотич-
ної свідомості, національної духо-
вності, самовиховання та почуття 
колективізму. Філософія табору 
ґрунтується на ідеї, що справжнє 
пластове середовище може бути 
створене тільки там, де пластові 
ідеали поєднуються з плеканням 
сили тіла та духом пластового по-
братимства.

Шелудёшева М.В. Спортивно-
вышкольний пластовый лагерь “Кали-
новый оберег”, как форма физического 
воспитания молодежи. В статье рассма-
тривается спортивно-вышкольный пла-
стовый лагерь, как форма физического 
воспитания молодежи на основах христи-
анской морали, духовности и воспитании 
национальных традиций. Раскрыта цель, 
программа лагеря и их влияние на фор-
мирование патриотичного сознания, на-
циональной духовности, самовоспитания и 
чувства коллективизма. Философия лагеря 
основывается на идее, что настоящая пла-
стовая среда может быть создана только 
там, где пластовые идеалы объединяются с 
пестованием силы тела и духом пластового 
побратимства.

Sheludesheva M. Atheletic-train Plast 
camp “Kalinovyy obereg”, as the form 
of the physical education youth. In 
article is considered athletic-train Plast 
camp, as the form of the physical edu 
Шелудешева М. В. ation youth on base 
of the Christian moral, soul and education 
national tradition. The Revealed purpose, 
program of the camp and their infl uence 
upon shaping patriotism consciousness-
es, national soul, education itself and 
feeling of the collectivism. The philoso-
phy of camp is based to determined idea. 
Present plast the medium can be created, 
when ideals are united with fostering force 
of a body and spirit plast brotherhoods. 

Ключові слова:
Пласт, табір, спорт, програма, 
національні традиції, патріо-
тизм.

Пласт, лагерь, спорт, программа, 
национальные традиции, патриотизм.

Plast, camp, sport, program, national 
traditions, patriotism.

Вступ.1

У сучасних умовах розбудови незалежної держави 
на перший план виходить проблема відродження на-
ціональної системи освіти як передумови виховання 
нового покоління українців. Основою ідеології дер-
жавного будівництва проголошено національну ідею. 
Її реалізація вимагає кардинального реформування 
системи національного виховання, метою якого Дер-
жавна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ 
століття”) визначила “набуття молодим поколінням 
соціального досвіду, успадкування духовних надбань 
українського народу, досягнення високої культури 
міжнаціональних взаємин, формування у молоді не-
залежно від національної належності особистісних 
рис громадян Української держави, розвиненої духо-
вності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, 
правової, трудової, екологічної культури”. [2]

У період становлення України як суверенної дер-
жави, відродження духовності суспільства проблема ви-
ховання підростаючого покоління набуває особливої акту-
альності. У цьому зв’язку набуває особливого значення 
діяльність позашкільних навчальних закладів освіти і 
закладів соціально-культурної сфери, пріоритетними 
для яких є ідея відродження українських виховних 
традицій, прилучення дітей і молоді до цінностей су-
часного виховання. 

Національна скаутська організація України Пласт 
проводить понад 100 таборів на всій території Укра-
їни, а також у Польщі. Метою Пласту є сприяти все-
бічному, патріотичному вихованню та самовихованню 
української молоді на засадах християнської моралі. 
Будучи неполітичною і позаконфесійною організаці-
єю, Пласт виховує молодь на свідомих, відповідаль-
них і повновартісних громадян місцевої, національної 
та світової спільноти, провідників суспільства.

Для наймолодших пластунів – новаків, які ще не 
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досягнули 11-річного віку, відбуваються табори на 
стаціонарних відпочинкових базах. Там діти під на-
глядом досвідчених виховників в ігровій манері ви-
вчають українські пісні, звичаї, історію, культуру та 
багато іншого. Довше перебування серед природи ста-
ло невід’ємною частиною пластового самовиховання. 
В українському Пласті воно має довголітню тради-
цію, без цього безпосередньо зв’язку з природою, без 
фізичної і духовної наснаги, без цих нагод і пригод, 
серед яких росте пластовий досвід і самовпевненість, 
немає справжнього Пласту. Табори просто неба, ман-
дрівки, екологічні заходи, наукові дослідження та спо-
стереження слугують плеканню поваги та розумінню 
потреби збереження живого оточення. 

Для пластового юнацтва, тих, хто має вже 11 і біль-
ше років, майже в кожному регіоні держави проходе 
понад вісімдесят двотижневих наметових таборів. На 
них хлопці та дівчата у супроводі інструкторів набу-
вають знання та вміння з виживання у складних при-
родних умовах, надання першої медичної допомоги та 
безліч інших корисних справ. Найбільше таких табо-
рів проходе на території Західної України в Карпатах. 
Окрім цього, для досвідченіших юнаків проходять 
спеціалізовані табори, зокрема мистецькі, велосипед-
ні, авіаційні, водні, спортивні, мандрівні, кінні, істо-
ричні, військово-патріотичні, альпіністські та табори 
для лідерів, де молодь отримує знання і набуває умін-
ня з цієї ділянки. 

Діяльність організації Пласт досліджувалась таки-
ми українськими пластунами-науковцями: О. Вахняни-
ним, Ю. Старосольським, О. Тисовським, О. Яремчен-
ком, С. Левицьким визначено теоретико-методологічні 
основи діяльності Пласту; методичні аспекти пласто-
вого виховання розроблено Л. Бачинським, Е. Пелен-
ським, А. Річинським, Т. Самотулкою [15], М. Федусе-
вичем та ін., І. Боберським та П. Франком розроблено 
ігри до пластових занять; проблему становлення й 
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розвитку дослідили В. Окаринський, М. Пантюк [15], 
Б. Савчук [13] та О. Сич [14]; туристично-краєзнавчу 
роботу до 1930 року – Я. Луцький [12]; особливості 
фізичного виховання висвітлив у своїй праці П. Мар-
тин [4]; проблемою здорового способу життя і форму-
вання несприйнятливості до вживання наркогенних 
речовин займався М. Окаринський  [5]; виховний про-
цес та організаційно-педагогічні засадам організації 
Пласт висвітлені в науковій роботі Ю.Жданович [3]. 
В роботі Ю. Візітів  [1] досліджено передумови за-
родження пластового руху на Волині, розкрито етапи 
його організаційного й ідеологічного становлення, об-
ґрунтовано форми та методи військово-патріотичного 
виховання в пластових осередках, з’ясовано головні 
напрямки практичного пластування.

Робота виконана за планом НДР Слов’янського 
державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: дослідження виховного процесу 

спортивно-вишкільного пластового табору, як фор-
ми фізичного виховання молоді на засадах христи-
янської моралі, духовності та плеканні національних 
традицій. 

Завдання дослідження: розкрити мету, програму 
табору та їх вплив на формування патріотичної сві-
домості, національної духовності, самовиховання та 
почуття колективізму.

Використано такі методи дослідження: теоре-
тичні – аналіз, систематизація, класифікація, узагаль-
нення теоретичних та дослідницьких даних з метою 
виявлення стану досліджуваної проблеми; емпіричні 
– спостереження, самоспостереження, анкетування, 
тестування.

Результати дослідження.
У своїх попередніх роботах ми вже розглядали 

пластові табори, як форму фізичного виховання в ор-
ганізації Пласт [11]; виховання особистості за допо-
могою пластових крайових таборів [10]; окремо було 
досліджено виховно-вишкільний пластовий табір «Ле-
гіон», як форму фізичного та військово-патріотичного 
виховання молоді [7], а також історію виникнення та 
розвиток морського пластування [8]; окремою про-
блемою було визначено підготовку майбутніх учите-
лів фізичної культури до роботи інструктором з фізич-
ного виховання в НСОУ – Пласт [9].

Але не було приділено достатньо уваги спортивно-
вишкільному пластовому табору, який базується (як і 
всі пластові табори) на засадах християнської моралі 
та духовності використовуючи національні традиції, 
як умову формування національної духовності, патрі-
отичної свідомості та почуття колективізму.

Табір відбувався з 8 по 18 серпня 2009 року по-
близу водоспаду Гуркало біля с. Корчин Сколівського 
р-ну Львівської обл. Участь брало 47 юнаків та юна-
чок і 22 інструктори (провід). СВТ проходить 35 рік 
поспіль.

Програма спортивно-вишкільного табору включає 
навчання (теоретичні та практичні заняття) та змаган-
ня з футболу, волейболу, фрізьбі, гандболу, американ-
ського футболу, бейсболу (софтболу), бадмінтону, лег-
кої атлетики, стрільби, настільного тенісу, гімнастики, 

бойового гопака, народних танців, а також теренові 
ігри, змагання, смуги перешкод тощо та передбачає 
підготовку до змагань більшого масштабу: спартакіад. 
Заняття проводили кваліфіковані інструктори, які до-
помагали учасникам розвивати вже набуті спортивні 
навики та здібності. Заняття проводили кваліфіковані 
інструктори, які допомагали учасникам розвивати вже 
набуті спортивні навики та здібності. 

Вимоги до учасників: можуть брати участь тільки 
юнаки та юначки, які мають ступінь учасника (рівня 
ІІ-ІІІ пластової проби), віком від 14 років, з доброю 
пластовою поставою, відсутністю медичних протипо-
казань для активного заняття спортом та таборування 
в наметовому таборі. Учасники без виконання наступ-
них спортивних нормативів до табору не приймають-
ся: для хлопців – відтискання від підлоги: >20 разів, 
підтягування на перекладені: >6 разів; для дівчат – 
прес: >30 разів/60сек.; біг 60м – 10,00сек.

Програма була розподілена наступним чином: 5 
днів проходили теоретичні та практичні заняття, 1 
день – «Козацький», наступні 5 днів – проведення 
Олімпіади. Наведемо приклад розпорядку одного з 
навчальних днів: 9 серпня 2009 р. (неділя) «День Фут-
болу». (Кожен день має назву, в цей день проводяться 
теоретичні заняття з цього виду спорту: 15 хв. після 
сніданку та 15 хв. після обіду).

7:00 – вставання, руханка (ранкова гімнастика 
триває 40 хв. і включає функціональну розминку та 
загально-розвиваючі вправи на місці.) Важливе місце 
відводиться загартуванню, бо на руханку всі мають 
іти без взуття, в коротких шортах і майках (дівчата), 
хлопці – з голим торсом). Загартування відбувається 
завдяки низькій температурі з ранку у поєднанні з ма-
сажем ступень ніг травою, змоченою холодною росою 
при пробіганні 2-3 км. Ефективність і необхідність та-
кого загартування доводиться гарним самопочуттям, 
міцним здоров’ям і гарним настоєм учасників протя-
гом дня і всього табору. Не було зафіксовано жодного 
захворювання, спричиненого переохолодженням. За-
вершується руханка купанням у гірській річці, темпе-
ратура води якої, не піднімається вище 15-17○С навіть 
у день.

8:00 – відкриття дня (один із церемоніалів у Плас-
ті, складається із звітів гурткових та гімну)

8:30 – сніданок
9:30 – молитва (кожної неділі пластуни ходять до 

церкви и та мають службу божу, тож табір не є ви-
ключенням)

9:50 – таборові роботи (проводяться завжди на 
початку табору для облаштування комфортного про-
живання і перебування на території табору: виготов-
ляються столи, полиці для кухні, складаються пічі для 
приготування їжі, облаштовуються місця для сидіння 
під час занять, споживання їжі та проведення вечірніх 
ватр, будуються дівоча та чоловіча лятрини (туалети), 
встановлюється щогла для підняття прапорів (держав-
ного, а згодом і олімпійського), також накриття для 
обладнання та інших місць перебування на випадок 
дощу і т.ін.)

13:30 – обід
15:00 Заняття (кожного дня вони змінюються): 
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1. Впоряд (В Пласті впоряд є одним з самовихов-
них засобів. Впоряд – засіб, побудований за прин-
ципом військового підпорядкування, що координує 
поведінку окремих осіб чи відділів для здійснення 
спільних завдань. Впоряд вимагає повного підпоряд-
кування провіднику в межах визначених команд.) 

2. Спів (розучування нових пластових пісень)
3. Таборові роботи 
4. Перша медична допомога (заняття, яке прово-

дить лікар табору)
5. Година коменданта (заняття, на якому комендант 

проводить анкетування та спілкується із учасниками 
на теми «Що ви чекаєте від СВТ» та «Для чого ви при-
їхали на табір» і т.п.)

6. Таборові роботи 
19:00 – вечеря
20:00 – закриття дня
21:00 – ватра знайомств (кожного дня тема ватри 

змінюється. Протягом табору були проведені такі ва-
три: «Літературна» (кожному гуртку треба було склас-
ти по 3 вірша: любовна лірика, СВТ та різне), «Карао-
ке» (проходив конкурс караоке), «Гламурна» (обирали 
містера і міс СВТ: змагалися 6 пар за звання найкра-
щих), «Історична» (завданням було розповісти історію 
про видатну постать української історії, а інші мусили 
відгадати: хто це), «Вечорниці. Весілля» (заздалегідь 
була обрана пара молодят, які удавали себе нарече-
ними, було відтворено справжнє українське весілля 
за всіма стародавніми традиціями і обрядами, почи-
наючи зі сватання, закінчуючи піснями та народними 
танцями просто неба під сяйво зірок), «Казкова» (за-
вданням було інсценізувати народну українську казку 
), «Завершальна» (Розпочалась вона в саморобній лаз-
ні, яку діти створили власноруч. Добре напарившись 
і скупавшись у гірській річці, учасники згадувались 
найкращі моменти табору, відкривали таємниці гри 
«Найкращий друг», співали вивчені і складені протя-
гом табору пісні).

22:45 – нічна тиша (ніхто з учасників не має право 
ходити вночі по табору, окрім стійкових, які міняють-
ся кожні 2 години, слідкуючи за спокоєм на таборі). 

Наступного дня були заняття з інших видів спорту. 
Окрім занять було проведено декілька змагань: «Рен-
жерський кидок» та «Смуга перешкод», які включа-
ли багато складних завдань на сміливість, силу, ви-
тривалість, спритність, гнучкість, винахідливість, 
розум. Перед змаганнями учасники були поділені на 
мішані, рівні за силою команди. Виграла та команда, 
яка найшвидше подолала смугу. Наприклад  «Смуга 
перешкод» містила більше завдань, які проходили на 
річці: треба було переправитись через річку по камін-
ням, склавши брід; по линвам, натягнутим  від одного 
до іншого дерева; проповзти-проплити під нахиленим 
деревом; вітискатися у воді; пронести воду в тарілці 
на спині до відра – наповнити його і т. ін. Але найемо-
ційнішою та найцікавішою перешкодою було «Боло-
то», де юнаки та юначки мали б пролізти 15 метрів по 
глиняному болоті на швидкість. Цей табір орієнтова-
ний на амбітних юнаків та юначок, які звикли ставити 
перед собою високі цілі, вести активний та здоровий 
спосіб життя, з усмішкою сприймати виклики і впев-

нено крокувати вперед.
На екваторі табору проходив «Козацький день» із 

козацькими забавами, змаганнями під назвою «Ко-
зацька фортеця». День розпочався козацьким відкрит-
тям дня із кошовим і отаманом на чолі. Цілий день 
всі учасники ходили в повних українських строях, 
відтворюючи тогочасні події та часи козацтва. «Ко-
зацькі забави» складалася із 5 спортивних естафет на 
швидкість, спритність, силу, розум та колективність. 
Наведемо приклад декількох завдань: Всі учасники 
скидають своє взуття в одну суцільну купу. Стартують 
по одному учаснику, стрибаючи на 1 нозі до загальної 
купи взуття,  знаходять 1 свій черевик і повертаються 
на взутій нозі, передаючи естафету наступному. Так 
команда двічі проходить коло і виграє найшвидша ко-
манда. Наступне завдання: вся команда мусить за сиг-
налом прибігти до фішки і стати в коло (обруч) всією 
командою, зробивши піраміду. Виграє та команда, у 
якої найшвидше це вийде і ноги учасників не вийдуть 
за межі кола. Забави були розраховані на командну 
перемогу (участь брало 5 команд), а «Козацька фор-
теця» на особисту першість. Було створено 10 спор-
тивних ділянок на яких необхідно було набрати яко-
мога більше очок за виконання. Наприклад: стрільба 
з гвинтівки; обертання обруча на нозі 10 раз; пройти 
по канату, який лежить на траві, із зав’язаними очи-
ма; «Заплутаний кінь» (розв’язати зав’язані позаду 
руки за 1 хв.); «Баскетбол» (на відстані 3 м попасти 
у відро своїм взуттям); пустити обруч і пробігти не 
зачепивши його; «Таксі» пронести юнака вагою 90 кг. 
не менше 50 м (дозволяється проносити вдвох) і т.і.н. 
Завдання були розраховані на особисті можливості, 
вміння юнаків.

О 12 годині ночі було проведено урочисте від-
криття Олімпіади. Інсценізована вистава інструкторів 
відтворювала події виникнення різних видів спорту. 
Справжній олімпійський вогонь і прапор були проне-
сені минулорічними абсолютними переможцями СВТ. 
Завершилося відкриття святковим феєрверком і поба-
жанням перемог у змаганнях. 

Легка атлетика складалася із таких нормативів: 
100м., 1000м., стрибки у довжину з місця, з розбігу, 
стрибки у висоту, метання спису, штовхання ядра. 
В спортивних іграх команди ділилися на дівочі та 
хлоп’ячі, також команду проводу (інструкторська 
ланка). 

Першуни СВТ (абсолютні чемпіони таборової 
олімпіади, які зайняли більше 5 призових місць) отри-
мали посвідку, що підтверджує їхню кваліфікованість, 
як майбутніх інструкторів спортивних ділянок на 
пластових таборах та змаганнях. Ними стали: серед 
дівчат – Надійка Шургот з Бережан, серед хлопців – 
Микола Андрусик з Миколаєва Львівської обл.

Останнього дня було проведено закриття олімпі-
ади із нагородженням переможців. Протягом табору 
проводились анкетування, опитування, тестування фі-
зичних якостей учасників. Проведене анкетування під 
час теоретичного заняття із гімнастики показало, що у 
70% учнів фізкультура в школі не проводиться належ-
ним чином. Стройові вправи деякі із учасників взагалі 
дізналися, прийшовши до Пласту (5%), використання 
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предметів для проведення ЗРВ для 40% невідоме, а у 
7% взагалі ЗРВ на місці відсутні на уроці, викорис-
товується тільки функціональна, де діти бігають на-
вколо школи по 5-7 кіл. Жахливим стає й той факт, що 
у 65 % опитаних дітей не бачили в школі снаряди для 
спортивної гімнастики, а ще 15, хоч і бачили, але не 
мали змоги на них займатися. Причини на то були різ-
ні: не має матів, вчитель не може показати сам вправи 
на снарядах чи просто боїться за травматизм при ви-
конанні. Тож в 90% випадках урок складався із пробі-
гання навколо школи та гри у футбол в теплий період 
року та гри у волейбол в взимку. Можливо, деякі діти 
і приїхали до табору, щоб навчитися чомусь новому 
і цікавому, навіть такому самому простому переки-
ду вперед, який мали б вивчати у молодших класах 
у школі. Проведені нормативні тестування показали 
середній рівень фізичної підготовленості учасників.

Наведемо цитату із відповідей учасників на питан-
ня анкети: враження від табору: «За тих кілька днів 
спільного таборування ми без перебільшення стаємо 
однією сім’єю: в нашій крові тече братерство, дух 
чесного змагу, Велика гра». Тож, читаючи відповіді по 
закінченні табору, можна з впевненістю сказати, що 
табір для юнаків та юначок став однією із сходинок 
до здорового способу життя, прагнення перемоги над 
собою, перебудови поглядів на сьогоднішнє байдуже 
викладання фізичної культури в школі та національ-
ного відродження.

Висновок.
Спортивно-вишкільний табір під назвою “Ка-

линовий оберіг” – це спеціалізований спортив-
ний пластовий табір, метою якого є надання учасни-
кам основних знань із різних видів спорту, також дати 
змогу розвивати спортивні здібності. Але завдання 
табору не готувати чемпіонів у спорті, а використо-
вуючи спорт як засіб, має завдання виховувати лідерів 
у житті, формувати патріотичну свідомість, націо-
нальну духовність та почуття колективізму на засадах 
християнської моралі, духовності та плеканні націо-
нальних традицій. 

Філософія табору ґрунтується на ідеї, що справжнє 
пластове середовище може бути створене тільки там, 
де пластові ідеали поєднуються з плеканням сили тіла 
та духом пластового побратимства.

Перспективи подальших розвідок у даному напрям-
ку.  Дослідження відкриває шлях до подальших науко-
вих пошуків у теорії та методиці фізичного виховання 
молодіжних організацій, зокрема скаутських. Також 
актуальним залишається питання підготовки кваліфі-
кованих фахівців в галузі спеціалізованого пластуван-
ня, бо заняття проводили кваліфіковані інструктори: 
колишні спортсмени, але за фахом не педагоги.
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Дозвіллєво-спортивна діяльність як один із чинників 
розвитку лідерських здібностей студентів

Юрчук С.М.
Черкаський національний університет

Анотації:
Розглядається дозвіллєво-спортивна 
діяльність як один із факторів, що 
сприяє формуванню лідерства у 
студентів вузу, яке є невід’ємною 
частиною морально-вольових якос-
тей особистості. Розглянуті і вивчені 
теоретичні положення які сприяють 
кращому формуванню лідерських 
здібностей у студентів. Формування 
лідерських якостей виступають як по-
тужний засіб соціального становлен-
ня особи молодих людей, активного 
вдосконалення індивідуальних осо-
бливостей. Розвиток лідерських зді-
бностей сприяє формуванню впевне-
ного в собі і конкурентноздатного на 
ринку праці фахівця.

Юрчук С. Н. Занятия спортом на досуге, 
как один из факторов развития лидер-
ских способностей у студентов. Рассма-
тривается роль занятий спортом на досуге, 
что влияет на формирование лидерства у 
студентов вуза, как одной из составляющих 
нравственно-волевых качеств личности. 
Рассмотрены и изучены теоретические 
положения, которые позитивно влияют на 
формирование лидерских способностей у 
студентов. Формирование лидерских ка-
честв выступает как мощное средство со-
циального становления молодых людей, 
активного совершенствования индивиду-
альных особенностей. Развитие лидерских 
способностей оказывает содействие фор-
мированию уверенного в себе и конкурен-
тоспособного на рынке труда специалиста.

Yurchuk S. N. Playing sports at lei-
sure, as one of the development of 
leader capabilities of students. The 
role of exercises by sports at a leisure 
is considered. It infl uences making up 
of leadership at students of high school. 
It is an element of moral strong-willed 
qualities of the personality. Theoretical 
provisions are construed and investi-
gated. They positively infl uence making 
up лидерских capabilities at students. 
Making up leadership qualities acts as 
the powerful remedy of social becom-
ing of young people and the fi ssile 
perfecting of personalities. Developing 
лидерских capabilities assists making 
up of the self-assured expert.

Ключові слова:
спорт, дозвілля, лідерство, сту-
дент.

спорт, досуг, лидерство, студент. sports, leisure, leadership, student.

Вступ. 1

Українське суспільство на сучасному етапі розви-
тку переживає період глибоких соціально-економічних 
перетворень, які безсумнівно торкаються вищого на-
вчального закладу освіти, ставлячи перед ним нові за-
вдання. Одним з найважливіших завдань є виховання 
кожного студента як активної самостійної особистос-
ті, що володіє високою моральністю, здатної творчо 
мислити й діяти.

Поряд із вищим навчальним закладом освіти, яко-
му належить провідна роль у всебічному розвитку 
особистості студента, значне місце займає дозвіллєво-
спортивна діяльність. У процесі дозвіллєво-
спортивної діяльності, формуються такі моральні 
якості як лідерство, відповідальність за свої вчинки й 
поведінку своїх товаришів, глибока зацікавленість у 
загальному успіху, сила волі, прагнення до досягнен-
ня високих результатів, дружба, завзятість, терпіння. 
Також у процесі дозвіллєво-спортивної діяльності у 
студентів розвиваються такі фізичні якості як: швид-
кість, спритність, сила, витривалість, гнучкість. Для 
реалізації цих завдань викладачу необхідно прикласти 
чимало зусиль, спрямованих на розвиток у студент-
ської молоді здатності до формування життєво важ-
ливих завдань, уміння співвідносити їх з моральними 
цінностями суспільства, приймати усвідомлені етичні 
рішення, проявляти морально-вольову готовність до 
подолання труднощів.

Однією з умов підвищення ефективності форму-
вання у студентської молоді морально-вольових якос-
тей є взаємодія суб’єктів педагогічної діяльності, що 
входять до складу педагогічної системи «студент – ви-
кладач – студентський колектив». Специфічною осо-
бливістю цієї взаємодії є створення педагогом вузу, 
у процесі дозвіллєво-спортивної діяльності такої ат-
мосфери, яка б сприяла розвитку цілеспрямованості, 
ініціативи й почуття відповідальності перед товари-
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шами, колективом. Всі ці компоненти є невід’ємною 
складовою лідерства. Їхня наявність визначає розви-
ток і інших морально-вольових властивостей особис-
тості студентів, зміст морально-вольової спрямова-
ності, морально-вольову зрілість.

Необхідні теоретичні передумови для сприятли-
вого формування морально-вольових якостей, а саме, 
лідерства, створюють психологічні особливості віку 
студентів, на що вказують Н.І. Болдирєв, Л.І. Божович, 
Т.В. Драгунова, А.Г. Ковальов, І.С. Кон, А.І. Кочетов, 
В.А. Крутецький, А.С. Макаренко, І.Ф. Свадковський, 
В.А. Сухомлинський та ін. Ними підкреслюється осо-
блива сприйнятливість студентської молоді до про-
цесу педагогічного керівництва морально-вольовим 
розвитком, тому що в цьому віці вже накопичений до-
статній досвід морального поводження, пробуджуєть-
ся моральна потреба в самовихованні.

Дослідження ролі дозвілєво-спортивної діяльності, 
показує, що вона вдосконалює у студентів мету і моти-
ви самовиховання, виникнення нових потреб, збагачує 
почуття, розвиває емоційну сферу, вміння адекватно 
оцінювати вчинки свої і товаришів. Формування у сту-
дентів нових психічних якостей спричиняє подальше 
ускладнення, збагачення й підвищення ефективності 
самовиховання. При цьому, вольова активність сту-
дентства є необхідним компонентом, метою, результа-
том, головним двигуном всього навчально-виховного 
процесу. Виступаючи як умова і засіб процесу само-
виховання, воля, у свою чергу, загартовується, направ-
ляючи потенційні резерви особистості спортсмена на 
вирішення завдань самовиховання, на подолання ви-
никаючих перешкод. Тільки відповідний рівень розви-
тку волі дозволяє особистості студена виконувати роль 
необхідного імпульсу до початку процесу морального 
самовиховання і лідерських здібностей в тому числі. 
Практика морального самовиховання показує, що при 
однакових умовах і засобах виховання виявляється 
різний рівень морального розвитку особистості (Л.І. 
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Божович). Більше того, рівень морального виховання 
може бути далеко не однаковий навіть в середині од-
нієї вікової групи, що займається.

Викладачі вузу приділяють велику увагу вихо-
ванню морально-вольових якостей у студентства, 
однак, в основному, зв’язують його лише з досягнен-
ням успіхів у обраному виді дозвіллєво-спортивної 
діяльності, обмежуючи тим самим сферу їхнього 
прояву. Лише епізодично викладачі ставлять виховні 
завдання, спрямовані на організацію моральних вза-
ємин студентів, на формування навичок співробітни-
цтва, спільного подолання труднощів і переживання 
радості при досягненні успіхів. Це сповільнює вихо-
вання морально-вольових якостей студентів у процесі 
навчально-виховного діяльності.

У дослідженнях з педагогіки й психології спорту 
проблема виховання морально-вольових якостей і лі-
дерських здібностей у процесі дозвіллєво-спортивної 
діяльності недостатньо розроблена, а в більшості до-
сліджень їхній зміст розглядається не в повному обся-
зі. Вони вивчаються або як вольові, або тільки як мо-
ральні. Частково це пояснюється тим, що ще не повною 
мірою визначена змістовна характеристика морально-
вольових якостей. Наприклад, така морально-вольова 
якість, як лідерство, розглядається в одному випадку 
як моральна риса особистості (К. М. Малиниченко), а 
в іншому - як вольова (Ю. П. Мальцев).

Зв’язок вольових якостей з моральними підкрес-
люється в дослідженні В.Є. Туріна, що розглядає 
рівні морально-вольової активності підлітків. В.І. Се-
ливанов надає особливого значення саморегулюючій 
функції волі, що сприяє здійсненню провідних ідей 
і моральних принципів. А. В. Вєдєнов відзначає, що 
«будь-яке виховання волі і лідерства в тому числі само 
по собі, у відриві від морального виховання, завжди 
призводить до виховання егоїстичної волі, протипри-
родної для людини». Автор наголошує на формуванні 
вольових якостей через моральні відносини в колек-
тиві. У роботах Н.І. Решетень, О.А. Чернікової та ін. 
підкреслюється необхідність вивчення проблеми вза-
ємин у колективі в процесі спортивної діяльності, як 
важливого питання.

Із сукупності проблем морального виховання сту-
дентської молоді, розглянутих у дослідженнях Ю.Ф. 
Буйліна, А.А. Дергач, А.А. Тер-Ованесяна, Н.Е. Шур-
ковой та ін., можна виділити деякі аспекти виховання 
морально-вольових якостей і лідерських здібностей у 
процесі спортивної діяльності. Це, насамперед, фор-
мування у студентів етичних понять, становлення мо-
ральної свідомості й моральної зрілості у поведінці, 
вироблення стійких моральних переконань й ідеалів. 
У дослідженнях К.П. Жарова, А.Ц. Пуні, М. Я. На-
батнікової та ін. показано, що процес морального 
виховання молоді тісно пов’язаний з їхнім фізичним 
розвитком.

Разом з тим робіт присвячених формуванню у сту-
дентів морально-вольових якостей і лідерства у спорті 
порівняно мало (С.А. Алексєєв, Н.М. Богатирьов, Ю.І. 
Зотов, В.Н. Казанцев, Ю.П. Мальцев, А.І. Міхєєв, В.П. 
Шевченко та ін.), а у процесі дозвіллєво-спортивної 
діяльності вузу зовсім відсутні. 

Аналіз досліджень по проблемі формування 
морально-вольових якостей і лідерства особистості 
студента вузу у процесі дозвіллєво-спортивної діяль-
ності показав, що відсутній науково-обґрунтований 
підхід до діагностики рівня морально-вольового роз-
витку студентів, не розглянутий характер залежності 
між ходом їхнього розвитку і системою виховання 
вузі, лише частково розкриті шляхи його стимулю-
вання в процесі індивідуальних бесід зі студентами у 
ході їх практичної спортивної діяльності на заняттях; 
не виявлено чітких положень і експериментальних до-
казів того, що виховання морально-вольових якостей 
особистості студента у процесі дозвіллєво-спортивної 
діяльності вимагає створення сукупності соціально-
педагогічних умов, що забезпечують ефективність 
цього процесу.

Таким чином, можна констатувати наявність про-
тиріч між вимогами педагогічної практики морально-
вольового розвитку і лідерських здібностей осо-
бистості студента у процесі дозвіллєво-спортивної 
діяльності й знаннями про педагогічні умови його 
забезпечення.

Висунуті протиріччя дозволили визначити пробле-
му дослідження: при яких педагогічних умовах забез-
печується ефективний розвиток морально-вольових і 
лідерських якостей особистості студентів у процесі 
дозвіллєво-спортивної діяльності вузу.

Робота виконана за планом НДР Черкаського на-
ціонального університету 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати 

організаційно-педагогічні умови які б сприяли форму-
ванню морально-вольових якостей, саме лідерських 
якостей студентів у процесі дозвіллєво-спортивної ді-
яльності.

Відповідно до мети дослідження визначено такі 
завдання:
Проаналізувати проблему у філософському і 1. 
психолого-педагогічному аспектах.
З’ясувати й охарактеризувати визначальні чинники 2. 
формування й розвитку морально-вольових якос-
тей, а саме лідерських у студентів.
Проаналізувати й узагальнити педагогічний досвід 3. 
з формування лідерства у студентів вищого навчаль-
ного закладу.
Результати дослідження.
Теоретична основа дослідження полягає в кон-

цептуальних положеннях про особистість як суб’єкта 
діяльності й власного розвитку, про закономірності 
цього розвитку, про роль діяльності й спілкування в 
цьому процесі (Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов, В.В. Да-
видов, Б.Ф. Ломів, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. 
Рубінштейн та ін.); ідеї системного підходу до вихо-
вання, розроблені Е.В. Корольовим, В.В. Краевським, 
Л.Н. Новіковою, Ю.П. Сокольніковим та ін.; положен-
ня про необхідність обліку впливу соціуму на розви-
ток особистості (Л.П. Буєва, І. С. Кон, Б.Т. Ліхачов, 
А.В. Мудрик, В.А. Отрут та ін.)

Згідно загальноприйнятому трактуванню, лі-
дерство можна розглядати, як поведінковий процес 
управління групою осіб з метою досягнення постав-
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лених цілей [4]. Це визначення охоплює багато аспек-
тів лідерства. У спорті і фізичній культурі ці аспекти 
включають процеси схвалення рішення, методи мо-
тивації, забезпечення зворотного зв’язку, встановлен-
ня міжособистісних відносин. Відповідно лідер – це 
член групи, який володіє необхідними організатор-
ськими здібностями, займає центральне положення в 
структурі міжособистісних відносин колективу, який 
сприяє організації і управлінню групою, для досяг-
нення поставлених цілей [2].

На сьогодні на ринку праці цінуються не лише 
професійні якості молодого фахівця, але й певні, 
ділові якості, наявність задатків, що багато в чому 
визначає ефективність його роботи. Вже сформувався 
потужний шар молоді, яка прагне здобути якісну освіту, 
зайняти гідне місце в соціальній ієрархії. Як правило 
– це захопленні, впевнені в собі, досить прагматичні, 
розсудливі молоді люди. Багатьом з них вже в період 
навчання у вузі вдається вдало вписатися в реалії 
ринкової економіки. Володіючи рядом потенційних 
лідерських здібностей, такий випускник вузу закладає 
ґрунтовний фундамент для свого майбутнього 
кар’єрного успіху. Лідерам властива різноманітність 
особових особливостей. І хоча не існує одного певного 
набору характеристик, які забезпечують становлення 
лідера, проте, процвітаючи в цьому напрямку люди 
володіють такими якостями: інтелект, наполегливість, 
оптимізм, впевненість у своїх силах, воля, амбітність, 
гнучкість. Ці якості необхідні більшою чи меншою 
мірою залежно від переконань членів групи і певної 
ситуації. Ефективність лідерства залежить від 
поєднання або взаємодії ситуаційних чинників і 
лінії поведінки. Якщо індивідуальні особливості цієї 
людини, проявляються ним в спільній діяльності і 
спілкуванні з іншими членами групи та відповідають 
вимогам ситуації, що склалася, то в результаті він стає 
лідером [5].

В даний час виділяться цілий ряд чинників, які 
можуть впливати на формування і розвиток лідерських 
якостей і здібностей студентської молоді. Одним із 
таких чинників є дозвіллєво-спортивна діяльність 
[1]. 

Заняття в спортивних секціях вузу істотно пов’язані 
із розвитком різних сторін інтелекту студентів. 
Опанування складно-координаційних фізичних 
вправ, що зв’язане з підвищенням концентрації уваги 
при виконанні рухів. Пред’являються високі вимоги 
до здатності швидко і адекватно орієнтуватися в 
ситуації, що змінюється. Необхідність вести пошуки 
причин вдалих невдалих рухів, осмислювати їх мету, 
структуру, при цьому результат вимагає активації 
когнітивних процесів.

Впевненість у своїх фізичних і психічних 
можливостях – найважливіша умова розкриття 
потенційних можливостей особистості студента. 
Впевненість у собі також важливе джерело мотивації 
у повсякденному житті. Людина, яка впевнена в собі, 
вважає, що вона здатна успішно досягти цілі або 
гідно виконати певну роботу. Це якість яку студентам 
необхідно цілеспрямовано культивувати [3].

Досягнення успіху в обраному виді спорту – це 

найбільш ефективний засіб розвитку впевненості. У 
процесі занять необхідно створювати ситуації в яких 
студенти мають можливість успішно реалізовувати 
задумане. Досягнення поставлених цілей, навіть 
свідоме наближення до них – це головний чинник що 
дає людині задоволення своєю діяльність. Відомо, що 
в процесі взаємодії функціональних систем організму 
людини із значимими для нього результатами 
діяльності відбувається найбільша точна адаптація 
біоритмів фізіологічних процесів до ритму роботи, 
зростає підвищення енергетичного потенціалу 
організму [4].

Дуже важливим моментом є наявність прагнення 
до досягнення мети, що у багатьох випадках 
призводить до відмінного виконання поставленого 
завдання. Студенти з високою потребою в досягненні 
своєї мети прагне у будь-якій ситуації, де їх оцінюють, 
проявити себе як найкраще. Вони проявляють велику 
наполегливість, докладають більше зусиль і частіше 
беруться за виконання важких завдань. У ході учбово-
тренувального процесу студентів цей ефект досягається 
в наслідок усвідомлення прогресу в засвоєнні техніки 
спортивних вправ, у розвитку рухових вмінь і якостей 
психіки, перемоги на змаганнях. Слід зазначити, що 
вагомим моментом, який забезпечує впевненість у 
собі, є підтримка відмінної спортивної форми [6].

Заняття у спортивних секціях вузу пов’язані 
з необхідність прояву вольових зусиль. Розвиток 
вольових рис пов’язаний з подоланням певних 
труднощів, а саме: втоми, опанування нових техніч-
них елементів, збереження самовладання в не про-
стих змагальних ситуаціях, необхідності дотримання 
режиму, працездатності в несприятливих умовах зо-
внішнього середовища. У своєму життєвому втілен-
ні дозвіллєво-спортивна діяльність – це і неухильне 
прагнення людини до розширення кордонів своїх 
можливостей, пов’язаних з подоланням зростаючих 
труднощів. Саме з різноманітними формами рухової 
активності пов’язана можливість випробувати себе, 
пізнати власну особистість, відчути радість само-
ствердження, відчути свою унікальність, цілісність і 
самобутність.

При цьому необхідно брати до уваги інші, тісно 
пов’язані з вольовими якостями, якості особистості: 
захопленість і прагнення до досягнення поставленої 
мети. Під час занять у спортивних секціях студент як 
би пізнає себе з нових, раніше невідомих йому сторін, 
затверджує себе в своїй свідомості. Самореалізація, 
самовдосконалення особистісних якостей засобами 
фізичної культури неможлива в принципі без певно-
го рівня самоповаги. І те, як надалі складатиметься 
професійна діяльність, неабиякою мірою залежить 
від вихідних установок молодої людини, від того, чи 
здатний він виявити, використовувати або навіть ство-
рювати обставини для максимальної самореалізації.

Старанність і старанність на тренувальних за-
няттях, наполегливість, можливість швидко і якісно 
сприймати нові елементах техніки, дисциплінова-
ність, уміння працювати з повною віддачею сил, мо-
білізувати колектив у складній змагальній ситуації 
− якості особливо розвинені у лідерів. З цих позицій, 
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лідер − це особа цілеспрямована, вольова, енергійна, 
рішуча, авторитетна в колективі.

Висновки. 
Таким чином, формування лідерських якостей у 

студентів засобами фізичної культури і спорту в про-
цесі дозвіллєво-спортивної діяльності виступають як 
потужний засіб соціального становлення особи мо-
лодих людей, активного вдосконалення індивідуаль-
них особливостей. Розвиток лідерських здібностей в 
процесі занять спортивними іграми студентів, на наш 
погляд, вносить певний внесок до формування впев-
неного в собі і такого, що володіє необхідними якостя-
ми молодого фахівця, конкурентноздатного на ринку 
праці.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем дозвіллєво-
спортивної діяльності.
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Розвиток фізичної реабілітації в Україні
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Анотації:
Представлено етапи становлення 
і розвитку лікувальної гімнастики, 
масажу, фізіотерапії. Розглянуто 
засоби, методи профілактики та 
лікування хвороб. Схарактери-
зовано системи лікарської гім-
настики. Представлено система 
виникнення і розвитку інститутів 
фізичної реабілітації. Розглянуто 
історичні аспекти розвитку фізич-
ної реабілітації в країнах далекого 
зарубіжжя. Показано внесок ві-
тчизняних вчених у розвиток фі-
зичної реабілітації. Представлено 
аналіз розвитку фізичної реабілі-
тації в Україні.

Юшко К.А. Развитие физической реаби-
литации в Украине. Представлены этапы 
становления и развития лечебной гимна-
стики, массажа, физиотерапии. Рассмо-
трены средства, методы профилактики 
и лечения болезней. Охарактеризованы 
системы лечебной гимнастики. Представ-
лена система возникновения и развития 
институтов физической реабилитации. 
Рассмотрены исторические аспекты раз-
вития физической реабилитации в стра-
нах далекого зарубежья. Показан взнос 
отечественных ученых в развитие физи-
ческой реабилитации. Представлен ана-
лиз развития физической реабилитации 
в Украине.

Yushko К. Development of physical reha-
bilitation is in Ukraine. Stages of becom-
ing and developing of medical gymnastics, 
massage, physiotherapy are presented. 
Remedies, methods of prevention and treat-
ment of sicknesses are construed. Systems 
of medical gymnastics are described. The 
system of rise and developing of institutes 
of a physical rehabilitation is presented. 
Historical aspects of developing of a physi-
cal rehabilitation in countries of far foreign 
countries are construed. The instalment of 
domestic scientists to developing a physi-
cal rehabilitation is exhibited. The analysis 
of developing of a physical rehabilitation in 
Ukraine is presented.
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Вступ.1

Вивчення історії сприяє більшому розумінню сут-
ності фізичної реабілітації, використаних в ній засо-
бів та методів. Простежив за етапами історії можна 
знайти нові шляхи розвитку.

Фізичні вправи та масаж з лікувальною метою 
застосовувалися ще у стародавні часи. У рукописах, 
написаних у Китаї та Індії за 3000-2000 років до на-
шої ери, викладено питання застосування дихальних 
вправ, пасивних рухів, масажу при захворюваннях 
внутрішніх органів та опорно-рухового апарату. 

У шостому столітті у Китаї вперше був створе-
ний державний медичний інститут, де студентам, як 
обов`язкова дисципліна, викладався лікувальний ма-
саж. В наступних сторіччях, у зв`язку із загальним за-
непадом природознавчих наук, відомостей про засто-
сування фізичних вправ у лікарській практиці немає. 
Епоха Відродження характерна розвитком біологічних 
наук. Серед численних робіт того часу відзначається 
трактат італійського вченого Меркуріалюса «Мис-
тецтво гімнастики»(1556). У ХVIIIст. почали більше 
уваги приділяти лікуванню рухами, виникла лікар-
ська гімнастика. Було видано значні роботи Фуллера 
«Медична гімнастика» і Ж.Тіссо «Медична та хірур-
гічна гімнастика»(1780). У ці часи в Росії з`являються 
роботи, що розкривають значення фізичних вправ у 
боротьбі за здоров`я підростаючого покоління (М.В. 
Ломоносов, І.І. Бецькой, А.П. Протасов).

ХIХ ст. відзначилось становленням шведської 
системи лікарської гімнастики П.Лінга (1776 – 1839), 
який заснував у 1813 р. у Стокгольмі перший у Європі 
інститут гімнастики і масажу, де готували педагогів 
фізичного виховання та медиків керівників з лікар-
ської гімнастики. Незважаючи на недоліки гімнастика 
П.Лінга сприяла поширенню цього методу лікування 
і масажу не тільки у Європі, але і на інших континен-
тах, та виникненню нових систем лікарської гімнасти-
ки – Брантинга, Картеліуса, Муррея та інших. Перший 
кабінет лікувальної гімнастики у Росії було відкрито 
у 1830р. [ 3 ].
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На сьогоднішній день існує достатньо літератури 
присвяченої медичній реабілітації, де автори просте-
жили за історією розвитку, формуванням цього на-
прямку. Але не достатньо джерел, в котрих розгляду-
ються історичні моменти фізичної реабілітації і саме 
в Україні. Адже велика кількість вчених працювали 
над різними питаннями, котрі торкались лікувальної 
фізичної культури (ЛФК), масажу і т. інш.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - проаналізувати виникнення і роз-

виток фізичної реабілітації в Україні.
Завдання роботи:

Вивчити деякi історичні аспекти розвитку фізичної 1. 
реабілітації в країнах далекого зарубіжжя.
Провести аналіз розвитку фізичної реабілітації в 2. 
Україні.
Результати дослідження.
У 60-80-ті рр. минулого сторіччя наукова думка 

та практичні дії вітчизняних вчених випереджали 
зарубіжних в області лікувальної гімнастики. 
Підтвердженням цього є фундаментальна доповідь 
учня М.І. Пирогова професора ХЛ. Гюббенета на 
святковому зібранні Київського університету у 1854 р. 
“Про значення гімнастики у житті людини і народів”; 
видання у 1865 р. газети, присвяченої питанням 
лікувальної гімнастики [ 3].

В останні десятиліття минулого сторіччя нашими 
вченими було закладено фундамент наукового обґрун-
тування впливу масажу на організм, зведено у систему 
його прийоми, розроблено показання і протипоказання 
до застосування, у тому числі й у спорті. Започаткова-
но курси з масажу, а в Одесі Ф. Гребнером — інститут 
механотерапії і лікувальної гімнастики. Цим закладам 
належить значна роль у поширенні масажу і гімнасти-
ки в країні. Практичним підтвердженням цього було 
впровадження названих засобів у лікувальний процес 
курортів одеських лиманів та Сак.

 Велике значення в обґрунтуванні загальних уяв-
лень про використання засобів та методів фізичної 
культури у відновному лікуванні мають роботи В.С. 
Піруського і лікарів Харківського медико-механічного 
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інституту. Перший розробив вчення про «мототера-
пію», що було до того часу відсутнє в усіх системах 
лікувальної гімнастики, і використовував її разом з 
природними чинниками і працею. Цей комплекс ліку-
вання фізичними засобами став основою майбутньої 
системи відновного лікування.

Лікарі Харківського медико-механічного інститу-
ту А.Н. Гейманович, В.Д. Чаклін, Ф.В. Лукашевич та 
інші під керівництвом М.І. Ситенка, зважаючи на до-
свід лікування фізичними вправами разом з фізіотера-
пією та працетерапією 3892 хворих з промисловими 
та військовими травмами у 1910-1916 рр., започатку-
вали методику сучасного лікування травм фізичними 
методами. У 1921р. М.І. Ситенка очолив цей інститут 
у Харкові і відкрив перший у країні дитячий ортопе-
дичний профілакторій, де широко застосовувалися фі-
зичні методи лікування.

Суттєвий внесок у теорію і практику відновних 
методів лікування зробили український професор 
В.К. Крамаренко, який видав «Посібник з масажу 
і лікарської гімнастики» у 1911 р., та співробітники 
інституту фізичних методів лікування у Севастополі. 
Історія застосування фізичних вправ з метою лікуван-
ня у радянські часи була тісно пов'язана з розвитком 
профілактичного напряму у медицині, комплексного 
функціонального лікування і оздоровчого спрямуван-
ня фізичного виховання. У 1920 р. у Москві відкрився 
державний інститут фізичних методів лікування і до 
1930 р. кількість таких закладів невпинно зростала. 
За десятиріччя було створено понад двадцять інститу-
тів фізіотерапії, у тому числі три в Україні: Одеський, 
Чернігівський, Феодосійський. Інтенсивно розвивали-
ся наукові дослідження і підготовка кадрів з фізіоте-
рапії. У 1923 р. почали видавати науково-практичний 
журнал «Курортное дело», який згодом змінив свою 
назву на «Вопросы курортологии, физиотерапии и 
лечебной физкультуры». У 1928 р. видано двотомний 
посібник з фізичних методів лікування.

У 1921 р. вийшла державна постанова про органі-
зацію будинків відпочинку, в якій вказувалося на необ-
хідність широкого використання фізкультури з метою 
оздоровлення громадян. Це дало поштовх для впрова-
дження у лікувальну практику курортно-санаторних 
закладів лікувальної фізичної культури. В.В. Гори-
невський, І.М. Саркізов-Серазіні, І.А. Богашев вида-
ють у 1923 р. та у 1926 р. посібники з лікувального 
застосування фізичної культури. В.В. Гориневський 
був організатором і керівником першої у Радянському 
Союзі кафедри фізичного виховання у Самарському 
університеті, а І.М. Саркізов-Серазіні — першої ка-
федри лікувальної фізичної культури у Московському 
інституті фізичної культури .

Передова думка, традиції і досвід роботи Хар-
ківського медико-механічного інституту стали пе-
редумовою організації у Харкові в 1921 р. першого 
науково-дослідного інституту фізичної культури, що 
значно випередило створення аналогічного наукового 
закладу у Москві (1932). Плідно працюють фахівці 
у Слов'янську — Т.Р. Нікітін, в Одесі — Я.Й. Камін-
ський. Останній у 1924 р. видав книжку з лікуваль-
ної гімнастики і через три роки організував науково-

дослідну лабораторію, що пізніше була перетворена 
на філію Українського інституту фізкультури. У 1932 
р. Я.Й. Камінський почав вести курс лікувальної фі-
зичної культури у медичному інституті, який у 1934 
р. реорганізувався у першу в Україні кафедру з цієї 
дисципліни. Продовжувачем його справи став акаде-
мік О.Ю. Штеренгерц, автор понад тисячі наукових 
праць, який створив школу лікарів та методистів з лі-
кувальної фізичної культури.

Глибокі та всебічні наукові дослідження і клініч-
ні спостереження сприяли розкриттю механізмів лі-
кувальної дії фізичних вправ та масажу і розробці 
науково-обґрунтованих окремих методик їх застосу-
вання у комплексному лікуванні. Це велика заслуга 
І.М. Саркізова-Серазіні, В.М. Мошкова, Е.Ф. Древінг, 
В.В. Гориневського, Б.О. Івановського, В.К. Добро-
вольського, О.Ф. Каптеліна та ін. Свій вагомий доро-
бок зробили і українські вчені О.А. Шейнберг, О.Ю. 
Штеренгерц, О.В. Кочаровська, Л.І. Фінк, а також 
працівники науково-дослідного інституту фізкульту-
ри у Харкові. Науковці і практики напрацювали курс 
з вивчення і використання комплексного, найбільш 
ефективного методу лікування із застосуванням ліку-
вальної фізичної культури, лікувального масажу, фізі-
отерапії і клімато-терапевтичних процедур.

Набутий у мирний період досвід став підставою 
для наказу про обов'язкове використання у військових 
шпиталях лікувальної фізичної культури під час Вели-
кої Вітчизняної війни. Вона разом з іншими лікуваль-
ними методами забезпечувала не тільки скорочення 
термінів лікування, а і більш швидше відновлення бо-
єздатності та зменшення інвалідності поранених.

У повоєнні роки розширилося застосування ліку-
вальної фізичної культури при таких захворюваннях 
як інфаркт міокарду, оперативних втручаннях на сер-
ці, легенях, судинах, мозку, опіковій хворобі. У 1950 
р. почали створюватися лікарсько-фізкультурні дис-
пансери. Теорія збагатилася працями професорів В.М. 
Мошкова, С.М. Іванова, В.Є. Васильєвої, С.М. Попова, 
С.В. Хрущова (Москва), Д.А. Винокурова, О.Г. Дембо, 
В.К. Добровольського, В.П. Правосудова (Ленінград), 
О.Ю. Штеренгерца (Одеса), В.М. Максимової (Хар-
ків), Т.О. Третилової (Львів), О.В. Кочаровської, В.Т. 
Стовбуна, Г.Й. Красносельського (Київ). Останній за-
снував аспірантуру з лікувальної фізичної культури і 
лікарського контролю у Київському медінституті, очо-
лив створене у 1959 р. в Україні науково-методичне 
товариство з лікарського контролю та лікувальної 
фізичної культури. Професор Г.Й. Красносельський 
(1900—1969) підготував багато науковців з цього фаху, 
найяскравішими серед яких є організатор Київського 
науково-дослідного інституту медичних проблем фі-
зичної культури професор І.В. Муравов та заслужений 
працівник вищої школи України професор Г.В. Поле-
ся. Під її керівництвом було підготовлено близько 30 
кандидатів наук з лікувальної фізичної культури у Ки-
ївському інституті фізичної культури.[ 3] 

Органічні і функціональні захворювання судин ніг, 
не дивлячись на певні успіхи в їх лікуванні, залиша-
лися одній з основних причин інвалідності у людей 
літнього і старечого віку. У СРСР в 1986г. була розро-
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блена програма ЛФК по передопераційній підготовці 
хворих з облітеруючими захворюваннями судин ніг. 
Для поліпшення функціональних можливостей су-
динного русла застосували ЛФК. цей метод викорис-
товувався при підготовці хворих з облітеруючими за-
хворюваннями нижніх кінцівок до реконструктивної 
операції.[ 2 ]

Радянськими вченими розробилася концепція ло-
кальної дії фізичних чинників на так звані «функціо-
нально активні зони» в цілях цілеспрямованої зміни 
нейроендокринного статусу і регуляції процесів іму-
ногенезу. Були встановлені підходи до диференційо-
ваному застосування фізичних чинників в реабілітації 
кардіологічних хворих, при захворюваннях ендокрин-
них залоз і опорно-рухового апарата, розробляли-
ся методики, вживані в неврологи після порушення 
мозкового кровообігу і травм периферичних нервів. 
Наданий ряд фізичних методів, які ефективні в реа-
білітації неврологічних хворих після ішемічних пору-
шень мозкового кровообігу і травм периферичних не-
рвів верхніх кінцівок. Фізіотерапія в даному випадку 
була направлена на поліпшення мозкової гемодинамі-
ки, зниження м'язового гіпертонусу, зменшення асте-
нічних проявів. Фізіотерапевтичні процедури - ліку-
вальну гімнастику в басейні, масаж, СМТ по методиці 
електросну на область проекції призначали через 3 – 4 
тижні після гострого періоду ішемії мозку. Була роз-
роблена програма реабілітації хворих з пошкодження-
ми плечового сплетення, і після реплантації крупних 
сегментів верхньої кінцівки. Також перспективно за-
стосовується фізіотерапія у хворих з ендокринними 
захворюваннями( цукровий діабет, ожиріння) [ 1 ].

Захворювання суглобів зустрічаються надзвичай-
но часто і можуть приводити до часткової або повної 
втрати працездатності. Причиною поразки суглобів 
можуть бути інфекції, травми, зміна реактивності 
організму, процеси старіння і деякі інші. У тканинах 
суглобів розвиваються запальні зміни, або поєднання 
тих і інших. Разом з лікарською терапією достатньо 
широко використовується лікувальна фізкультура, яка 
найбільш ефективна в підгострій і хронічній фазі за-
хворювання суглобів. У Кримському державному ме-
дичному університеті їм. Георгіївського розроблена 
програма ЛФК при захворюваннях суглобів верхніх 
кінцівок. Комплексна програма по лікуванню даного 
захворювання виявилася достатньо успішною. 

Окрім цього, було розроблено лікування хворих з 
порушеннями сечовипускання і уродинаміки сечових 
шляхів за допомогою ЛФК [4].

В Україні у 1971 р. відбувся пленум товариства те-
рапевтів республіки, присвячений питанням реабіліта-
ції пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, 
а у 1973 р. на IX Республіканському з’їзді терапевтів 
учені доповідали, що реабілітаційні заходи повернули 
45-75 % таких хворих до активної праці. Академік 
М.М. Амосов та професор Я.А. Бендет (1969) після 
операцій на серці, професор В.Н. Дзяк (1970) при 
серцево-судинній патології, професор Г.В. Карепов 
(1985) при травмах спинного мозку розробили методи 
реабілітації цих хворих. Напрацьовуються санаторні 
засоби реабілітації у санаторіях України, вивчаються 

механізми впливу кліматичних чинників, а також 
фізичних вправ і масажу з метою фізичної реабілітації 
у Ялтинському науково-дослідному інституті фізичних 
методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. 
Сєчєнова. Теоретичні проблеми курортної справи та 
фізіотерапії розробляють ще три спеціалізовані наукові 
заклади та 18 кафедр фізіотерапії медичних інститутів 
та інститутів удосконалення лікарів України.

У Києві у 1969 р. відкрився науково-дослідний 
інститут медичних проблем фізичної культури, що 
проіснував до 1986 р., а в 1993 р. відновлений та 
реорганізований у Державний науково-дослідний 
інститут проблем фізичної культури і спорту. 
У Київському інституті удосконалення лікарів 
відкривається кафедра фізичної реабілітації і 
мануальної терапії, а в областях — реабілітаційні 
лікарні, центри та відділення. Важливим заходом 
для подальшого розвитку лікувальної фізичної 
культури, реабілітації в Україні, підготовки 
висококваліфікованих фахівців було створення у 
1994 р. спеціалізованої Ради із захисту докторських 
дисертацій у Дніпропетровській державній медичній 
академії і заснування журналу “Медична реабілітація, 
курортологія, фізіотерапія”.

Висновки:
1. Фізична реабілітація застосовувалась ще 

в стародавні часи, але не мала ще такої назви. 
Літературні джерела говорять про те, що на Заході 
з’являється цей профілактичний напрямок, наприклад 
гімнастика Лінга, лікарська гімнастика Фуллера, у 
Стокгольмі - перший інститут гімнастики і масажу.

2. Аналіз досліджень висвітлив і деякі аспекти 
зародження та становлення фізичної реабілітації і у 
нас на Батьківщині. Наукова думка та практичні дії 
вітчизняних вчених випереджали зарубіжних в області 
лікувальної гімнастики. Підтвердженням цьому є 
роботи таких вчених: Пирогова М.І. “Про значення 
гімнастики у житті людини і народів ”, Крамаренко 
В.К. “Посібник з масажу та лікарської гімнастики”. 
Велике значення має робота В.С. Пруського, він 
перший розробив вчення про мототерапію.

Майбутні дослідження будуть направлені на 
подальше вивчення фізичної реабілітації в Україні. 
Це дасть глибоке і цілісне уявлення про її розвиток на 
території нашої країни.
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Annotation:
Boloban W.N. Reaction time and motor 
time  in an athlete’s movements. The 
article presents scientifi c facts which de-
scribe some psychomotor indices of  ath-
letes. The scientifi c data are drawn up on 
the basis of measurement, analysis and 
evaluation of the reaction time and motor 
time well us the frequency of movements 
with the use teaching accessories and the 
technology of their realisation.

Болобан В.М. Час рухової реакції 
спортсмена. У статті представлені на-
укові факти, що характеризують деякі 
психомоторні показники тих, хто займа-
ється спортом. Вони отримані на основі 
виміру, аналізу і оцінки латентного часу  
рухової реакції, часу одиночного руху, 
а також частоти рухів з використанням 
наукових приладів і технологій їх реа-
лізації.

Болобан В.Н. Время двигательной 
реакции спортсмена. В статье пред-
ставлены научные факты, характери-
зующие некоторые психомоторные по-
казатели занимающихся спортом. Они 
получены на основе измерения, анали-
за и оценки латентного времени  двига-
тельной реакции, времени одиночного 
движения, а также частоты движений 
с использованием научных приборов и 
технологий их реализации.

Key words:
reaction time, motor time, athletes, psy-
chomotor indices, methodology, research, 
teaching accessories, practical values, 
sports results.
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Wstęp1

Skok– maleńki Riki -Tiki -Tawi zręcznie wywinął się 
od jadowitych zębów strasznej żmiji. Znów skok i zwie-
rzę jest bezpieczne. Zwinność i szybkość zwyciężyły złą 
siłę. Kto z nas w dzieciństwie nie zachwycał się bohate-
rem baśni R. Kiplinga i nie zazdrościł doskonalej reakcji 
mangusty – Riki – Tiki – Tawi? A my? – Zadaje pytania 
profesor Niekrasow, - jak szybko reagujemy na różnorod-
ne bodźce: światło, dźwięk, ból, itp.? [7].

Czas reakcji i czas motoryczny w badaniach na-
ukowych  

Cel - opracować konceptualną zasadę pomiaru i ana-
lizy czasu reakcji i czasu motorycznego w ruchach spor-
towców, jako podstawy do oceny ich psychobiologicz-
nych i psychofi zycznych jakości. 

W wieku naukowo – technicznego wzrostu bardzo 
ważne jest opanowanie szybkiej reakcji. Jest ona niezbęd-
na nam do pracy, do zajęć sportem, na ulicy, w domu…Au-
striacki fi zjolog Zygmunt Eksner jako pierwszy (1873r.) 
użył termin „czas reakcji” i zastosował określenie: „…
czas niezbędny do tego, żeby świadomym wizerunkiem 
odpowiedzieć na jakieś wrażenia”. Przytoczył przykład 
dokładnie wyrażony w ćwiczeniach czasu reakcji u 76 – 
letniego człowieka w okresie półrocznym: było 0,9952 s, 
jest 0,1866 s [ 1, s. 9].

Czas reakcji – jedna z bardzo ważnych cech człowie-
ka. Przeważnie pod tym pojęciem rozumie się czas upły-
wający od zadziałania bodźca do zapoczątkowania ruchu 
(ukryty okres). Na jego wymiar składa się pięć czasów 
odcinkowych. Czas reakcji można przedstawić wzorem: 

t = t1+ t2+ t3+ t4+ t5
gdzie:
t – czas reakcji;
t1 – czas powstania pobudzenia w receptorze – zależ-

ny przede wszystkim od koncentracji uwagi oraz umiejęt-
ności widzenia obwodowego;
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t2 – czas przekazania pobudzenia do ośrodkowego 
układu nerwowego – wiążący się  z szybkością przewo-
dzenia nerwów czuciowych;

t3 – czas przebiegu pobudzenia przez ośrodki nerwo-
we i uformowanie sygnału wykonawczego. Zależy prze-
de wszystkim od ruchliwości procesów nerwowych i jest 
najdłuższym i najbardziej zróżnicowanym co do wielko-
ści parametrem decydującym o czasie reakcji. W dużej 
mierze zależy od stopnia zautomatyzowania nawyku ru-
chowego, jak również jego plastyczności. Trening, wyso-
ki stopień opanowania techniki sportowej, dobra koordy-
nacja ruchów wpływają na obniżenie tego wskaźnika, tak 
więc poprzez ćwiczenia skrócenie czasu t3 jest możliwe;

t4 – czas przebiegu sygnału z ośrodkowego układu 
nerwowego do mięśnia - związany z szybkością przewo-
dzenia we włóknach ruchowych;

t5 – czas pobudzenia mięśnia – prowadzący do zmia-
ny jego napięcia i zapoczątkowania ruchu, wiąże się m. 
in. z siłą grup mięśniowych, a także koordynacją rucho-
wą, umiejętnością rozluźnienia jednostek aktualnie nie 
uczestniczących w ruchu. Na drodze ćwiczeń istnieje 
możliwość skrócenia także i tego czasu reakcji [22].  

Czas motoryczny defi niowany, jako interwał zacho-
dzący pomiędzy zapoczątkowaniem ruchu a jego zakoń-
czeniem. Motoryka lub motoryczność ludzka to pojęcie 
obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka, 
inaczej sferę ruchowej aktywności, słowem to wszystko, 
co dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na 
skutek zmian położenia całego ciała lub poszczególnych 
jego części względem siebie i poruszających się obiektów. 
Motoryczność człowieka jest pojęciem wielostronnym, 
na które składają się: jej idea, treść i formy ruchu. Czas 
motoryczny – to czas ruchu, który zaczyna się od ostat-
niego etapu czasu reakcji (t5) aż do zakończenia ruchu, 
np. technika w taekwon-do: kopnięcie po obrocie po okrę-
gu nogą prostą. Czas prawidłowego wykonania techniki 
jest krótszy od czasu reakcji na nią. Tak więc ciosu który 
nie jest sygnalizowany zablokować jest bardzo ciężko lub 
jest to nie możliwie. Z tego wynika, że najistotniejszym 
warunkiem skuteczności jest szybkość ruchu [13]. Szyb-
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kość ruchowych reakcji człowieka – to szybkość reakcji 
(ukryty okres), szybkość pojedynczego ruchu, częstotli-
wość ruchów [4,8]. Wyróżniane są dwa rodzaje czasów 
reakcji - prosty i złożony [4,8]. Reakcje proste, gdzie da-
nemu bodźcowi odpowiada jedna określona odpowiedź 
ruchowa. Największy wpływ na czas reakcji proste wy-
wierają m.in. rodzaj bodźca, intensywność, częstość jego 
działania, aktualny stan receptora. Reakcja prosta – to 
odpowiedź wcześniej określonym ruchem na już pozna-
ny, chociaż pojawiający się nagle sygnał. Do tego rodzaju 
reakcji zalicza się: start w biegu, wyskok przy rozgraniu 
spornej piłki i in.

Laboratorium psychomotoryki. Pulpit, na nim lampka 
czerwonego koloru i przycisk „A”. W momencie, kiedy 
zapali się czerwone światło (sygnał), trzeba nacisnąć na 
przycisk „A” (badanemu nie wiadomo, w jakim momen-
cie lampka zapali się). Sygnał – odpowiedź zajęła 280 
milisekund (ms) - tysiączna cześć sekundy. Jeszcze raz 
sygnał – odpowiedź, i tak 10 razy. Następnie wyliczamy 
średnią arytmetyczną z dziesięciu czasów reakcji – to zna-
czy szybkość wzrokowo – motorycznej reakcji, jej ukryty 
okres. Rezultaty mniejsze od 200 ms  są dobre; 210 – 250 
ms  - wskaźniki średniej szybkości reakcji; wyżej niż 
250 ms – świadectwo opóźnionej  reakcji. U sportowców 
olimpijczyków ukryty okres wzrokowo – motorycznej re-
akcji waha się w przydziale 140 – 160 ms.

Stadion. Sprinterzy zamarli na starcie, czekają na wy-
strzał startera, żeby momentalnie zerwać się z bloków star-
towych i jak wicher przemieścić się po bieżni. Wszystkie 
działania sportowca są zaprogramowane i wcześniej zna-
ne, za wyjątkiem jednego, – w jakim momencie zabrzmi 
wystrzał z pistoletu startowego. Słuchowo – motoryczna 
reakcja sportowca [7]. 

Reakcje złożone, gdzie zwiększa się ilość informa-
cji docierających do Centralnego Układu Nerwowego 
(CUN). CUN musi je odpowiednio selekcjonować, przez 
co wydłuża czas reagowania. Czas reakcji złożonej gwał-
townie rośnie w miarę wzrostu ilości elementów, z któ-
rych trzeba wybierać. Możno wyodrębnić typy reakcji: 
reakcję różnicową, reakcję z wyboru, reakcję na poru-
szający się obiekt. Np., dla zajmujących się koszykówką 
charakterystyczne są przejawy takich reakcji złożonych 
jak reakcja z wyborem w przypadku której z kilku moż-
liwych zadań należy wybrać jedno, najbardziej adekwat-
ne w danej sytuacji (wykończyć samemu atak, wykonać 
rzut za trzy punkty i in.) oraz reakcja na poruszający się 
obiekt (piłka, przeciwnik, partner). Wykonując prosty test 

( rys.1) możno ocenić jakość sensomotorycznych reakcji 
sportowca na poruszający się obiekt. Przebieg strzałki po 
kole w ciągu 1 sekundy (1000 ms).

Zadanie: w procesie przebiegu strzałki po kole w ciągu 
1 sek., trzeba, ze wzrokową kontrolę, prawidłowo zatrzy-
mać strzałkę w punkcie „A”(trzy powtarzania); zadanie 
następne: prawidłowo zatrzymać strzałkę w punkcie „A”, 
bez kontroli wzrokowej. Po 10 powtórzeniach wyjaśnia 
się, jakie reakcje – wyprzedzające (punkt „C”) lub opóź-
niające (punkt „B”) - przeważają u badanego, jaka wiel-
kość odchylenia występuje w tą lub inną stronę.

Laboratorium psychomotoryki. Następne zadanie: na-
ciśnij na przycisk „A”, jeśli zapała się czerwona lampka, 
i nie reaguj, jeśli równocześnie z czerwoną lampką zapa-
li się zielona, czy oddzielnie – zielona lampka. Tak oce-
nia się wzrokowo – motoryczną reakcję różnicowania. 
Wskaźniki przykładowe reakcji różnicowania – 170 – 210 
ms. Znowu zadanie zmienia się: zapala się czerwona lamp-
ka, należy nacisnąć na przycisk „A”, zapala się zielona – 
przycisk „B”, żółta – przycisk „C”, niebieska – przycisk 
„D”, czarna – przycisk „E”. Naturalnie, że przy tym czas 
reakcji także wydłuży się na 20 – 40 ms w porównywaniu 
z odpowiedziami na elementarne sygnały. Tak sprawdza 
się wzrokowo – motoryczną reakcję wyboru. Wskaźniki 
przykładowe 185 – 230 ms. 

 Na różne bodźce wpływają różne reakcje. Najszybszą 
reakcją na dźwiękowe bodźce (słuchowo – motoryczna re-
akcja) i czuciowe bodźce (czuciowo – motoryczna reakcja), 
kiedy odpowiedzi waha się w przydziale 105 – 180 ms. Na 
wzrokowe sygnały odpowiedź przeważnie uzyskujemy w 
czasie 150 - 225 ms. Właśnie wzrokowo – motoryczne 
reakcje są najbardziej znaczące, ponieważ jak wiadomo 
90% informacji z zewnętrznego świata trafi a do naszego 
mózgu przez organy wzroku. Dowolny bodziec postrzega 
odpowiednimi organami czuciowymi. Od receptorów (pe-
ryferyjnych czuciowo – nerwowych zakończeń) nerwowe 
impulsy docierają do kory mózgowej, gdzie sygnały roz-
poznają, klasyfi kują i oceniają ich znaczenie dla danej sy-
tuacji. Potem do procesu włączają się motoryczne części 
kory i natychmiast wysyłają należną konkretną ruchową 
odpowiedź. Na każdym z tych etapów zachodzi określone 
czasowe zatrzymanie. Przy naturalnej reakcji na światło, 
czas której waha się w przydziałach od 180 do 225 ms, do 
60 ms chodzi o to, żeby na siatkówce oka fotochemiczne 
procesy przeobraziły się w nerwowe impulsy. Ich obróbka 
w korze mózgowej zajmuje do 60 ms. Pozostały czas traci 
na bezpośrednią ruchową odpowiedź [7]. 

Rys. 1. Reakcja na ruchomy obiekt: ocena koordynacji sensomotorycznej  sportowca (objaśnienia w tekście)

1 sek.
Przebieg strzałki 
w ciągu 1 sek.

Reakcja z opóźnieniem

Prawidłowe zatrzymanie
strzałki

Reakcja z wyprzedniem

B

A

C
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Jak to jest we współczesnych sytuacjach życiowych? 
Jednym z najważniejszych czynników współdziałających 
w powstawaniu wypadków drogowych jest nieodpowied-
nia w danym przypadku gotowość i szybkość reakcji - 
pisze Bąk [12]. Istotne znaczenie w trakcie prowadzenia 
samochodu ma proces przewidywania rozwoju wydarzeń 
i przygotowania do reakcji. Klasyczną wartością, jaka 
w przeciętnych warunkach drogowych przyjęto dla kie-
rowców jest jedna sekunda. ”Stałość” reakcji – to różnica 
pomiędzy najdłuższym a najkrótszym czasem reakcji na 
dany bodziec. Im ta różnica jest większa, tym kierowca 
jest bardziej niebezpieczny na drodze [12, s. 14].  

Jednakże, do połowy XΙX wieku przyjęte było rozu-
mowanie, że impulsy nerwowe poruszają się w organizmie 
człowieka z prędkością światła. Niemiecki psychofi zjolog 
German Gelmgolc udowodnił, że prędkość przekładana 
na wzbudzenie w CUN człowieka niewielka -33,9005 m/s 
[1,5,19,20]. Czym bliżej znajduje się bodziec od centrum 
mózgu, tym czas reakcji człowieka jest mniejszy. W tam-
tych latach powstały trzy naukowe dowody wyników ba-
dań czasu reakcji:

Pod wpływem treningu czas reakcji skraca się i sta-1. 
bilizuje. 
Skrócenie czasu reakcji jest szczególnie widoczne w 2. 
pierwszych dniach ćwiczeń. 
Czas reakcji poddaje się wpływowi ćwiczeń w mniej-3. 
szym stopniu, niż czas reakcji różnicowania. 

Profesor Bojko w monografi i „Czas reakcji człowie-
ka” [1] podaje materiały badań, analizy i oceny mechani-
zmów czasu reakcji człowieka z punktu widzenia neuro-
fi zjologii i neurocybernetyki; pokazuje zależności czasu 
reakcji człowieka od płci, wieku, obciążeń, stresu, kon-
dycji człowieka oraz różnego rodzaju innych wpływów 
na organizm (nieważkości, choroby, specyfi ki pracy, za-
wodów i in.). 

Czy nasza reakcja jest stabilna? Nie. Ona zależnie 
od wieku człowieka (lepszy czas reakcji w wieku 18 – 
40 lat; do 12 roku życia czas reakcji i czas motoryczny 
szybko polepsza się); od psychicznego stanu (sukcesy i 
pozytywne emocje – to „motor napędowy” do polepsze-
nia reakcji, negatywne emocje, stres – pogarszają czas 
reakcji człowieka); od czasu doby (lepsza reakcja od 1100 
do 1700 godziny, gorsza od 300 do 500 godziny nocy); od 
zmęczenia człowieka (ciężka praca, obciążenia trenin-
gowe, skrępowanie mięsnie obniżają czas reakcji); od 
struktury odżywiania, używania alkoholu, narkotyków; 
od braku snu; od poziomu sportowego przygotowania za-
wodników, klasy sportowej; od genetyki człowieka i jego 
predyspozycji neurobiologicznych i biochemicznych.  
Neurobiolodzy od dawna pragnęli „zobaczyć” jak w móz-
gu człowieka powstają czasowe połączenia synaptyczne 
(tj, miejsca, w których neurony komunikują się ze sobą) 
między neuronami. Liczba synaps w jednym centymetrze 
kwadratowym tkanki nerwowej mózgu wynosi około 1 
miliarda [21]. Yukio Goda [21] prześledził powstawanie 
„połączeń” pomiędzy neuronami pamięci. Autor wyróżnił 
i zbadał funkcje synaps nerwowo – nerwowych, nerwowo 
– mięśniowych, nerwowo – gruczołowych. Impuls może 
być przekazany z jednej komórki na drugą przy udziale 
mediatora lub na drodze impulsu elektrycznego. 

Przybory naukowe do pomiaru czasu reakcji i czasu 
motorycznego 

Istnieją różnego rodzaju przybory naukowe oraz me-
tody i techniki pomiaru, analizy i oceny czasu reakcji i 
czasu motorycznego człowieka. Ich konstruowanie, do-
skonalenie i przystosowanie do potrzeb i specyfi ki badań - 
pisze Bojko - idzie od dziewiętnastego wieku. Ważną rolę 
w rozwoju chronometrycznych badań czasu reakcji miel 
chronoskop szwajcarskiego inżyniera Gippa [1]. Aparat 
mierzył czas reakcji w tysiącznych częściach sekundy. Z 
wykorzystaniem chronoskopu Gippa była wykonana duża 
liczba badań eksperymentalnych ukrytego okresu czasu 
reakcji człowieka. Rozwój naukowo - techniczny dał na-
ukowcom, inżynierom, eksperymentatorom możliwość 
zamiany mechanicznych chronoskopów na elektryczne, 
różnej konstrukcji, typu i specyfi ki w zależności od ich 
wykorzystania.  Przykłady. 

Przybór naukowy Piórkowskiego. W monografi i prof. 
Wożżowej [3] opisano przybór naukowy Piórkowskiego 
wykorzystywany do badań objętości uwagi człowieka i 
złożonej sensomotorycznej reakcji na bodziec (rys. 2). 

Przybór składa się z silnika (1), wprowadzającego 
do ruchu bęben z naniesionymi na niego bez systemowo 
białe rysy na czarnym tle, które są widoczne przez okien-
ka – szczeliny (2) na górnym panelu przyboru w czasie 
obrotów bębna. Na tym panelu znajduje się regulator 
szybkości (3) obrotu bębna (60, 90 i 120 rys w minutę). 
Odpowiednim szczelinom przystosowano na panelu 10 
przycisków, które badany powinien pojedynczo nacisnąć 
podczas pojawienia się w szczelinie białej rysy. Różnica 
pomiędzy ogólną ilością rys i prawidłowo naciśniętych 
przycisków będzie wynikiem jego ostrości uwagi i jako-
ści złożonej sensomotorycznej reakcji na bodziec (4). 

Przybór naukowy  Refl eksometr do pomiaru czasu re-
akcji (ukryty okres) i czasu motorycznego sportowca (rys. 
3). Dla skutecznego sterowania procesem przygotowania 
akrobatycznej dwójki męskiej, dwójki mieszanej i czwór-
ki męskiej do mistrzostw świata 1986 roku, z wykorzy-
staniem  Refl eksometru,  analizowaliśmy  i ocenialiśmy  
wyniki badań czasu reakcji i czasu motorycznego (po-
jedynczy ruch wolną ręką na pulpicie na odległości 120 
mm) w dynamice pierwszych i drugich  zajęć  treningo-
wych zawodników, każdego dnia, przez okres trzech ty-
godni oraz strukturę życiową (ilość wykonanych elemen-
tów, w tym wyższych grup trudności  i ich połączeń,  ilość 
układów ćwiczeń, ilość podejść do wykonania ćwiczeń 
oraz czasy  zajęć treningowych). Wykorzystując metodę 
refl eksometrii udało się ocenić dynamikę funkcjonalne-
go stanu organizmu zawodników pod wpływem obciążeń 
treningowych i na tej podstawie, w określonej mierze, 
sterować proces przygotowania akrobatów do mistrzostw 
świata. W procesie zajęć treningowych na trzytygodnio-
wych obozach sportowych czas reakcji sportowców akro-
batycznych dwójek waha się w przydziale 135,0 – 175,0 
ms, czas motoryczny – 65,0 – 100,0 ms. Czterokrotni 
mistrzowie świata w akrobatycznych czwórkach męskich 
mają następne, też bardzo dobre wyniki badań czasu reak-
cji i czasu motorycznego. Dolny K.: czas reakcji waha się 
w przydziale 150,0 – 170,0 ms, czas motoryczny - 35,0 – 
50,0 ms; pierwszy średni S.: czas reakcji - 130,0 – 160,0 
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ms, czas motoryczny - 50,0 – 70,0 ms; drugi średni B.: 
czas reakcji - 130,0 – 165,0 ms, czas motoryczny - 60,0 
– 75,0 ms; górny akrobata I.: czas reakcji - 160,0 – 170,0 
ms, czas motoryczny - 70,0 – 80,0 ms. Zaszły pozytywne 
zmiany w technice sportowej ćwiczeń i układów ćwiczeń 
na zawodach kontrolnych. Udowodniono, że czas reakcji 
i czas motoryczny są parametrami charakteryzującymi 
jakość ruchowego współdziałania akrobatów - partnerów 
w procesie wykonania ruchów balansowych. Zawodni-
cy drużyny krajowej, którzy uczestniczyli w naukowym 
zabezpieczeniu przygotowania sportowego na obozie, 
zwyciężyli w swych konkurencjach akrobatycznych na 
mistrzostwach świata.

Przybór naukowy Wiedeński System Testów (Vienna 
Test System. Dr Schuhfried  GmbH, Mödling, Austria, 
rys. 4).

Wiedeński System Testów składa się: z jednostki ste-

rującej (komputera PC), panelu sterowania, programu za-
rządzającego i operacyjnego, zestawu testów i urządzeń 
peryferyjnych. Można na nim przeprowadzać między 
innymi następujące testy: test decyzji (DT), spostrzega-
nia peryferyjnego (PP), antycypacji czasowo – ruchowej 
(ZBA), test reakcji (RT), koordynacji sensomotorycznej 
(SMK), test wykrywania sygnału (SYGNAŁ), test spraw-
ności motorycznej (MLS), koordynacji rąk (2 HAND) i 
in. Zaletami WST są: obiektywność pomiarów stanowią-
ca podstawę rzetelnej ilościowej i jakościowej analizy 
wyników badań, automatyczna rejestracja, natychmiasto-
wy dostęp oraz obróbka wyników (zestawienia, diagramy, 
tabele, profi le), zwiększona ekonomika badań, możliwość 
wykonania wszelkich zadań z zakresu zarządzania wyni-
kami testów (porównania z normami, grupowanie, selek-
cja wg dowolnie wybranych kryteriów), a także mniejsze 
obciążenia psychiczne osoby badanej [16].

Rys. 2. Przybór naukowy Piórkowskiego do pomiaru i oceny objętości uwagi i złożonej sensomotorycznej reakcji na 
bodźce [3]

Objaśnienia:
1 – silnik, 2 – okienka – szczeliny, gdzie pojawiają się biały rysy, 3 – regulator szybkości obrotu bębna, 4 – liczba 
ogólnych zadań i prawidłowych odpowiedzi 

Rys.3. Przybór naukowy Refl eksometr do pomiaru czasu reakcji i czasu motorycznego (pojedynczy ruch wolnej ręką 
na pulpicie na odległości 120 mm) (po prawej - pulpit, po lewej  -  elektroniczne  stopery) [2,9]
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Rys 4. Wiedeński System Testów (WST) – komputerowo 
wspomagane baterie testów, które w zależności od po-
trzeb mogą dokonywać jednostkowej lub kompleksowej 
diagnozy psychomotorycznych zdolności, koordynacji 

sensomotorycznej, oceniać umiejętności ruchowe, nawy-
ki ruchowe badanych  [10,14,15,16,18]

Dynamika czasu reakcji i czasu motorycznego akroba-
tów w dwóch okresach startowych półrocznego cyklu 
przygotowań do dwóch Pucharów Polski (2002 rok) z 
wykorzystaniem przyboru naukowego Wiedeński Sy-
stem Testów

Cel badań – pomiar czasu reakcji, czasu motorycz-
nego oraz częstotliwości ruchów i ocena dynamiki nie-
których psychomotorycznych oraz sensomotorycznych 
wskaźników sportowców członków drużyny krajowej, 
występujących w skokach akrobatycznych na ścieżce (n 
= 3, wiek 18 - 21) i bliskiego rezerwę (n = 7, wiek 15 - 17 
lat) w strukturze półrocznego cyklu przygotowania spor-
towego. Materiał badań został przygotowany wspólnie z 
dr Eweliną Niźnikowską, dr Tomaszem Niźnikowskim, dr 
Waldemarem Wiśniowskim [15]. Pomiar, analiza i ocena 
czasu reakcji, czasu motorycznego i częstotliwości ru-
chów wolnej ręką odbyły się podczas Ι Pucharu Polski w 
akrobatyce sportowej (Rzeszów 23.03.2002r.) – Ι badanie 
i ΙΙ Pucharu Polski w akrobatyce sportowej (Biała Podla-
ska 14.09.2002r.) – ΙΙ badane, z wykorzystaniem przyboru 
naukowego Wiedeński System Testów. W tabeli  podane 
wyniki Ι i ΙΙ badania.

Na podstawie analizy statystycznej uznano, że pro-

wadzony proces treningowy wywołał skrócenie czasu 
reakcji i czasu motorycznego badanych akrobatów istot-
nie statystycznie na poziomie p < 0,05. Ze względu na 
istotę wyników badań, możno mówić o wiarygodnej 
możliwości sportowców szybszego i dokładniejszego 
regulowania, sterowania i reagowania przy wykonaniu 
ruchowych zadań; wykorzystania potencjału szybkościo-
wego jako elementu techniki sportowej przy wykonaniu 
układów ćwiczeń. Częstotliwość ruchów sportowców 
w ΙΙ badaniu była niższa w porównywaniu z wynikami 
Ι badania (tab., p < 0,05). Odchylenie standardowe (Sd 
= 5,73) świadczy o niewystarczającej koncentracji uwagi 
i aktywności CUN zawodników do wykonania zadania. 
Na rys. 5 przedstawiono wyniki pomiaru czasu reakcji i 
czasu motorycznego trzech czołowych akrobatów Polski 
S.S., B.A., W.J. (2002 r.) z wykorzystaniom przyboru na-
ukowego WST i mistrza świata M.A. w skokach akroba-
tycznych na ścieżce 1984 r. z wykorzystaniom przyboru 
naukowego Refl eksometr [15].

Czas motoryczny trzech czołowych akrobatów Polski 
(dolna część rys 5), a także wskaźniki mistrza świata M.A. 
(zajęcia treningowe 8 - 13) mogą świadczyć o wysokim i 
stabilnym poziomie sensomotorycznej reakcji, gotowości 
do wykonania skoków akrobatycznych na ścieżce szyb-
ko, technicznie prawidłowo, zgodnie z wymogami FIG. 
Ukryty okres reakcji (górna część rys. 5) ma większą fa-
listość wskaźników i w określonej mierze, długotrwałość 
reakcji. 

Można również samodzielnie ocenić swoją reakcję. 
Jest kilka prostych sposobów [7]. 

Wziąć do lewej ręki nieduży płaski przedmiot, np. 1. 
klucz od zamka. Rozwierając palce dłoni wypuścicie 
klucz, a prawą ręką postarać się go chwycić. Jeżeli z 
10 prób uda się Wam nie mniej niż 7, reakcja jest u 
Was bardzo dobra. 
Utrudnijcie zadanie: wypuszczajcie klucz z rąk z za-2. 
mkniętymi oczami, a jak tylko zacznie upadać - ot-
wórzcie oczy. Jeżeli udało się Wam chwycić klucz 
5 – 6 razy z 10 prób, świadczy to o bardzo dobrej 
reakcji. 
Niech Wam pomocnik niespodziewanie rzuca klucz, 3. 
wypowiadając przy tym określone słowa – sygna-
ły. Jeżeli wypowiada słowo „raz” – Wy chwytacie 
klucz, jeżeli wypowiada słowo „dwa” – nie chwy-
tacie klucza. W ten sposób sprawdzacie reakcje róż-
nicowania. 

Tabela. 
Wyniki badań czasu reakcji, czasu motorycznego i częstotliwości ruchów (wolnej ręki) uczestników dwóch Pu-

charów Polski (2002r.) w akrobatyce sportowej w skokach akrobatycznych na ścieżce (n = 10) z wykorzystaniom 
Wiedeńskiego Systemu Testów [15]

Parametry

Funkcje

Czas reakcji
(ms)

Czas motoryczny
(ms)

Częstotliwość ruchów
(ilość po 32 s)

I badanie II badanie I badanie II badanie I badanie II badanie

X 230,53 212,20 79,13 53,86 203 197

Sd 28,97 20,58 16,01 14,74 2,09 5,73
t * * *

* – test t dla prób zależnych, różnice istotne na poziomie p < 0,05
Ι badanie  –  Puchar Polski w akrobatyce sportowej (Rzeszów 23.03.2002r.)
ΙΙ badanie – Puchar Polski w akrobatyce sportowej (Biała Podlaska 14.09.2002r.)
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Dalsze rozwinięcie trzeciego sposobu. Przy sygnale 4. 
„raz” Wy powinniście chwycić klucz, czy dotknąć 
go prawą ręką, a przy sygnale „dwa” – lewą ręką. 
Tak ocenia się reakcje wyboru. Jeżeli we wszystkich 
przypadkach (sposoby 3 i 4) osiągacie sukces  nie 
mniej niż 50% prób, znaczy to, że posiadacie dobrą 
reakcję. Jeżeli osiągane przez Was rezultaty są niższe 
niż 50%, to pomyślcie, dlaczego tak się wydarzyło i 
postarajcie się poprawić swoją reakcję. 

Z praktyki sportowej wiadomo, że środkiem, op-
tymalizującym szybkościowe wartości, jest umiejętne 
wykonywanie wszystkiego maksymalnie rozluźnionym. 
Skrępowanie mięśni – „wróg” szybkich ruchów. Rada 
nr 1 – uczcie się rozluźniać. Wiadomo, że odpowiedź na 
oczekiwany sygnał będzie zawsze krótsza, niż na nie-
oczekiwana. Na początku należy się nauczyć wykonywać 
tempowe ruchy. Stojąc lub siedząc wyciągnijcie ręce do 
przodu. Zaciskajcie dłonie w pięść i otwierajcie, zwięk-
szając tempo. Szybciej, jeszcze szybciej, do zmęczenia. 
Popracujcie jeszcze raz, uczcie się przezwyciężać zmę-
czenie; uczcie się rozluźniać. Rada nr 2 – uczcie się kon-
centrować uwagę. Rada nr 3 – uczcie się przezwyciężać 
zmęczenie. Stopniowo ćwiczenia staje się coraz bardziej 
skomplikowane. Przy tym pojawiają się u Was ulubione 
ćwiczenia, trenujące określone grupy mięśni rąk, nóg, tu-
łowia i in. Jednakże, jak już mówiliśmy, ważne jest nie 
tylko wykonywanie ruchu szybko, ale i uczenie się nie 
naprężania niepracujących partii mięśni. Czas reakcji bę-
dzie się skracał.

Wnioski

Czas reakcji i czas motoryczny jest produktem 1. 
funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego i 
podstawą skutecznych ruchów sportowców w dzia-
łaniach prostych i złożonych na reakcje wzrokowo 
– motoryczne, słuchowo – motoryczne, czuciowo – 
motoryczne w warunkach różnicowania ruchów oraz 
wyboru prawidłowych ruchowych rozwiązań na sta-
ły, czy poruszający się obiekt. Przykładowe wskaź-
niki parametrów czasu reakcji i czasu motorycznego 
charakteryzujące psychomotoryczne jakości, koor-
dynację sensomotoryczną sportowców: czas reakcji 
optymalizujący przygotowanie zawodników w spor-
cie wyczynowym znajduje się w granicach 140 – 160 
ms.
Wskaźniki czasu reakcji i czasu motorycznego2.  czło-
wieka jest skutecznie wykorzystywane przy naborze 
i selekcji; odgrywają aktywną rolę w szybkościowym 
przygotowaniu sportowców, potrzymaniu pozytyw-
nego psychofi zycznego oraz funkcjonalnego stanu 
organizmu, planowaniu i kontroli obciążeń treningo-
wych, ocenie techniko – taktycznych działań, w tym 
ruchowych współdziałań zawodników na zajęciach 
treningowych i w procesie zawodów.
Pomiar czasu reakcji i czasu motorycznego z wyko-3. 
rzystaniem przyborów naukowych i technologii ana-
lizy wskaźników oraz oceny psychomotorycznych ja-
kości i sensomotorycznych koordynacji pozytywnie 
rozwiązuje wiele problemowych sytuacji i zadań ru-

Rys. 5. Wyniki pomiaru czasu reakcji i czasu motorycznego trzech czołowych zawodników Polski w akrobatycznych 
skokach na ścieżce S.S., B.A., W.J. (pomiar - WST) i mistrza świata M.A. (pomiar -  Refl eksometrem) (Oś rzędnych – 

ms; Oś odciętych  - zajęcia treningowe) [15]
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chowych w przygotowaniu sportowym. W przypad-
ku analizy przygotowań akrobatów klasy mistrzow-
skiej i mistrzowskiej międzynarodowej do zawodów, 
wykorzystanie przyborów naukowych Refl ektometr 
i Wiedeński System Testów pozwoliły wydzielić w 
strukturze czasowej i strukturze życiowej zajęć tre-
ningowych kluczowe parametry i ich wskaźniki i na 
tej podstawie opracować specyfi czne zasady, metody, 
środki, elementy reglamentacji i kontroli przygoto-
wania sportowego.

Literatura
Бойко Е.И. Время реакции человека / Е.И. Бойко. Москва: Ме-1. 
дицина,1964.-440 с.
Болобан В.Н. Метод рефлексометрии. Спортивная акробатика / 2. 
В.Н. Болобан. Киев: Выща школа,1988.- С.143-159.
Вожжова А.И. Методики изучения функций анализаторов при 3. 
физиолого - гигиенических исследованиях / А.И. Вожжова. Ле-
нинград: Медицина, 1973.-С.187-188.
Зациорский В.М. Методика воспитания быстроты. Физические 4. 
качества спортсмена / В.М. Зациорский. Москва: Физкультура и 
спорт, 1966.-С. 77-103.
Гельмгольц Г. Скорость распространения нервного возбужде-5. 
ния. Серия «Классики естествознания» / Г. Гельмгольц. Мо-
сква,1923, Кн. 6.
Козлов И. Программирование и время реакции в биомеханиче-6. 
ской структуре двигательного действия. Человек в мире спорта 
/ И. Козлов, Н. Орлова. Москва: Физкультура, образование и 
наука,1998.- С.26-27.
Некрасов В.П. Скорость реакции / В.П. Некрасов. Здоровье, 7. 
1981. - № 9. - С.28-29.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов  в олимпий-8. 
ском спорте. Общая теория и ее практическое приложение / В.Н. 
Платонов. Киев: Олимпийская литература, 2004.- С.349-367, 
408-421.
Сильченко Б.Г. Метод рефлексометрии при контроле за уровнем 9. 
тренировочной  нагрузки гимнастов. Методические разработки 
по гимнастике / Б.Г. Сильченко, В.Д. Лифарь, В.Н. Болобан, Л.Н. 
Рязанова. Киев: КГИФК,1971.-С. 40-41.

Садовски  Е. Основы тренировки координационных способно-10. 
стей  в восточных единоборствах / Е. Садовски. Biała Podlaska: 
ZWWF, 2003.-384s.
Шукевич Л.В. Возрастная динамика показателей простой дви-11. 
гательной реакции у школьников 6-17 лет / Л.В. Шукевич, В.В. 
Пирожников, А.П. Политич. //Физическая культура, спорт, 
туризм – в новых условиях развития стран СНГ. Минск,1999, 
часть II.- С.224.
Bąk J. Psychologiczne badania kierowców. Instytut transportu samo-12. 
chodowego / J. Bąk. Bezpieczeństwo pracy, 2004.-№ 6.- S. 14.
Bujak Z. Wybrane aspekty treningu w taekwon-do / Z. Bujak. Biała 13. 
Podlaska: ZWWF,2004.- 127 s.
Juras G. Pomiar szybkości reakcji. Koordynacyjne uwarunkowania  14. 
procesu uczenia się utrzymywania równowagi ciała / G. Juras. Kato-
wice: AWF, 2003.- S. 51-53.
Niźnikowska E. Dynamika zmian psychomotorycznych zdolności 15. 
akrobatów w okresie startowym z wykorzystaniem Wiedeńskiego 
Systemu Testów / E. Niźnikowska, T. Niźnikowski, W. Wiśniowski, 
W. Bołoban. Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. War-
szawa: AWF, 2003.- S. 174-177.
Psychologia. Wiedeński System Testów. Schuhfried: Biofeedback,  16. 
BFB, 2000.
Starosta W. Zdolność przejawiania szybkiej reakcji. Motoryczne 17. 
zdolności koordynacyjne. Znaczenie, Struktura, Uwarunkowania, 
Kształtowanie / W. Starosta. Warszawa: Instytut Sportu w Warsza-
wie, 2003.- S. 43-45, 190-191.
Turosz A. M. Możliwości zastosowania Wiedeńskiego Systemu 18. 
Testów w diagnozie antycypacji czasowo-ruchowej sportowców. 
Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / A. M. Turosz. 
Warszawa: AWF, 2003. - S. 161-164.
http://taina.aib.ru/biography/german-gelmgolc.htm19. 
http://www.psycholodgy-on line.net /articles/doc-636.html20. 
www.dzieci.org.pl/pap/nauka2001 Yokio Goda 200121. 
www.hr.kime.pl22. 
www.alta.pl23. 

Artykul postupil do redakcji 29.10.2009 r.
Boloban Wiktor

azdzieszynski@wp.pl



302

Overcoming misunderstandings in cross-cultural communication
Prokofi ev V. N. 

Donetsk State Institute of Health, Physical Education and Sport

Annotation:
Nowadays interest to national cultures 
and their refl ection in the languages is 
increasing. Other cultures have other 
norms of behaviour. Peculiarities of 
etiquette and manners of the people 
of different nations are considered. To 
overcome misunderstandings in the 
communication of the persons of other 
cultures one must realize realities of 
each country. Avoiding misunderstand-
ings in cross – cultural communication 
will make collaboration among people 
more harmonious and productive.

Прокоф’єв В.М. Подолання непо-
розумінь в процесі міжкультурної 
взаємодії. У наш час зростає інтер-
ес до національних культур і їхнього 
відбиття в мові. Кожній культурі при-
таманні свої норми поводження. Роз-
глядаються особливості етикету й 
манер представників різних культур. 
Для подолання непорозуміння в про-
цесі міжкультурної взаємодії, необ-
хідно усвідомлювати реалії кожної 
країни. Запобігання непорозумінь в 
міжкультурній комунікації сприятиме 
налагодженню більш гармонійного та 
продуктивного співробітництва.

Прокофьев В.Н. Преодоление непонима-
ния в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. В наше время возрастает интерес к 
национальным культурам и их отражению в 
языке. Каждой культуре свойственны свои 
нормы поведения. Рассматриваются осо-
бенности этикета и манер представителей 
различных культур. Для преодоления непо-
нимания в процессе межкультурного взаи-
модействия необходимо осознавать реалии 
каждой страны. Устранение непонимания 
в межкультурной коммуникации будет со-
действовать налаживанию между людьми 
более гармоничного и продуктивного со-
трудничества.

Key words:
communication, etiquette, manners, 
behaviour, culture, speech patterns.

комунікація, етикет, манери, пово-
дження, культура, мовні моделі.

коммуникация, этикет, манеры, поведе-
ние, культура, речевые модели.

Introduction.1

Recognising cultural differences may be helpful in 
avoiding misunderstanding between individuals. The 
range of situations in which one may come across culture 
clash is vast, ranging from visits to a trade fair to coor-
dination meeting between representatives of companies 
from different countries. The problem is studied in a num-
ber of papers [1, 2, 3, 7].

Culture can be defi ned as follows [4].
A collective programming of the mind.• 
The methods society evolves to solve problems.• 
Everything we take for granted, the way we do things.• 
Patterned ways of thinking, feeling and reacting, • 
acquired and transmitted mainly by symbols.

The essential core of culture consists of traditional 
ideas and especially their attached values.

In corporate environment culture usually means the 
behaviours and beliefs, norms and values which we have 
in common. Norms are what is right or wrong. Values are 
what is good or bad. The heart of cultural differences leads 
into history, sociology, philosophy, theology, mythology, 
in fact every branch of the humanities.

Some of the differences may seem superfi cial – dress, 
etiquette, food, hours of work. Often it is simply a ques-
tion of getting used to them, like the climate. Others can 
be irritating, like the conventions of punctuality.

Speaking a language does not necessarily mean that 
someone understands social and cultural patterns. Visitors 
who fail to “translate” cultural meanings properly often 
draw wrong conclusions.

Other cultures have other norms of behaviour. Yet 
when these other norms are applied in America, Ameri-
cans naturally can interpret them through their own. They 
are taken as a sign of bad manners.

The study is carried out in the framework of research 
work of Donetsk State Institute of Health, Physical Edu-
cation and Sport.

Purpose.
Purpose of this paper is to identify cultural differences, 

factors perceived to be stressful, having a serious impact 
on the way individuals work together, thereby limiting ef-
© Prokofi ev V. N., 2009

fectivtiveness of communication.
Results.
One should pay special attention to the value of know-

ing the traditions and customs of the country where one 
conducts one’s business.

Managers must analyze and become familiar with the 
hidden language of foreign cultures. Five key topics – 
time, space, material possessions, friendship patterns, and 
business agreements – offer a starting point from which 
managers can begin to acquire the understanding neces-
sary to do business in foreign countries. In many parts 
of the world, time is fl exible and not seen as a limited 
commodity; people come late to appointments or may not 
come at all.

In Hong Kong, for example, it is futile to set exact 
meeting times, because getting from one place to another 
may take minutes or hours depending on the traffi c situ-
ation. Showing indignation or impatience at such behav-
iour would astonish an Arab, Latin American, or Asian.

In some countries, extended social acquaintance and 
the establishment of appropriate personal rapport are es-
sential to conducting business. The feeling is that one 
should know one’s business partner on a personal level 
before transactions can occur. Therefore rushing straight 
to business will be rewarded, because deals are made not 
only on the basis of the best product or price but also with 
the person deemed most trustworthy. Contracts may be 
bound on handshakes, not lengthy and complex agree-
ments – a fact that makes some especially western, busi-
ness people uneasy.

Individuals vary in the amount of space they want 
separating them from others. Arabs and Latin Americans 
like to stand close to people they are talking with. If an 
American, who may not be comfortable at such close 
range, backs away from an Arab, this might incorrectly 
be taken as a negative reaction. Also, westerners are of-
ten taken aback by the more physical nature of affection 
between Slavs – for example, being kissed squarely by a 
business partner.

International body language must be included in the 
nonverbal language of international business. For ex-
ample, an American manager may, after successful com-
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pletion of negotiations, impulsively give a fi nger – and 
– thumb OK sign. In Southern France, the manager in-
dicates this way that the sale is worthless, and in Japan 
that a little bribe has been asked for; the gesture is grossly 
insulting to Brazilians. An interesting exercise is to com-
pare and contrast the conversation styles of different na-
tionalities. Northern Europeans are quite reserved in us-
ing their hands and maintain a good amount of personal 
space, whereas Southern Europeans involve their bodies 
to a far greater degree in making a point.

Much European business education is modelled on 
American theories and teaching methods. Just as Europe 
adopted English dress, manners and jargon at the end of 
the XIX century, so it has adopted Americana in the twen-
tieth.

The essential assertiveness and competitiveness of 
business relationships are tempered by a greater degree of 
informal socializing and friendliness than many Europe-
ans are used to. Informality incorporates the extensive use 
of humour on all formal and informal occasions. The joke 
is an obligatory warm – up to speeches and presentations. 
Humour can range from the hearty to the witty and the 
only taboo subjects for it are money and the company’s 
products. Business life extends deep into family and so-
cial life. At social events business is often the main topic 
of discussion and despairing hosts may fi nd the party split 
for the evening between those who go out to work and 
those who work with home and family.

In day – to – day dealings conventions of behaviour 
can be misinterpreted. Among many westerners there is 
a presumption of dishonesty about people from cultures 
in which it is impolite to look others in the eye. Among 
Europeans the handshake at the end of a negotiation can 
be interpreted by one side as a sign that the deal is struck 
and by the other as a polite leave taking.

The most obvious difference between cultures is lan-
guage. For instance in English “to table an idea” means to 
put on the agenda, while in American English it means to 
take off the agenda.

The concept of the boss as “coach” is still in vogue. 
An analogy taken from sport, it is originally American 
training – speak and has been adopted extensively in 
Europe. But the role of the coach in American sport is 
very different from that in Europe. The team coach in the 
USA is what in Europe is called the team manager – an 
authoritarian fi gure who is solely responsible for select-
ing and managing the team and who frequently dictates 
the play. A coach in the UK has an entirely different role, 
that of trainer or tutor. The potential for misunderstand-
ing increases with people who speak English as a second 
language. The English that they learn in the classroom as 
children is not the same colloquial language that native 
speakers use. Native English speakers have a variety of 
accents and colloquialisms and slang which foreigners 
fi nd it diffi cult to understand. It is most often the native 
English speakers are criticized for being unintelligible at 
international meetings and conferences.

It is not exaggeration that native English speakers 
should make a conscious effort to learn international Eng-
lish, perhaps by listening hard to their foreign colleagues, 
to make a deliberate effort to avoid slang, jargon and fi g-

ures of speech.
It will help native English speakers to understand what 

their associates are saying. To know that a Frenchman may 
mean “profi table” when he says “interesting” or “perhaps” 
when he says “eventually”. To know that a German means 
“opportunity” when he says “chance”. A “qualifi ed” ac-
ceptance in most languages means an unconditional ac-
ceptance, but in English means a conditional one.

Nobody can be expected to know all these “false 
friends” and traps, what is essential is that one checks and 
checks that everyone is speaking the same language and 
has really understood what has been communicated.

The English are very fond of sport, but are not particu-
larly interested in political problems. Young people here 
are very independent, and family ties are not all that close. 
English people are distant, reserved, terribly conservative, 
and hopeless at foreign languages. They expect everybody 
to speak English.

The habit of informality, the ease with which Ameri-
cans speak to people they’ve only casually met, still sur-
prises foreign visitors.

Among Americans of about the same age group and 
social status, fi rst names are easily and quickly exchanged. 
There are topics – income, religion, politics – that many 
Americans feel are best avoided in casual conversation. 
They like to appear to be less than they are, to disguise 
their abilities and achievements, or to joke about them, 
and then see how others react. The rules of this game are 
diffi cult to learn, especially for people who aren’t even 
aware that it’s being played.

Americans have shown their preference for a com-
fortable and convenient lifestyle. In dress, too, they tend 
to favour comfort and convenience over convention and 
“propriety”.

There are differences in not only what you say but 
how you say it. The way the language is used varies from 
culture to culture. Scandinavians and Dutch, for example, 
are very explicit. They try to say exactly what they mean 
and use facts and fi gures to back it up. British are fond 
of allusion and understatement, hints and hedging, which 
many foreigners fi nd confusing or even hypocritical. 
Conversely, allusive speakers can be shocked by blunter 
speakers.

Germans do not like being called at home on business 
unless there is a very good reason. They place a great deal 
of importance on individual success and its outwork trap-
pings. The car you drive, the size of your offi ce, where 
you take holidays are important. It is also acceptable to 
leave work on time. Like so many aspects of German 
life, humour is strictly compartmentalized. The more for-
mal the occasion, the less humour is acceptable. Joking 
among strangers or new acquaintances often makes them 
feel uncomfortable. At meetings or presentations, while 
an American or a Briton might feel obliged to sprinkle 
speeches or presentations with jokes, or an Italian or a 
Frenchman would indulge in occasional witticisms, a 
German remains consistently serious.

In some countries people feel they can relax more as 
they become more senior. In Germany the opposite hap-
pens. Seniority is a mantle of responsibility which the 
holder must be seen to deserve and take seriously.
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Among close collegues in private there is banter and 
joking. It is usually sharp and biting and directed towards 
incompetence, mistakes and non – conformity. It is rarely 
facetious, especially about money or business, end never 
self – deprecating. To admit in adequacy even in jest is 
incomprehensible.

Italians value wit, humour and good spirits. It is im-
portant to enjoy life and work. Work should not be a bur-
den or taken too seriously. They do not often tell jokes as 
such, with the exception of political ones. They are fond 
of irony and the humour of the incongruous. They can be 
self – deprecating and there is a lot of good humoured 
banter.

At the same time they will be very aware of public 
dignity. When playing the institutional role, especially in 
public, the tone will change to formality and seriousness.

From the Japanese point of view their own behaviour 
is perfectly clear. They in turn fi nd confusing and ambigu-
ous many of the subtleties of speech and behaviour that 
Europeans take for granted. Westerners and Japanese do 
not share the same set of communication conventions. 
The meaning of body language, silence, manners, as well 
as language gets lost in translation. For example, the con-
ventions of listening are different. The Western way of 
listening is constantly to impose judgment, to fi lter what 
we see and hear through a critical faculty. While listening, 
the Japanese engage in a practice called aizuchi – a series 
of “yes” or “I understand” comments which serve to en-
courage the speaker. Westerners tend to make the mistake 
of interpreting aizuchi as agreement.

In some cultures, Britain and Ireland humour is widely 
used to create a relaxed atmosphere, lighten tedium and 
defuse tension when things get diffi cult. It is also used to 
disguise aggression. In North America a speech or a pre-
sentation almost invariably starts with a joke, frequently 
irrelevant. But in other cultures humour has no place at 
work. To make a joke in the middle of a meeting, for 
example, is interpreted as frivolous or cynical. What is 
more, humour travels badly, as a glance at foreign car-
toons will demonstrate. So much depends on a subtle use 
of language – understatement, word play, innuendo, and 
so on – which gets lost in translation or in international 
English [5, 6].

Although language is the single most important ele-
ment in communication, it is by no means the only one. It 
has been said that communication is only 20 per cent ver-
bal while the rest is intonation, body language. We may 
wonder how the percentage can be calculated, but the fact 
remains that mastering the vocabulary and grammar is 
only the beginning of effective communication.

Putting the tip of our middle fi nger on top of our 
thumb in English – speaking countries usually means OK, 
good. In France it meance zero, bad. In the eastern Medi-
terranean it is obscene. Many other gestures and signals, 
whether deliberate or unconscious, have different mean-
ings across borders.

Even the simple handshake is different from country 
to country. Anglo – Saxons are taught to look the other 
person in the eye and use a fi rm grip. But to many people 
that can feel like a challenge, an invitation to arm – wres-
tle. In central Europe and parts of Scandinavia you nod 
the head in respect, a gesture which can appear to others 
as a head – butt.

In Mediterranean countries the handshake can be ac-
companied by an arm squeeze with the other hand.

A relationship that stands or falls on a handshake prob-
ably has more signifi cant things wrong with it. But the 
cumulative effects of etiquette, dress and social behav-
iour can give a positive or a negative aspect to a working 
relationship. What seem to be superfi cial conventions of 
behaviour are often clues to more signifi cant differences 
in the way people relate to each there and their work.

Conclusion.
No culture is static. Some are changing faster than oth-

ers but they are all in transition. Information technology, 
international competition, education, economic deregula-
tion and, increasingly, the day – to – day infl uence of the 
European Union are pushing companies in all countries 
towards a homogeneous European business culture.

The most active agents of change are senior managers 
and young professionals. The education and expectation 
of young people lead them to demand a different manage-
ment and organizational style. Among senior managers, 
the national stereotypes are rapidly giving way to a breed 
of internationally oriented, professional managers. These 
are mainly to be found in large companies. Observations 
prove that misunderstandings occur between people dif-
ferent in nationality, age, sex and background. National 
pride increases sensitivity to incorrect use of the language. 
It is not an excuse for not trying to learn to speak the lan-
guage well than an offence to speak it badly. Avoiding 
misunderstandings in cross – cultural communication will 
make collaboration more harmonious and productive. 

The further study is seen in revealing other factors of 
cross – cultural communication.
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вый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) 
статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник тезисов конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., 
пол.) объемом 4 и более страниц формата А4 присылать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт - 
Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название 
статьи, полные ФИО автора (ов), звания, полное название вуза, текст.

В случае положительного решения о принятии статьи (тезисов) автору высылаются реквизиты на оплату. 
Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции, тел. (057) 755-73-58 

или konf09@bk.ru. На конференцию в г.Белгород будет организован выезд из Харькова в день начала работы 
конференции в 7:00 с ж.д.вокзала. Стоимость проезда электричкой 5грн. При себе иметь украинский паспорт. 
Подробнее по тел. (057) 336-89-60 – Зайцев Вячеслав Петрович. 

Редакция пришлет на указанный Вами адрес 1 экз. издания. http://www.sportsscience.org 
ОРГКОМИТЕТ
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